Terminologia em Psicologia
Lista dos termos em ordem alfabética
Atualizada em 06/10/2014

Aardweg, Gerard J. M. van den, 1936BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Ab-Reação
UF: Catarse
BT: Processos da personalidade
RT: Psicanálise
TESP: ABREACCION
TING: ABREACTION
SNPOR: Um processo psicoterápico de desensibilização a memórias
que trazem sofrimento emocional e que são muitas vezes
esquecidas (reprimidas), através da experiência de lembrar
e reagir a elas na segurança do contexto do tratamento.
(DECS)
SNESP: Un proceso en psicoterapia en el que el paciente es
desensibilizado de los recuerdos emocionalmente dolorosos,
a menudo olvidados (reprimidos), recordandolos y
reaccionando a ellos en la seguridad del contexto del
tratamiento. (DECS)
SNING: A process in psychotherapy in which the patient is
desensitized to emotionally painful, often forgotten
(repressed) memories by recalling and reacting to them in
the safety of the treatment setting. (DECS)
Abandono da psicoterapia
USE: Desistência do tratamento
Abandono da terapia
USE: Desistência do tratamento
Abandono do tratamento
USE: Desistência do tratamento
Abelhas

Ablação

BT: Insetos
NT: Mamangavas
TESP: ABEJAS
TING: BEES
USE: Lesões

Ablação cerebral
USE: Lesões cerebrais
Abordagem de tratamento interdisciplinar
UF: Abordagem de tratamento multidisciplinar
BT: Tratamento
RT: Pesquisa interdisciplinar

Psicologia da saúde
Terapia multimodal
TESP: ABORDAJE DE TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO
TING: INTERDISCIPLINARY TREATMENT APPROACH
SNPOR: Combinação de duas ou mais disciplinas na prevenção,
diagnóstico, tratamento ou reabilitação de distúrbios
físicos ou mentais.
SNESP: Combinación de dos o más disciplinas en la prevención,
diagnostico, tratamiento o rehabilitación trastornos
físicos o mentales.
SNING: Combination of two or more disciplines in the prevention,
diagnosis, treatment, or rehabilitation of mental or
physical disorders.
Abordagem de tratamento multidisciplinar
USE: Abordagem de tratamento interdisciplinar
Abordagem de tratamento multimodal
USE: Terapia multimodal
Aborto

UF: Aborto espontâneo
Aborto induzido
Aborto provocado
BT: Cirurgia
RT: Controle da natalidade
Planejamento familiar
TESP: ABORTO
TING: ABORTION
SNPOR: Interrupção da gravidez pela morte do feto ou embrião,
junto com os anexos oculares. Pode ser espontâneo (Aborto
espontâneo, também conhecido como “miscarriage” em inglês)
ou provocado (aborto induzido). O feto expulso com menos de
0,5 ou 20 semanas de gestação é considerado abortado (feto
abortado).(DECS)
SNESP: Aborto es la interrupción del embarazo por la muerte del
feto o embrión, junto con los anexos ovulares. Puede ser
espontáneo (aborto espontáneo, también conocido como
“miscarriage en inglés) o provocado (aborto inducido). El
feto expulso con menos de 0,5 o 20 semanas de gestación se
considera abortado (feto abortado).(DECS)
SNING: Abortion is the interruption of pregnancy by the death of
the detus or embryo, together with the ovular annexes. It
can be spontaneous (abortion, spontaneous; also known as
“miscarriage” in English) or induced (Abortion, induced).
The expelled fetus with less than 0,5 kg or 20 weeks of
gestation is considered aborted (aborted fetus).(DECS)

Aborto espontâneo
USE: Aborto
Aborto induzido
USE: Aborto
Aborto provocado
USE: Aborto
Abraham, Karl, 1877-1925
BT: Pessoas

RT: Psicanalistas
Abraham, Nicolas, 1919-1975
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Abreviaturas e acrônimos
UF: Abreviaturas e siglas
BT: Linguística
TESP: ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
TING: ABBREVIATIONS. ACRONYMS
Abreviaturas e siglas
USE: Abreviaturas e acrônimos
Abreviaturas e siglas - Dicionários
BT: Dicionários
TESP: ABREVIATURAS Y ACRONIMOS - DICCIONARIOS
TING: ABBREVIATIONS. ACRONYMS - DICIONARIES
Abrigos

NT: Crianças abrigadas
RT: Instalações e serviços comunitários
TESP: ABRIGOS
TING: SHELTERS
SNPOR: Instalação construída com a finalidade específica de
proporcionar hospedagem a pessoas desabrigadas. Também
considerado centro de convalescentes (Material III –
Ministério da Ação Social, Brasília, 1992).(DECS)
SNESP: Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento
y resguardo a personas ante la amenaza, inmencia u
ocurrencia de un fenómeno destructivo. Generalmente es
proporcionado en la etapa de auxilio. Los edificios y
espacios públicos son comúnmente utilizados con la
finalidad de ofrecer los servicios de albergue en casos de
desastre (Material IV – Glosario de Protección Civil, OPS,
1992).(DECS)
SNING: Physical place that provides asylum, protection and
sheltering for persons in the face of the hazard, the
imminence or the occurrence of a destructive phenomenon.
Public buildings and spaces are usually used with the aim
of giving services of sheltering in the cases of
disaster.(DECS)

Abstinência
RT: Desejo do analista
Privação
TESP: ABSTINENCIA
TING: ABSTINENCE
SNPOR: Ato de se abster do uso de álcool, drogas ou certos
alimentos. Na maioria dos casos, a abstinência de drogas ou
álcool é o principal objetivo do tratamento do abuso de
substâncias.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Acto de abstenerse del uso de alcohol, drogas o ciertos
alimentos. En la mayoría de los casos, la abstinencia de
drogas o alcohol es el principal objetivo del tratamiento
del abuso de sustancias.
SNING: Act of abstaining from alcohol, drugs or certain foods. In

most cases, abstinence from drugs or alcohol is the main
goal of treatment of substance abuse.
Abstinência sexual
BT: Comportamento psicossexual
RT: Atividade sexual
Controle da natalidade
Virgindade
TESP: ABSTINÊNCIA SEXUAL
TING: SEXUAL ABSTINENCE
SNPOR: Abster-se de relação sexual.(DECS)
SNESP: Privacion de relaciones sexuales.(DECS)
SNING: Refraining from sexual intercourse.(DECS)
Abstração
BT: Pensamento
NT: Imagem
Representação mental
RT: Funções mentais
Pensamento divergente
TESP: ABSTRACCION
TING: ABSTRACTION
SNPOR: Processo que consiste em selecionar ou isolar um
determinado aspecto conceitual a partir de um todo concreto.
SNESP: Proceso que consiste en seleccionar o aislar un determinado
aspecto conptual a partir de un todo concreto
SNING: Process of selecting or isolating a certain conceptual
aspect from a concrete whole.
Abuso

RT: Instituições
Poder
TESP: ABUSO
TING: ABUSE
SNPOR: 1. Interações em que uma pessoa se comporta de maneira
violenta, humilhante ou invasiva em relação a outra
(p.ex., uma criança ou a parceira) ou a um animal. 2. Uso
inadequado de uma substância, caracterizado por repetidas
ocorrências de consequências sociais, ocupacionais, legais
ou interpessoais, dentro de um período de doze meses; o
DSM-IV-TR distingue o abuso de substâncias da dependência
de substância. 3. Coloquialmente, o uso inadequado de uma
substância, em extensão em que provoca dificuldades para o
indivíduo, independentemente de satisfazer a definição do
DSM-IV-TR de abuso de substâncias.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Interacciones en que una persona comportase de manera
violenta, humillante o invasiva en relación a otra (p.ej.,
un niño o la compañera) o a un animal. 2 Uso inapropiado de
una sustancia, caracterizado por repetidas ocurrencias de
las consecuencias sociales, ocupacionales, legales, o
interpersonales, dentro de un período de doce meses; o
DSM-IV-TR distingue el abuso de sustancias de la
dependencia de sustancia. 3. Coloquialmente, el uso
inadecuado de una sustancia, en extensión en que causa
dificultades para el individuo, independientemente de
satisfacer la definición del DSM-IV-TR de abuso de
sustancias.
SNING: 1. Interactions in with a person behaves in a violent,

humiliating or invasive in relation to another (p.ex. child
or partner) or an animal. 2. Inappropriate use of a
substance, characterized by repeated occurrences of social
consequences, occupational, legal or interpersonal
consequences, within a period of twelve months; DSM-IV-TR
distinguish substances abuse than substance dependence. 3.
Colloquially, inappropriate use of substances, in extend it
causes difficulties for the individual, independently
satisfy the definition the DSM-IV-TR of substances abuses.
Abuso da criança
UF: Abuso infantil
Criança maltratada
Violência sexual contra meninos
Vitimização sexual da criança
BT: Crime
Violência na família
NT: Prostituição infantil
Síndrome da criança espancada
Violência na criança
RT: Abuso sexual
Child sexuality behavior inventory
Pedofilia
TESP: ABUSO DE NIÑOS
TING: CHILD ABUSE
SNPOR: Abuso de crianças ou adolescentes em ambiente familiar,
institucional ou qualquer outro ambiente.
SNESP: Abuso de niños o adolescentes en ambiente familiar,
institucional o cualquier otro ambiente.
SNING: Abuse of children or adolescents in a family, institutional
or other setting.
Abuso de álcool
BT: Droga (abuso)
NT: Alcoolismo
RT: Codependência (psicologia)
Intoxicação alcoólica
TESP: ABUSO DE ALCOHOL
TING: ALCOHOL ABUSE
SNPOR: Doença crônica, primária, com fatores genéticos,
psicossociais e ambientais influenciando seu
desenvolvimento e manifestações. A doença é geralmente
progressiva e fatal. É caracterizada pela falta de controle
sobre a bebida, pré-ocupação com a droga álcool, uso de
álcool apesar das consequências adversas, e distorções no
pensamento, negação notável. Cada um destes sintomas pode
ser contínuo ou periódico.(DECS)
SNESP: Enfermedad primaria crónica, en su desarrollo y
manifestaciones influyen factores genéricos, psicosociales
y medio ambientales. La enfermedad a menudo es progresiva y
fatal. Se caracteriza por alteraciones en el control del
hábito de beber, preocupación con la droga alcohol, uso del
alcohol a pesar de las consecuencias adversas, y
distorsiones en el pensamiento, más notablemente negación.
Cada uno de estos síntomas puede ser continuo o
periódico.(DECS)
SNING: A primary, chronic disease with genetic, psychosocial, and
environmental factors influencing its development and
manifestations. The disease is often progressive and fatal.

It is characterized by impaired control over drinking,
preoccupation with the drug alcohol, use of alcohol despite
adverse consequences, and distortions in thinking, most
notably denial. Each of these symptoms may be continuous or
periodic. (Morse & Flavin for the Join Commission of the
National Council on Alcoholism and Drug Dependence and the
American Society of Addiction Medicine to Study the
Definition and Criteria for the Diagnosis of Alcoholism. In
JAMA 1992;268:1012-4).(DECS)
Abuso infantil
USE: Abuso da criança
Abuso sexual
BT: Agressões sexuais
Comportamento antissocial
NT: Estupro
Incesto
RT: Abuso da criança
Desvios sexuais
Pedofilia
Relações sexuais profissional-cliente
Violência na família
TESP: ABUSO SEXUAL
TING: SEXUAL ABUSE
SNPOR: Violação ou exploração por meios sexuais. Abuso sexual de
crianças inclui todo contato sexual entre adultos e
crianças. Abuso sexual também pode ocorrer em outros
relacionamentos de confiança.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Violación o exploración por medios sexuales. Abuso sexual
de niños incluye todo contacto sexual entre adultos y
niños. Abuso sexual también pode ocurrir en otros
relacionamientos de confianza.
SNING: Violation or exploitation by sexual means. Child sexual
abuse includes all sexual contact between adults and
children. Sexual abuses can also occur in others
relationships of trust.
Acampamento
USE: Camping
Acanhamento
USE: Timidez
Ação

RT: Angústia
Atividade
Ato
Mudança
TESP: ACCION
TING: ACTION
SNPOR: Sequência de movimentos autoinciada, geralmente relacionada
a algum objetivo. Pode consistir em uma série integrada de
comportamentos componentes, considerada distintiva de uma
resposta simples. 2. Ocorrência ou desempenho de um
processo ou função (p.ex., a ação de uma enzima). 3. Estado
ou processo de estar ativo.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).

SNESP: : La secuencua de movimentos autoinciada, generalmente
relacionada con algún objetivo. Puede consistir en una
serie integrada de comportamientos componentes, considerada
distintiva de una respuesta simple. 2. Ocurrencia o
desempeño de un proceso o función (p.ej., la acción de una
enzima). 3. Estado o proceso de estar activo.
SNING: Following of movements auto started, usually related to
some goal. It may consist of an integrated set of
components behaviour, regarded as distinctive of a simple
answer. 3. State or being active process.
Ação afirmativa
RT: Administração de recursos humanos
Direito civil
Discriminação no trabalho
Discriminação sexual
Discriminação social
Grupos minoritários
Igualdade social
Recursos humanos
Seleção de recursos humanos
TESP: ACCION AFIRMATIVA
TING: AFFIRMATIVE ACTION
SNPOR: Programas ou políticas destinadas a recrutar as mulheres e
membros de grupos minoritários para o trabalho ou educação
de nível superior em um esforço para corrigir a baixa
representação, distribuindo esses grupos em relação à
população em geral.
SNESP: Programas o políticas destinadas a la contratación de
mujeres y miembros de grupos minoritarios para el trabajo o
educación de nivel superior en un esfuerzo para corregir la
baja representación, distribuyendo esos grupos en relación
a la populación en general.
SNING: Programs or policies designed to actively recruit females
and minority group members for employment or higher
education, in an effort to correct underrepresentative
distributios of thesegroups relative to the general
population
Ação específica
BT: Teoria psicanalítica
RT: Angústia
Pulsão
TESP: ACCION ESPECIFICA
TING: SPECIFIC ACTION
Ação social
BT: Política social
Problemas sociais
NT: Comportamento coletivo
RT: Comportamento social
Empoderamento
TESP: ACCION SOCIAL
TING: SOCIAL ACTION
SNPOR: 1. Atividades individuais ou de grupo dirigidas a
conquistar benefícios sociais para a comunidade ou para um
segmento da população.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Actividades individuales o de grupos dirigidas a

conquistar beneficios sociales para la comunidad o para un
segmento de la populación.
SNING: 1. Individual activists or of groups directed to securing
social benefits to the community or to a segment of the
population.
Acaso (sorte)
UF: Sorte
BT: Probabilidade
NT: Probabilidade estatística
TESP: OPORTUNIDAD (FORTUNA)
TING: CHANCE (FORTUNE)
SNPOR: Possibilidade de um resultado favorável ou não frente a uma
situação não previsível.
SNESP: Posibilidad de un resultado favorable o no frente a una
situación no previsible.
SNING: The possibility of a favorable or unfavorable outcome in an
uncertain situation.
Acedimento
BT: Comportamento social
RT: Obediência
Resistência
TESP: ADAPTABILIDAD
TING: COMPLIANCE
SNPOR: Termo limitado a populações humanas.
SNESP: Termo limitado a populaciones humanas.
SNING: Limited to human populations.
Aceitação social
UF: Rejeição social
BT: Comportamento social
RT: Aprovação social
Estigma
Tolerância
TESP: ACEPTACION SOCIAL
TING: SOCIAL ACCEPTANCE
SNPOR: Grau a que um indivíduo se liga a outros por meio de suas
atividades ou e bem-vindo para interagir de maneira
informal com eles. Uso do termo limitado a populações
humanas.
SNESP: Grado a que un individuo relacionase a otros por medio de
sus actividades o es bienvenido para relacionarse de manera
informal con ellos. Uso del termo limitado a populaciones
humanas.
SNING: Degree to which an individual is incorporated by others in
their activities or is welcomed to interact with others
informally. Limited to human populations.
Acessibilidade
RT: Serviços sociais
TESP: ACCESIBILIDAD
TING: ACCESSIBILITY
SNPOR: 1. Na psicologia social e psicoterapia, receptivo ou
responsivo à interação pessoal e outros estímulos externos.
Considera-se acessível um cliente em psicoterapia que
responde ao terapeuta de maneira a facilitar o
desenvolvimento de rapport e, em última análise, promover o
exame de questões cognitivas, emocionais e comportamentais.

2. Recuperável pela memória ou outros processos cognitivos.
(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. En la psicología social y psicoterapia, receptivo o
responsivo a la interacción personal y otros estímulos
externos. Considerase accesible un cliente en psicoterapia
que responde al terapeuta de manera a facilitar el
desenvolvimiento de rapport y, en última análisis, promover
el examen de cuestiones cognitivas, emocionales y
conductuales. 2. Recuperable pela memoria u otros procesos
cognitivos.
SNING: 1. In social psychology and psychotherapy, recept or
responsive to personal interaction and others external
stimulus. Considered accessible a client in psychotherapy
that responds to the therapist of way to facilitate
development of rapport and, in last analyses, to promote
the exam of cognates, emotions and behaviors questions. 2.
Recoverable by memory or other cognitive processes.
Acesso aberto
BT: Periódicos científicos
RT: Democracia
Publicação acadêmica
TESP: ACCESO ABIERTO
TING: OPEN ACCESS
SNPOR: Proposta de democratizacao do conhecimento, permitindo que
o conteúdo das revistas científicas possa ser consultado e
utilizado irrestritamente na Internet por qualquer pessoa,
sem custo algum. A Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste
(BOAI) propoe disponibilidade gratuita na internet pública,
para que qualquer usuario a possa ler, baixar, copiar,
distribuir, imprimir, com a possibilidade de buscar ou
fazer ligações de todos os textos destes artigos,
rastreá-los para indexação exaustiva, passá-los como dados
para software, ou utilizá-los para qualquer outro propósito
legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas,
diferente de ter acesso a própria internet. A única
limitação e a reprodução e distribuição dos artigos
públicados, e a única função do copyright neste domínio,
não pode ser outra que dar aos autores o controle sobre a
integridade de seu trabalho e o direito de serem
apropriadamente acreditados e citados. (Tradução livre do
original:
http://www.geotropico.org/1_1_Documentos_BOAI.html)(DECS)
SNESP: Propuesta de democratización del conocimiento, permitiendo
que el contenido de las revistas científicas pueda ser
consultadas y utilizado irrestrictamente en la internet por
cualquier persona, si costo alguno. La iniciativa del
Acceso Abierto de Budapest (BOAI) propone disponibilidad
gratuita en la internet pública, para que cualquier usuario
la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con
la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de
estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva,
usarlos como datos para software, o utilízalos para
cualquiera otro propósito legal, si barreras financieras,
legales o técnicas, distintas de la fudamental de ganar
acceso a la propia internet. La única limitante a la
reproducción y distribución de los artigos publicados, y la
única función del copyrigth en este dominio, no puede ser
otra que dar a los autores control sobre la integridad de

su trabajo y el derecho a ser apropiadamente acreditados y
citados.(DECS)
SNING: Proposal for democratization of Knowledge so that journal
contents may be accessed and used without restriction in
the Internet, by anyone without charge. The Budapest Open
Access Initiative (BOAI) proposes free availability on
public internet, permitting any users to read, download,
copy, distribute, print, with the possibility of searching
for or linking to full texts articles, crawl for indexing,
pass them as data to software, or using them for any other
lawful purpose, without financial legal or technical
barriers than the key to gain acess to the Internet it
self. The only constraint is on reproduction and
distribution of published articles and the only role for
copyrighting in this domain can not be other than giving
authors control over the integrity of their work and the
right to be properly credited and cited.(DECS)
Acesso aos serviços de saúde
BT: Saúde pública
TESP: ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD
TING: HEALTH SERVICES ACCESSIBILITY
SNPOR: Possibilidade dos indivíduos adentrarem e utilizarem os
services de atenção à saúde, com vistas à resolução de
problemas que afetem a saúde. Dentre os fatores que influem
nesta possibilidade incluem considerações geográficas,
arquitetônicas, de transporte, financeiras entre
outras.(DECS)
SNESP: El grado por el cual individuos están impedidos o
facilitados en sus capacidades para adentrar a y recibir
atención y e servicios del sistema de atención de salud.
Factores que influyen en esta capacidad incluyen
consideraciones geográficas, arquitetectónicas, de
transporte y financieras, entre otras.(DECS)
SNING: The degree to which individuals are inhibeted or
facilitated in their ability to gain entry to and to
receive care and services from the health care system.
Factors influencing this ability include geographic,
architectural, transportational, and financial
considerations, among othes.(DECS)
Acesso lexical
NT: Decisão léxica
RT: Discriminação cognitiva
Memória semântica
Memória verbal
TESP: ACCESO LEXICAL
TING: LEXICAL ACCESS
SNPOR: Em psicolinguística, o processo pelo qual um indivíduo
produz uma palavra específica de seu léxico mental ou
reconhece quando usada por outros.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En psicolingüística, el proceso por cual un individuo
produce una palabra especifica de su léxico mental o
reconoce cuando usada por otros.
SNING: In psycholinguistics, the process by individual produces a
specific word of your mental lexicon or recognize when uses
for others.

Acetilcolina
BT: Drogas colinérgicas
Drogas colinomiméticas
Neurotransmissores
TESP: ACETILCOLINA
TING: ACETYLCHOLINE
SNPOR: Neurotransmissor encontrado nas junções neuromusculares,
nos gânglios autonômicos, nas junções afetoras
parassimpáticas, em algumas junções efetoras simpáticas e
em muitas regiões no sistema nervoso central.(DECS)
SNESP: Un neurotransmisor que se encuentra en las uniones
neuromusculares, ganglios autonómicos, uniones efectoras
parasimpáticas y en muchos sitios del sistma nervioso
central.(DECS)
SNING: A neutotransmitter found at neuromuscular junctions,
autonomic ganglia, parasympathetic effector junctions, a
subset of sympathetic effector junctions, and at many sites
in the central nervous system.(DECS)
Acetofenonas
BT: Química
TESP: ACETOFENONAS
TING: ACETOPHENONES
SNPOR: Grupo de afecções caractezadas por perda súbita,
não-convulsiva, da função neurológica, devido a Isquemia
Encefálica ou Hemorragias intracranianas. O acidente
cerebral vascular é classificado pelo tipo de Necrose de
tecido, como localização anatômica, vasculatura envolvida,
etiologia, idade dos indivíduos afetados e natureza
hemorrágica versus não-hemorrágica.(DECS)
SNESP: Grupo de afecciones caracterizadas por una perdida súbita y
sin convulsiones de La función neurológica debido a
Isquemia Encefálica o Hemorragias Intracraneales. El
accidente cerebrovascular se clasifica según el tipo de
Necrosis tisular, como la localización anatómica,
vasculatura afectada, etiogía, edad del individuo afecto y
naturaleza hemorrágina o no hemorrágina.(DECS)
SNING: A group of pathological conditions characterized by sudden,
non-convulsive loss of neurological function due to Brain
Ischemia or intracranial Hemorrhages. Stroke is classified
by the type of tissue Necrosis, such as the anatomic
location, vasculature involved, etiology, age of the
affected individual, and hemorrhagic, vs. Non-hemorrhagic
nature.(DECS)
Acidente cerebrovascular
UF: Acidente vascular cerebral (AVC)
Acidente vascular encefálico
Acidente vascular encefálico (AVE)
BT: Distúrbios cerebrais
TESP: ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
TING: CEREBROVASCULAR ACCIDENT
Acidente vascular cerebral (AVC)
USE: Acidente cerebrovascular
Acidente vascular encefálico
USE: Acidente cerebrovascular

Acidente vascular encefálico (AVE)
USE: Acidente cerebrovascular
Acidentes

NT: Acidentes de trabalho
Acidentes de trânsito
RT: Prevenção de acidentes
Segurança
Substâncias perigosas
TESP: ACCIDENTES
TING: ACCIDENTS
SNPOR: Evento não planejado, não necessariamente causador de
lesões ou danos, que interrompe uma atividade,
invariavelmente insegura ou pela combinação de ato e/ou
condições inseguras.(DECS)
SNESP: Acontecimientos no planeado, no necesariamente causante de
lesiones o daños, que interrumpe una actividad,
invariablemente insegura o por la combinación de acto y/o
condiciones inseguras.(DECS)
SNING: Unplanned event, not necessarily causing injuries or
damage, that interrupts an activity invariably unsafe act
or by combining and /or unsafe conditions. (Tradução do
termo em português).(DECS)

Acidentes de automóveis
USE: Acidentes de trânsito
Acidentes de trabalho
BT: Acidentes
RT: Segurança do trabalho
TESP: ACCIDENTES DE TRABAJO
TING: INDUSTRIAL ACCIDENTS
SNPOR: Ocorrências imprevistas, especialmente lesões ou
traumatismos durante atividades relacionadas ao
trabalho.(DECS)
SNESP: Acontecimientos imprevistos, especialmente lesiones en el
curso de las actividades.(DECS)
SNING: Unforeseen ocurrences, especually injuries in the course of
work-related activities.(DECS)
Acidentes de trânsito
UF: Acidentes de automóveis
BT: Acidentes
RT: Psicologia do trânsito
TESP: ACCIDENTES DE TRANSITO
TING: MOTOR TRAFFIC ACCIDENTS
SNPOR: Acidentes em ruas, estradas e rodovias envolvendo
condutores, passageiros, pedestres ou veículos. Estes
acidentes referem-se a Automóveis (carros para passageiros,
ônibus e caminhões), Bicicletas e motocicletas, mas não
veículos recreacionais a motor, ferrovias nem veículos
recreacionais a motor, ferrovias nem veículos para
neve.(DECS)
SNESP: Accidentes en las calles, caminos, carreteras que
involucren a conductores, pasajeros, peatones o vehículos.
Los accidentes de trásito se refieren a los automóviles
(carros de pasajetos, autobuses y camiones), bicicletas y
motocicletas, pero no a los vehícuos motorizados
recreacionales, trenes o vehículos para la nieve.(DECS)

SNING: Accidents on streets, roads, and highways involving
drivers, passengers, pedestrians, or vihicles. Traffic
accidents refer to automobiles (passenger cars, buses, and
trucks), bicycling, and motorcycles but not off-road motor
vehicles; railroads nor snowmobiles.(DECS)
Acidez (paladar)
USE: Percepção do paladar
Ácido desoxirribonucleico
UF: DNA
BT: Ácidos nucleicos
TESP: ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO
TING: DEOXYRIBONUCLEIC ACID
SNPOR: Polímero desoxirribonucleorídeo que é material genético
primário de todas as células. Organismos eucariotos e
procariotos normalmente contém DNA num estado de dupla
fita, ainda que diversos processos biológicos importantes
envolvam transitoriamente regiões de fita simples. O DNA,
cuja espinha dorsal é constituída de fosfatos
poliaçucarados possuindo projeções de purinas (adenina ou
guanina) e pirimidinas (timina e citosina), forma uma dupla
hélice que é mantida por pontes de hidrogênio entre as
purinas e poromidinas (adenina com timina e guanina com
citosina).(DECS)
SNESP: : Polímero de desoxirribonucleótidos que es el material
genético primario de todas las células. Los organismos
eucarióticos y procarióticos contienen normalmente ADN en
forma de doble cadena, aunque en varios procesos biológicos
importantes participan transitoriamente regiones de una
sola cadena. El ADN, que consiste de un esqueleto de
poliazúcar-fosfato posee proyecciones de purinas (adenina y
guanina) y pirimidinas (tinina y citosina), forma una doble
hélice que se mantiene unida por puentes de hidrógeno entre
estas purinas y pirimidinas (adenina a timina y guanina a
citosina).(DECS)
SNING: A deoxyribonucleotide polymer that is the primary genetic
material of all cells. Eukaryotic and prokaryotic organisms
normally contain DNA in a double-stranded state, yet
several important biological proceses transiently involve
single-straded regions. DNA, which consists of a
polysugar-phosphate backbone possessing projections of
purines (adenine and guanine) and pyrimidines (thymine and
cytosine), forms a double helix that is help together by
hydrogen bonds between these purine and pyrimidines
(adenine to thymine and guanine to cytosine).(DECS)
Ácido gama aminobutírico
USE: GABA
Ácido glutâmico
BT: Aminoácidos
Neurotransmissores
TESP: ACIDO GLUTAMICO
TING: GLUTAMIC ACID
SNPOR: Aminoácido não essencial de ocorrência natural que se
encontra sob a forma L. O ácido glutâmico é o
neurotransmissor excitório mais comum do Sistema Nervoso
Central.(DECS)

SNESP: Un aminoácido no esencial que en estado natural se presenta
en forma L. El ácido glutámico (glutámico) es el
neurotransmisor más común en el Sistema Nervioso
Central.(DECS)
SNING: A non-essential amino acid naturally occurring in the
L-form, Glutamic acid is the most common excitory
neurotransmitter in the Central Nervous System.(DECS)
Ácido micofenólico
BT: Ácidos
TESP: ACIDO MICOFENOLICO
TING: MYCOPHENOLIC ACID
SNPOR: Substância antibiótica derivada do Penicillium
stoloniferum, e espécies relacionadas. Bloqueia a
biossíntese "de novo" de nucleotídeos purínicos pela
inibição da enzima inosina monofosfato desidrogenase. O
ácido micofenólico é importante devido a seus efeitos
seletivos sobre o sistema imune. Previne a proliferação de
células T, linfócitos e a formação de anticorpos pelas
células B. Pode inibir também o recrutamento de leucócitos
às regiões de inflamação. (DECS)
SNESP: Una sustancia antibiótica derivada del Penicillium
stoloniferum, y especies relacionadas. Bloquea la síntesis
de novo de los nucleotidos de purina mediante la inhibición
de la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa. El ácido
micofenólico es importante debido a sus efectos selectivos
sobre el sistema inmune. Previene la proliferación de
células T, linfocitos y la formación de anticuerpos por las
células B. Puede también inhibir el recultamiento de
leucocitos a los sitios de inflamación.(DECS)
SNING: An antibiotic substance derived from Penicillium
stoloniferum, and related species. It blocks de novo
biosynthesis of purine nucleotides by inhibition of the
enzyme inosine monophosphate dehydrogenase. Mycophenolic
acid is important because of its selective effects on the
immune system. It prevents the proliferation of T-cells,
lymphocytes, and the formation of antibodies from B-cells.
It also may inhibit recruitment of leukocytes to
inflammatory sites. (From Gilman et al., Goodman and
Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th ed,
p1301).(DECS)
Ácidos

NT: Ácido micofenólico
Ácidos nucleicos
Dietilamida do ácido lisérgico
RT: Drogas
TESP: ACIDOS
TING: ACIDS
SNPOR: Compostos químicos que cedem íons hidrogênio ou prótons
quando dissolvidos em água podendo o hidrogênio ser
substituído por metais ou radicais básicos ou ainda,
substâncias que podem reagir com bases formando sais e água
(neutralização). Uma extensão do termo inclui também
substâncias dissolvidas em outros meios que não água.(DECS)
SNESP: Compuestos químicos que ceden iones de hidrógeno, o
protones disueltos en agua, que pueden ser sustituidos por
metales o radicales básicos, o reaccionan con bases
formando sales y agua (neutralización). Una extensión del

término incluye a sustancias disueltas en medios distintos
del agua.(DECS)
SNING: Chemical compounds which yield hydrogen ions or protons
when dissolved in water, whose hydrogen can be replaced by
metals or basic radicals, or which react with bases to form
salts and water (neutralization). An extension of the term
includes substances dissolved in media other than
water.(DECS)
Ácidos nucleicos
BT: Ácidos
NT: Ácido desoxirribonucleico
RT: Genética
TESP: ACIDOS NUCLEICOS
TING: NUCLEIC ACIDS
SNPOR: Polímeros de alto peso molecular contendo uma mistura de
nucleotídeos purínicos e pirimidínicos encadeados por
ligações ribose ou desoxirribose.(DECS)
SNESP: Polímeros de alto peso molecular que contienen una mezcla
de nucleótidos purínicos y pirimidínicos mantedos juntos en
forma de cadena por medio de enlaces ribisa o
desoxirribosa.(DECS)
SNING: High molecular weight polymers containing a mixture of
purine and pyrimidine nucleotides claimed together by
ribose or deoxyribose linkages.(DECS)
Acinonyx

UF: Guepardos
BT: Animais
Felinos
TESP: ACINONYX
TING: ACINONYX
SNPOR: Gênero de felinos velozes com longas pernas (Felidae),
provenientes da África (e previamente Ásia), que são do
tamanho de um pequeno leopardo.(DECS)
SNESP: Género de felino (Feludae) veloces, de piernas largas, que
provienen de África (y previamente de Asia) que tienen una
talla semejante a la de un leopardo pequeño.(DECS)
SNING: A genus of long-legged, swift-moving feline (Felidae) from
Africa (and formerly Asia) about the size of a small
leopard.(DECS)

Acompanhamento terapêutico
BT: Prática clínica
TESP: ACOMPANAMIENTO TERAPEUTICO
TING: THERAPEUTIC ACCOMPANIMENT
SNPOR: Designa-se de Acompanhamento Terapêutico ou AT à ação de um
profissional da área da saúde ou da área de educação, junto
de alguém que apresente alguma dificuldade psicossocial do
tipo mental, ou outros distúrbios, de forma a promover a
inclusão social e o desenvolvimento da sociabilidade da
pessoa portadora da dificuldade. É desenvolvido por
profissionais da área da saúde e da educação, que tenham
formação compatível para tal. O trabalho é utilizado como
complementar a outros tipos de atendimentos, seja a
psicoterapia, o tratamento medicamento, ou outro tipo. O
objetivo é resgatar aspectos saudáveis da vida da pessoa
que está com dificuldades por problemas como: transtornos
mentais; dependências químicas, deficiências mentais e

síndromes que envolvam os aspectos físicos, mentais e
sociais. (Wikipédia-29/08/2013)
SNESP: Nombrase de acompañamiento terapéutico o AT a la acción de
un profesional de la área de la salud o de la área de la
educación, junto de alguien que presente alguna dificultad
psicosocial del tipo mental, o otros disturbios, de manera
a promover la inclusión social y el desarrollo de la
sociabilidad de la persona portadora de dificultad. Es
desarrollado por profesionales del área de la salud y de la
educación, que tengan formación compatible para tal. El
trabajo es utilizado como complementar a otros tipos de
atendimientos, sea a psicoterapia, el tratamiento
medicamentos, u otro tipo. El objetivo es rescatar aspectos
saludables de la vida de la persona que está con
dificultades por problemas como: trastornos mentales;
dependencias químicas, deficiencias mentales y síndromes
que implican los aspectos físicos, mentales y sociales.
SNING: Is called therapeutic accompaniment or AT the action of a
professional by health area or education area, together
anyone that present some difficult psychosocial of mental
type, or others disorders, to promote social inclusion and
development of social skills person with difficult. It is
developed by professionals of health area or education,
which have compatible for such training. The work is used
as complementary to others types of calls, either
psychotherapy, drug treatment, or other type. The goal is
rescue health aspects of one’s life that is with difficult
by problems such as: mental disorders; addictions; mental
health problems and syndromes involving the physical,
mental aspects and social.
Aconselhamento
UF: Atendimento psicológico
NT: Aconselhamento conjugal
Aconselhamento de grupo
Aconselhamento genético
Aconselhamento psicoterapêutico
Aconselhamento sexual
Atendimento psicanalítico
Grupo de espera recreativo
Orientação educacional
Orientação escolar
Orientação vocacional
Plantão psicológico
RT: Grupos de apoio
Orientadores
Psicologia do aconselhamento
Serviços de saúde
Serviços de saúde mental
Terapia familiar
Tratamento
TESP: ACONSEJAR
TING: COUNSELLING
SNPOR: Termo de conceituação ampla, para designar uma forma de
processo de ajuda que envolve aconselhamento e informação
na assistência a indivíduos ou grupos para lidar com os
próprios problemas. Sendo possível, use um termo mais
específico.
SNESP: Términos de conceptuación amplia, para nombrar una forma de

proceso de ayuda que involucre consejo e información en la
asistencia a individuos o grupos para tratar con los
propios problemas. Siendo posible, use un término más
específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to a form of
helping process which involves giving advice and
information, in order to assist individuals or groups in
coping with their problems. Use a more specific term if
possible.
Aconselhamento conjugal
UF: Terapia conjugal
Terapia de casais
BT: Aconselhamento
RT: Aconselhamento psicoterapêutico
Dispositivo
Psicoterapia
Terapia sexual
TESP: CONSEJO CONYUGAL
TING: MARRIAGE COUNSELING
SNPOR: Aconselhamento de casal quando os casais são
casados.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Consejo conyugal cuando los casais son parejas.
SNING: Marriage counseling when couples are married.
Aconselhamento de carreira
USE: Orientação vocacional
Aconselhamento de grupo
BT: Aconselhamento
RT: Grupos de apoio
TESP: CONSEJERÍA GRUPAL
TING: GROUP COUNSELING
SNPOR: Método de prover orientação e apoio a clientes organizados
como grupo, em oposição a aconselhamento individual. O
aconselhamento de grupo pode ser usado, por exemplo, para
ajudar os alunos no ensino médio a escolher um curso
universitário ou para ajudar os funcionários de uma
organização a expressar suas insatisfações e propor
soluções para gerentes e empregadores.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Método de orientación y apoyo a clientes organizados como
grupo, en oposición a asesoramiento individual. Consejería
grupal puede ser usado, por ejemplo, para ayudar los
alumnos a los estudantes de secundaria a elegir un curso
universitário o para ayudar los funcionarios de una
organización para manifestar sus insatisfacciones y
proponer soluciones para directivos y empleadores.
SNING: Method of providing guidance and support to clients
organized as group, as opposed to individual counselling.
Group counseling can be used, for example, to help students
in high school to choose a university course or to help
employees of an organization to express their
dissatisfactions and propose solutions for managers and
employers.
Aconselhamento do indivíduo
USE: Psicoterapia do indivíduo

Aconselhamento educacional
USE: Orientação educacional
Aconselhamento escolar
USE: Orientação escolar
Aconselhamento familiar
USE: Terapia familiar
Aconselhamento genético
BT: Aconselhamento
RT: Distúrbios genéticos
Eugenia
Genética
TESP: ORIENTACION GENETICA
TING: GENETIC COUNSELING
SNPOR: Apresentação e discussão, geralmente com os futuros pais,
de fatores envolvidos com a possibilidade da
hereditariedade de distúrbios.
SNESP: Presentacion y discusión, generalmente con los futures
padres, de factores involucrados con la posibilidad
transtornos de herencia.
SNING: Presentation and discussion, usually with prospective
parents, of factors involved in potential inheritance of
disorders.
Aconselhamento psicoterapêutico
BT: Aconselhamento
Psicoterapia
NT: Terapia familiar
RT: Aconselhamento conjugal
TESP: ORIENTACION PSICOTERAPEUTICA
TING: PSYCHOTHERAPEUTIC COUNSELING
Aconselhamento sexual
BT: Aconselhamento
TESP: ORIENTACION SEXUAL
TING: SEXUAL COUNSELING
SNPOR: Orientação e apoio para ajudar as pessoas a entenderem e
solucionarem seus problemas de ajustamento sexual. Exclui o
tratamento para TRANSTORNOS PSICOSEXUAIS E DISFUNÇÃO
PSICOSEXUAL.(DECS)
SNESP: Orientación y apoyo dados a los individuos para ayudarlos a
entender y solucionar sus problemas de ajuste sexual.
Excluye el tratamiento para TRASTORNOS PSICOSEXUALES Y
DISFUNCIONES PSICOSEXUALES.(DECS)
SNING: Advice and support given to individuals to help them
understand and resolve their sexual adjustment problems. It
excludes treatment for PSYCHOSEXUAL DISORDERS or
PSYCHOSEXUAL DYSFUNCTION.(DECS)
Aconselhamento vocacional
USE: Orientação vocacional
Acuidade vernier
USE: Acuidade visual
Acuidade visual

UF: Acuidade vernier
BT: Percepção visual
NT: Cartões de acuidade de Teller
RT: Discriminação de padrão
Percepção espacial
TESP: ACUIDAD VISUAL
TING: VISUAL ACUITY
SNPOR: Habilidade ou capacidade de um observador em perceber
detalhes minuciosos. Considere o descritor DISCRIMINAÇÃO
VISUAL para acessar referências anteriores a 1982.
SNESP: Habilidad o capacidad de un observador en darse cuenta de
detalles minuciosos. Considere el descriptor DISCRIMINACIÓN
VISUAL para acceder referencias anteriores a 1982.
SNING: The ability or capacity of an observer to perceive fine
detail. Consider VISUAL THRESHOLDS or VISUAL DISCRIMINATION
to access references prior to 1982.
Aculturação
USE: Assimilação cultural
TESP: ACULTURACION
TING: ACCULTURATION
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use ACULTURAÇÃO ou
ASSIMILAÇÃO CULTURAL para acessar referências entre 73-81.
SNING: Term discontinued in 1982. Use ACCULTURATION or CULTURAL
ASSIMILATION to access references from 73-81.
Acupuntura
BT: Medicina alternativa
Métodos de tratamento físico
TESP: ACUPUNTURA
TING: ACUPUNCTURE
SNPOR: Disciplina ocupacional dos métodos tradicionais Chineses de
TERAPIA POR ACUPUNTURA para tratar doenças através da
inserção de agulhasao longo de vias ou meridianos
específicos.(DECS)
SNESP: La disciplina ocupacional de los métodos tradicionales
Chinos de TERAPIA POR ACUPUNTURA para tratar enfermedad a
través de la insersión de agujas a lo largo de caminos o
meridianos específicos.(DECS)
SNING: The occupational discipline of the traditional Chinese
methods of ACUPUNCTURE THERAPY for treating disease by
inserting needlesalong specific pathways or meridians.(DECS)
Adaptabilidade (personalidade)
UF: Flexibilidade (personalidade)
BT: Traços de personalidade
RT: Ajustamento
Enfrentamento
Resiliência (Psicologia)
TESP: ADAPTACION (PERSONALIDAD)
TING: ADAPTABILITY (PERSONALITY)
SNPOR: Habilidade em ser flexível e em maximizar atuação em face
de mudanças ambientais. Veja AJUSTAMENTO para termos
relacionados ao processo de adaptação.
SNESP: Capacidad en ser flexible y en maximizar actuación en
frente a los cambios ambientales. Vea Ajustes para términos
relacionados con el proceso de adaptación.
SNING: Ability to be flexible and to maximize functioning in the
face of environmental changes. See ADJUSTMENT for terms

relating to the process of adapting.
Adaptação
UF: Readaptação
NT: Adaptação ambiental
Adaptação sensorial
RT: Área livre de conflito
Autonomia do eu
Funções do ego
Mudança
TESP: ADAPTACION
TING: ADAPTATION
SNPOR: Modificação física ou biológica de um organismo ou de sua
morfologia em resposta ao ambiente físico. Para adaptação
psicológica, social ou emocional use AJUSTAMENTO ou um de
seus termos mais específicos ou mais relacionados.
SNESP: Modificación física o biológica de um organismo o de su
morfologia en respuesta al ambiente físico. Para el ajuste
psicológico, emocional o social ajuste uso o uno de sus
términos más específicos o más relacionados.
SNING: Physiological or biological modification of an organism or
its morphology in response to the physical environment. For
psychological, social, or emotional adaptation, use
ADJUSTMENT or one of its narrower or related terms.
Adaptação à luz
UF: Luz (adaptação)
BT: Adaptação sensorial
RT: Iluminação
TESP: LUZ (ADAPTACION)
TING: LIGHT ADAPTATION
SNPOR: Mudança em todo o nível de sensibilidade nos
fotorreceptores como resultado da exposição à luz.
SNESP: El cambio en todo el nível de sensibilidad en los
fotorreceptores como resultado de la exposición a la luz.
SNING: Change in the general level of sensitivity of the
photoreceptors as a result of exposure to light.
Adaptação à realidade
BT: Ajustamento
Funções do ego
RT: Tolerância
TESP: ADAPTACION A LA REALIDAD
TING: ADJUSTMENT TO REALITY
Adaptação ambiental
UF: Ambiente (adaptação)
BT: Adaptação
RT: Ambiente
TESP: ADAPTACION AMBIENTAL
TING: ENVIRONMENTAL ADAPTATION
SNPOR: Adaptação fisiologica ou biológica com relação às condições
do ambiente físico. Para adaptação psicológica, social ou
emocional use AJUSTAMENTO ou um de seus termos relacionados.
SNESP: Adaptación fisiológica o biológica con relación a las
condiciones del ambiente físico. Para adaptación
psicológica, social o emocional use AJUTAMIENTO o uno de
sus términos relacionados.
SNING: Physiological or biological adaptation to conditions in the

physical environment. For psychological, social, or
emotional adaptation use ADJUSTMENT or one of its related
terms.
Adaptação sensorial
BT: Adaptação
Limiares
NT: Adaptação à luz
RT: Habituação
TESP: ADAPTACION SENSORIAL
TING: SENSORY ADAPTATION
SNPOR: Mudança na sensibilidade de sistemas de sensores ou
componentes como resultado de Estimulação continuada ou
prolongada.
SNESP: Cambio en la sensibilidad de sistemas sensoriales o
componentes como resultado de estimulacion continua o
prolongada
SNING: Change in sensitivity of sensory systems or components as a
result of ongoing or prolonged stimulation.
Adaptação social
USE: Ajustamento social
Addiction severity index
UF: ASI
BT: Entrevista
SNPOR: É uma entrevista semi-estruturado para atender sete
potencial áreas problemáticas em pacientes que abusam de
substâncias: situação clínica, o emprego e apoio, uso de
drogas, consumo de álcool, de status legal, situação
familiar / social e estado psiquiátrico. Em uma hora, um
entrevistador experiente pode reunir informações em
recentes (últimos 30 dias) e duração problemas em todas as
áreas problemáticas. A ASI fornece uma visão geral dos
problemas relacionados à substância, ao invés de
concentrando-se em qualquer área.
(http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AssessingAlcohol/Ins
trumentPDFs/04_ASI.pdf - 28/08/2013)
SNESP: Es una entrevista semiestructurada para atender siete
potenciales áreas problemáticas en pacientes que abusan de
sustancias: situación clínica, el empleo y apoyo, uso de
drogas, consumo de alcohol, de estatus legal, situación
familiar/social y estado psiquiátrico. En una hora, un
entrevistador experimentado puede reunir informaciones en
recientes (últimos 30 días) y duración problemas en todas
las áreas problemáticas relacionadas a la sustancia, en vez
de centrarse en cualquier área.
SNING: Is a semi-structured interview designed to address seven
potential
problem areas in substance-abusing patients: medical
status, employment
and support, drug use, alcohol use, legal status,
family/social status, and
psychiatric status. In 1 hour, a skilled interviewer can
gather information
on recent (past 30 days) and lifetime problems in all of
the problem areas.
The ASI provides an overview of problems related to
substance, rather than

focusing on any single
area.(http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AssessingAlcoho
l/InstrumentPDFs/04_ASI.pdf - 28/0/2013)
Adler, Alfred, 1870-1937
BT: Pessoas
RT: Psicologia do indivíduo
Psicólogos
TESP: ADLER (ALFRED)
TING: ADLER (ALFRED)
SNPOR: Identifica estudos biográficos ou autobiográficos e
argumentações sobre os trabalhos de Adler.
SNESP: Identifica estudios biográficos o autobiográficos y
argumentaciones sobre los trabajos de Adler.
SNING: Identifies biographical or autobiographical studies and
discussions of Adler's works.
Administração
UF: Gerência
NT: Administração de biblioteca
Administração de empresas
Administração de eventos
Administração de recursos humanos
Administração educacional
Administração em saúde
Autogestão
Gestão de qualidade total
Gestão do conhecimento
Identidade organizacional
Trabalho doméstico
RT: Empreendedores
Liderança
Métodos em administração
Pessoal de administração
Planejamento em administração
Relações de trabalho na administração
Tomada de decisão na administração
TESP: ADMINISTRACION
TING: MANAGEMENT
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar o processo de
manipulação das reservas humanas ou materiais para cumprir
metas pré-estabelecidas. Sendo possível, use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptualización amplia para nombrar el proceso
de manipulación de las reservas humanas o materiales para
cumplir con metas preestablecidas. Siendo posible, use un
término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the process of
manipulation of human or material resources to accomplish
given goals. Use a more specific term if possible.
Administração (planejamento)
USE: Planejamento em administração
Administração de arquivos
RT: Administração de biblioteca
Ciência da informação
Documentação
TESP: ADMINISTRACION DE ARCHIVOS

TING: ARCHIVES ADMINISTRATION
Administração de biblioteca
BT: Administração
NT: Estudo de usuário
RT: Administração de arquivos
TESP: ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS
TING: LIBRARY ADMINISTRATION
SNPOR: Planejamento, organização, provisão de pessoal, direção e
controlede bibliotecas. (DECS)
SNESP: Planificación, organización, dotación de personal,
dirección y control debibliotecas.(DECS)
SNING: Planning, organizing, staffing, direction, and control of
libraries.(DECS)
Administração de empresas
BT: Administração
RT: Administração de recursos humanos
Métodos em administração
TESP: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
TING: BUSINESS MANAGEMENT
Administração de eventos
UF: Organização de eventos
BT: Administração
TESP: ORGANIZACION DE EVENTOS
TING: EVENTS ADMINISTRATION
Administração de pessoal
USE: Administração de recursos humanos
Administração de recursos humanos
UF: Administração de pessoal
BT: Administração
NT: Análise de função
Avaliação de cargo
Avaliação de recursos humanos
Relações de trabalho na administração
Seleção de recursos humanos
Trabalho em grupo
Transferência de função
RT: Ação afirmativa
Administração de empresas
Discriminação no trabalho
Recursos humanos
TESP: ADMINISTRACION DE PERSONAL
TING: HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION
SNPOR: SNPOR: Todas as atividades de administração, planejamento e
organização de recursos humanos.(DECS)
SNESP: Planificación, organización y administración de todas las
actividades relativas al personal.(DECS)
SNING: Planning, organizing, and administering all activities
related to personnel.(DECS)
Administração do teste
BT: Aplicação do teste
RT: Aplicação do teste em grupo
TESP: ADMINISTRACION DEL TEST
TING: TEST ADMINISTRATION

SNPOR: Instruções, sincronismo, preparação dos materiais de teste,
testar as condições, o modo de apresentação e outros
fatores envolvidos na admisnistração de testes.
SNESP: Instrucciones, sincronización, preparación de materiales de
prueba, prueba las condiciones, modo de presentación y
otros factores que intervienen en la administración de
pruebas.
SNING: Instructions, timing, preparation of test materials, test
conditions, mode of presentation, and others factors
involved in the administration of tests
Administração do trabalho
BT: Administração pública
TESP: ADMINISTRACION DEL TRABAJO
TING: LABOUR ADMINISTRATION
Administração educacional
UF: Administração escolar
Organização escolar
BT: Administração
RT: Educação
TESP: ADMINISTRACION EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL ADMINISTRATION
Administração em saúde
UF: Gestão em saúde
BT: Administração
NT: Administração hospitalar
RT: Apoio matricial
Instalações e serviços para tratamento
Política de saúde
Programas de saúde mental
Serviços de saúde
Serviços de saúde mental
TESP: ADMINISTRACION EN SALUD
TING: HEALTH CARE ADMINISTRATION
SNPOR: Conceitos, métodos e instrumentos voltados à administração
de serviços, sistemas e planos de saúde, tanto de natureza
publica quanto privada.(DECS)
SNESP: Conceptos, métodos y herramientas centradas en la gestión
de servicios, sistemas y planes de salud, tanto públicos
como privados.(DECS)
SNING: Concepts, methods and tools focused on service management,
systems and health plans, both public and private.(DECS)
Administração escolar
USE: Administração educacional
TESP: ADMINISTRACION ESCOLAR
TING: SCHOOL ADMINISTRATION
Administração hospitalar
BT: Administração em saúde
NT: Unidades de terapia intensiva
RT: Hospitais
Hospitais-escola
TESP: ADMINISTRACION HOSPITALARIA
TING: HOSPITAL ADMINISTRATION
SNPOR: Administração da organização interna de um hospital.(DECS)
SNESP: Administración de la organización interna de un

hospital.(DECS)
SNING: Management of the internal organization of the
hospital.(DECS)
Administração pública
NT: Administração do trabalho
Polícia
Terceiro setor
TESP: ADMINISTRACION PUBLICA
TING: PUBLIC ADMINISTRATION
SNPOR: Conjunto de órgãos instituídos para execução dos objetivos
do GOVERNO.(DECS)
SNESP: Conjunto de órganos instituidos para la ejecución de los
objetivos del GOBIERNO.(DECS)
SNING: A discipline and an occupation whose fundamental goal is to
advancemanagement and policies so that GOVERNMENT can
function.(DECS)
Administradores
USE: Pessoal de administração
Administradores escolares
BT: Pessoal da educação
Pessoal de administração
TESP: ADMINISTRADORES ESCOLARES
TING: SCHOOL ADMINISTRATORS
Admissão

RT: Instituições psicanalíticas
TESP: ADMISION
TING: ADMISSION

Adoção - Bibliografia
BT: Adoção (criança)
TESP: ADOPCION - BIBLIOGRAFIA
TING: ADOPTION - BIBLIOGRAPHY
Adoção (criança)
BT: Processos legais
NT: Adoção - Bibliografia
RT: Crianças adotivas
TESP: ADOPCION (NINO)
TING: ADOPTION (CHILD)
SNPOR: Aceitação voluntária de uma criança de outros pais como
filho próprio, normalmente com confirmação legal.(DECS)
SNESP: Aceptación voluntaria de un niño de otros padres como hijo
propio, normalmente con confirmación legal.(DECS)
SNING: Voluntary acceptance of a child of other parents to be as
one's ownchild, usually with legal confirmation.(DECS)
Adolescência
RT: Adolescentes
Autodestruição
Conflito de gerações
Crise de identidade
Crise vital
Pré-adolescentes
TESP: ADOLESCENCIA
TING: ADOLESCENCE

SNPOR: Identificador oficial para idades entre 13 e 17 anos.
Quando apropriado, termos listados e mais específicos (como
exemplo, HIGH SCHOOL) são acrescentados a esse
identificador de idades. Outros dois termos são usados para
identificadores de idade: ADULTHOOD e INFÂNCIA.
SNESP: Identificador oficial para edades entre 13 y 17 años.
Cuando apropiado, términos enumerados y más específicos
(por ejemplo, HIGH SCHOOL) son acrecentados a ese
identificador de edades. Otros dos términos son usados para
identificadores de edades: ADULTHOOD y la INFÂNCIA.
SNING: Mandatory age identifier used for ages 13-17. Where
appropriate, more specific index terms (e.g., HIGH SCHOOL
STUDENTS) are used in addition to this age identifier. The
other two age identifiers are ADULTHOOD and CHILDHOOD.
Adolescente em conflito com a lei
BT: Menor
RT: Comportamento antissocial
Delinquência juvenil
Delinquentes juvenis
TESP: ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY
TING: TEENAGER IN CONFLICT WITH THE LAW
Adolescentes
UF: Juventude (adolescentes)
BT: Grupos etários
NT: Mães adolescentes
Pais adolescentes
RT: Adolescência
Aprender (psicanálise)
Delegação
Delinquentes juvenis
Desenvolvimento do adolescente
Estudantes de ensino médio
Estudantes universitários
Jovens
Menor
Pré-adolescentes
TESP: ADOLESCENTES
TING: ADOLESCENTS
SNPOR: Indivíduos com idades entre 13 e 17 anos. Termo usado em
contextos não-educacionais. A aplicação de termos na
determinação de idades e obrigatória para aquelas entre 0 e
17 anos.
SNESP: Individuos con edades entre 13 y 17 años. Término utilizado
en contextos no-educacionales. La aplicación de términos en
la determinación de edades y obligatorio para aquellas
entre 0 y 17 años.
SNING: Ages 13-17 years. Used in noneducational contexts.
Application of terms designating age is mandatory for ages
0-17.
Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903-1969
BT: Pessoas
RT: Compositores
Filosofia alemã
Filósofos
Músicos
Sociólogos

Adultério

UF: Relações extraconjugais
BT: Comportamento psicossexual
Relação sexual
RT: Infidelidade
Monogamia
Promiscuidade
Relações conjugais
TESP: ADULTERIO
TING: ADULTERY
SNPOR: RELAÇÃO SEXUAL voluntária entre uma pessoa casada e outra
pessoa que não o CÔNJUGE.(DECS)
SNESP: RELACIONES SEXUALES voluntarias entre una persona casada y
otra persona que no es el cónyugue (ESPOSOS).(DECS)
SNING: Voluntary SEXUAL INTERCOURSE between a married person and
someone other than the SPOUSE. (DECS)

Adultos

BT: Grupos etários
NT: Idosos
Jovens
Meia-idade
RT: Desenvolvimento do adulto
TESP: ADULTO
TING: ADULTS
SNPOR: Indivíduos com idades a partir dos 18 anos. Termo usado em
contextos não educacionais. Utilizado somente se a idade e
importante para o objetivo da pesquisa.
SNESP: Individuos con edades a partir de los 18 años. Término
utilizado en contextos no educacionales. Utilizado
solamente se la edad es importante para el objetivo de la
pesquisa.
SNING: Ages 18 years or older. Used in noneducational contexts.
Applied only if age is important to the research focus.

Adultos de meia-idade
USE: Meia-idade
SNPOR: Idades de 40-59 anos. Termo aplicado somente se a idade e
importante para o objetivo da pesquisa.
SNING: Ages 40-59.Applied only if age is important to the research
focus.
Adventistas do sétimo dia
BT: Religião
NT: Protestantismo
TESP: ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
TING: SEVENTH-DAY ADVENTISTS
SNPOR: Nome dado a todas as denominações Cristãs, seitas ou grupos
que surgiram durante a Reforma. As igrejas protestantes
geralmente concordam que o princípio de autoridade deveria
ser as Escrituras em vez da igreja institucional ou papa.
(Tradução livre do original: W.L. Reese, Dictionary of
Philosophy and Religion, 1999).(DECS)
SNESP: Nombre dado a todas las confesiones cristianas, sectas o
grupos que surgieron durante la Reforma. Las iglesias
protestantes están de acuerdo en que el principio de
autoridad deben ser las Escrituras en lugar de la iglesia
institucional o papa. (Traducción libre del original: W.L.

Reese, Dictionary of Philosophy and Religion, 1999).(DECS)
SNING: The name given to all Christian denominations, sects, or
groups rising out of the Reformation. Protestant churches
generally agree that the principle of authority should be
the Scriptures rather than the institutional church or the
pope. (from W.L. Reese, Dictionary ofPhilosophy and
Religion, 1999).(DECS)
Advogados
RT: Gama, Luís Gonzaga Pinto da, 1830-1882
Gandhi, Mahatma, 1869-1948
Moore, George Edward, 1873-1958
Séneca, Lúcio Aneu, 4 a.C-65 d.C
Vargas, Getúlio Dornelles, 1882-1954
TESP: ABOGADOS
TING: LAWYERS
SNPOR: Pessoas cuja profissão é dar parecer legal e assistência
aos clientes e representá-los em assuntos legais. (Tradução
livre do original: American Heritage Dictionary, 3d
ed).(DECS)
SNESP: Las personas cuya profesión consiste en dar asesoría legal
yasistencia a los clientes y representarlos en asuntos
legales. (Traducción libre del original: American Heritage
Dictionary, 3d ed).(DECS)
SNING: Persons whose profession is to give legal advice and
assistance to clients and represent them in legal matters.
(American HeritageDictionary, 3d ed).(DECS)
Afasia

Afeição

BT: Distúrbios cerebrais
Distúrbios da linguagem
NT: Agnosia
Agrafia
Disfasia
RT: Distúrbios da aprendizagem
Distúrbios da percepção
TESP: AFASIA
TING: APHASIA
SNPOR: Debilitação parcial ou completa da compreensão, formulação,
ou uso da linguagem, devido a distúrbio cerebral.
SNESP: Deterioro parcial o total de la comprensión, formulación, o
uso de la lenguaje, debido a trastorno cerebral.
SNING: Partial or complete impairment of language comprehension,
formulation, or use due to brain damage.
UF: Afeto
BT: Estados emocionais
NT: Ambivalência
Angústia
Anseio
Asco
Avidez
Dor psíquica
RT: Amor
Atração
Bloqueio
Compaixão
Comportamento psicossexual

Confiança
Conversão
Estado de ânimo
Interação interpessoal
Intimidade
Sexualidade
Vivências
TESP: AFECCION
TING: AFFECTION
SNPOR: O tom emocional que acompanha uma ideia ou representação
mental. É o derivado psíquico mais direto do instinto e o
representante das várias transformações corporais através
do qual os instintos se manifestam.(DECS)
SNESP: El tono emocional que acompaña a una idea o representación
mental. Es el derivado psíquico más directo del instinto y
el representante psíquico de los diversos cambios
corporales a través de los cuales los instintos se
manifiestan.(DECS)
SNING: The feeling-tone accompaniment of an idea or mental
representation. It is the most direct psychic derivative of
instinct and the psychic representative of the various
bodily changes by means of which instincts manifest
themselves.(DECS)
Afeto

USE: Afeição

Afiliação (motivação)
UF: Filiação (motivação)
Necessidade de afiliação
BT: Motivação
RT: Dívida
TESP: AFILICIACION (MOTIVACION)
TING: AFFILIATION MOTIVATION
SNPOR: Necessidade de associar-se a outros indivíduos e formar
amizades.
SNESP: Necesidad de asociarse a otros individuos y formar
amistades.
SNING: Need for association with others and formation of
friendships.
Afiliação religiosa
BT: Crenças religiosas
NT: Budismo
Cristianismo
Hinduismo
Islamismo
Judaísmo
Xamanismo
RT: Grupos religiosos
Práticas religiosas
TESP: AFILIACION RELIGIOSA
TING: RELIGIOUS AFFILIATION
Afinidade
USE: Atração interpessoal
Aflição

BT: Estados emocionais

RT: Agitação
Dor psíquica
TESP: AFLICCION
TING: AFFLICTION
SNPOR: Estado emocional negativo em que a qualidade específica da
emoção não é especificada ou não pode ser identificada .
Por exemplo, a ANSIEDADE DE ESTRANHOS em bebês é mais
corretamente designada aflição de estranhos porque o
comportamento negativo do bebê , normalmente de chorar, não
permite uma identificação mais específica da emoção.
(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estado emocional negativo en que la cualidad específica de
la emoción no es especificada o no puede ser identificada.
Por ejemplo: a ANSIEDAD DE LOS EXTRAÑOS en los bebés es más
correctamente nombrada aflicción de extraños porque el
comportamiento negativo del bebé, generalmente de llorar,
no permite, una identificación más específica de la emoción.
SNING: Negative emotional state in which specific quality of
emotion is not specified or cannot be identified. For
example: the ANXIETY of Strangers in babies is more propely
designated distress fron strangers because the negative
behavior of baby, crying, usually does not allow a more
specific identification of emotion.
África

NT: África negra
Bantu
Dogon (povo africano)
RT: Afrodescendentes
Civilização africana
Diáspora africana
Negros
TESP: ÁFRICA
TING: AFRICA
SNPOR: Continente.
SNESP: Continente.
SNING: Continent.

África negra
BT: África
Geografia
TESP: ÁFRICA NEGRA
TING: BLACK AFRICA
SNPOR: Ao sul da África temos a chamada África Negra, assim
denominada pela predominância nessa região de povos de pele
escura e olhos castanhos. (Wikipédia - 30/08/2013)
SNESP: Sudáfrica tenemos la llamada África Negra, así nombrada por
el predominio en esa región de pueblos de piel oscura y
ojos marrones.
SNING: South Africa have called Black Africa, so called by the
predominance in this región people of dark skin and brown
eyes.
Afrodescendentes
BT: Grupos étnicos
Negros
RT: África
Etnologia
Grupos minoritários

Negritude
TESP: AFRODESCENDIENTES
TING: AFRO-DESCENDENTS
Agamben, Giorgio, 1942BT: Pessoas
RT: Filosofia italiana
Filósofos
Agências

USE: Organizações

Agentes de seguro
USE: Pessoal de vendas
TESP: AGENTES DE SEGURO
TING: INSURANCE AGENTS
Agentes dopaminérgicos
USE: Agonistas de dopamina
Agitação

BT: Sintomas psicóticos
RT: Aflição
Angústia
Ansiedade
TESP: AGITACION
TING: AGITATION
SNPOR: Estado geralmente caracterizado por inquietação, ansiedade
e angustia.
SNESP: Estado generalmente caracterizado por agitación, ansiedad y
angustia.
SNING: State usually characterized by restlessness, anxiety, and
anguish.

Agnosia

BT: Afasia
Distúrbios da percepção
TESP: AGNOSIA
TING: AGNOSIA
SNPOR: Impossibilidade de reconhecer, entender ou interpretar os
estímulos sensoriais quando, na realidade, não existe falha
sensorial. Ainda, a perda seletiva do reconhecimento de
objetos específicos devido aos distúrbios emocionais, assim
como acontece na esquizofrenia, histeria ou depressão.
SNESP: Imposibilidad de reconocer, entender o interpretar los
estímulos sensoriales cuando, en la realidad, no hay ningún
fracaso sensorial. Aunque, la pérdida selectiva del
reconocimiento de objetos específicos debido a los
trastornos emocionales, así como ocurre en la
esquizofrenia, histeria o depresión.
SNING: Inability to recognize, understand, or interpret sensory
stimuli in the absence of sensory defects. Also, the
selective loss of knowledge of specific objects due to
emotional disturbance, as seen in schizophrenia, hysteria,
or depression.

Agonistas de dopamina
UF: Agentes dopaminérgicos
BT: Drogas

NT: Anfetamina
Apomorfina
Fencanfamina
Morfina
TESP: AGONISTAS DE DOPAMINA
TING: DOPAMINE AGONISTS
SNPOR: Drogas que se ligam aos receptores da dopamina
ativando-os.(DECS)
SNESP: Drogas que se unen y activan los receptores de la
dopamina.(DECS)
SNING: Drugs that bind to and activate dopamine receptors.(DECS)
Agorafobia
BT: Fobias
RT: Angústia
Distância
TESP: AGORAFOBIA
TING: AGORAPHOBIA
SNPOR: Medo excessivo de ficar só, ou em lugares públicos, ou
situações (por exemplo, entre multidões ou em elevadores)
em que não há facil acesso a fuga ou onde a ajuda pode não
ocorrer num evento de impossibilidade de reação, ou pânico.
SNESP: Miedo excesivo de quedarse sólo, o en sitios públicos, o
situaciones (por ejemplo, entre las multitudes o en los
ascensores) en que no hay fácil acceso o donde la ayuda
puede no ocurrir en un evento de imposibilidad de reacción,
o pánico.
SNING: Excessive fear of being alone, or being in public places or
situations (e.g., in crowds or elevators) from which there
is no easy escape or where help cannot be obtained in the
event of an incapacitating reaction or panic.
Agradecimento
USE: Gratidão
Agrafia

BT: Afasia
RT: Distúrbios da aprendizagem
TESP: AGRAFIA
TING: AGRAPHIA
SNPOR: Incapacidade de escrever (letras, sílabas, palavras ou
frases)
devido a uma lesão em uma área cerebral específica ou
ocasionalmente devido a fatores emocionais.
SNESP: Incapacidad para escribir (letras, sílabas, palabras o
frases)
debido a una lesión en un área cerebral específica o
de vez en cuando debido a factores emocionales.
SNING: Inability to write (letters, syllables, words, or phrases)
due to an injury to a specific cerebral area or
occasionally due to emotional factors

Agressão

USE: Agressividade

Agressividade
UF: Agressão
BT: Traços de personalidade
RT: Ataque

Corpo fragmentado
Desprezo
Destruição
TESP: AGRESIVIDAD
TING: AGGRESSIVENESS
SNPOR: Comportamento que pode ser manifestado por ações
destrutivas e de ataque, verbais ou físicas, por atitudes
dissimuladas de hostilidade ou por obstruccionismo.(DECS)
SNESP: Comportamiento que se puede manifestar por la acción
destructiva y atacar lo que es verbal o física, por las
actitudes de hostilidadencubierta o por obstrucción.(DECS)
SNING: Behavior which may be manifested by destructive and
attacking action which is verbal or physical, by covert
attitudes of hostility or by obstructionism.(DECS)
Agressões sexuais
UF: Violência sexual
BT: Crime
NT: Abuso sexual
RT: Desvios sexuais
Incesto
Pedofilia
Pornografia
Sexo
TESP: DELITOS SEXUALES
TING: SEX OFFENSES
Agricultura
BT: Ciências
NT: Agricultura biodinâmica
RT: Eucalyptus
TESP: AGRICULTURA
TING: AGRICULTURE
SNPOR: A ciência do cultivo da terra, produção agrícola e criação
de gado.(DECS)
SNESP: Ciencia del cultivo del suelo, producción de cosechas y
cría de ganado.(DECS)
SNING: The science of soil cultivation, crop production, and
livestock raising.(DECS)
Agricultura biodinâmica
BT: Agricultura
TESP: AGRICULTURA BIODINAMICA
TING: BIODYNAMIC AGRICULTURE
SNPOR: Surgiu na Alemanha, em 1924, com o humanista científico
Rudolf Steiner, que busca a harmonia e o equilíbrio da
unidade produtiva (terra, plantas, animais e o homem)
através das influências cósmicas. Para que se estabeleça o
elo entre as formas de matéria e de energia presentes no
ambiente natural, são utilizados apenas os elementos
orgânicos produzidos na propriedade agrícola, pois esta é
considerada um organismo, um ser indivisível.
(http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bnde
s_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro_glossario/glossari
o.pdf - 06/02/2014)
Agrupamento
RT: Grupos
TESP: AGRUPAMIENTO

TING: GROUP-OID
SNPOR: Tendência de itens se agruparem consistentemente no
decorrer da recordação. Esse agrupamento costuma ocorrer
com itens relacionados. Ele é facilmente percebido em
tarefas de memória em que itens da mesma categoria, como
animais, são lembrados juntos.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)
SNESP: Tendencia de artículos se agruparen consistentemente no
transcurrir de la recordación. Ese agrupamiento en general
ocurre con artículos relacionados. Ello es fácilmente darse
cuenta de tareas de memoria en que artículos de la misma
categoría, como animales, son recordados juntos.
SNING: Tendency to group together ítems consistenly during the
recall. This grouping usually occurs with related items. It
is easily seen in memory tasks in which items of the same
category, like animals, are remembered together.
AIDS

UF: SIDA
Síndrome da imunodeficiência adquirida
BT: HIV
Síndromes
NT: AIDS - Bibliografia
AIDS - Guia dos serviços de assistência orientação
RT: Atitudes frente à AIDS
Doenças venéreas
Prevenção da AIDS
Zidovudina
TESP: SINDROME DE INMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
TING: ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME
SNPOR: Defeito adquirido da imunidade celular associado com a
infecção pelovírus da imunodeficiência adquirida humana
(HIV), uma contagem de linfócitos T CD4-positivo abaixo de
200 células/microlitro ou menos do que 14 por cento do
total de linfócitos, além de um aumento na susceptibilidade
a infecções oportunísticas e neoplasias malignas. As
manifestações clínicas incluem também emaciação e demência.
Esseselementos refletem os critérios para AIDS de acordo
com o CDC em 1993.(DECS)
SNESP: Defecto adquirido de la inmunidad celular asociado con la
infecciónpor el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),
un conteo positivo de linfocitos T CD4 inferior a 200
células/microlitro o menos de 14 por ciento del total de
linfocitos junto a un aumento en la susceptibilidad a
infecciones oportunistas y enfermedades malignas. Las
manifestaciones clínicas incluyen también emaciación y
demencia. Dichos elementos reflejan los criterios para
diagnosticar el SIDA de acuerdo con el CDC en 1993.(DECS)
SNING: An acquired defect of cellular immunity associated with
infection by the human immunodeficiency virus (HIV), a
CD4-positive T-lymphocyte count under 200 cells/microliter
or less than 14% of total lymphocytes, and increased
susceptibility to opportunistic infections and
malignantneoplasms. Clinical manifestations also include
emaciation (wasting) and dementia. These elements reflect
criteria for AIDS as defined by the CDC in 1993.(DECS)

AIDS - Bibliografia
BT: AIDS

TESP: SINDROME DE INMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - BIBLIOGRAFIA
TING: ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - BIBLIOGRAPHY
AIDS - Guia dos serviços de assistência orientação
BT: AIDS
TESP: GUIA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ORIENTACION
TING: AIDS - ASSISTENCE AND ORIENTATION SERVICES GUIDE
AIMS

USE: Escala de movimentos involuntários anormais

Ajuda (comportamento social)
UF: Auxílio (assistência social)
Comportamento de ajuda
BT: Comportamento pró-social
Interação interpessoal
RT: Altruismo
TESP: AYUDA (COMPORTAMIENTO SOCIAL
TING: ASSISTENCE (SOCIAL BEHAVIOR)
SNPOR: Ato de prestar amparo ou ajuda. Uso do termo limitado às
populações humanas.
SNESP: Acto de proporcionar protección o ayuda. Uso del término
limitado a las poblaciones humanas.
SNING: Act of rendering aid or help. Limited to human populations.
Ajustamento
NT: Adaptação à realidade
Ajustamento emocional
Ajustamento escolar
Ajustamento profissional
Ajustamento social
RT: Adaptabilidade (personalidade)
TESP: AJUSTE
TING: ADJUSTMENT
SNPOR: Termo de conceito amplo para designar um estado de harmonia
entre necessidades internas e exigências externas e os
processos usados para alcançar essas condições. Sendo
possível, use um termo mais específico. Diferencie de
ADAPTAÇÃO, termo que se refere à adaptação fisiológica ou
biológica.
SNESP: Término de concepto amplio para nombrar un estado de
harmonía entre necesidades internas y demandas externas y
los procesos utilizados para lograr esas condiciones.
Siendo posible, use un término más específico. Distinto de
ADAPTACIÓN, término que se refiere a la adaptación
fisiológica o biológica.
SNING: Conceptually broad array term referring to a state of
harmony between internal needs and external demands and the
processes used in achieving this condition. Use a more
specific term if possible. Differentiate from ADAPTATION,
which refers to physiological or biological adaptation.
Ajustamento conjugal
USE: Relações conjugais
Ajustamento do estudante
USE: Ajustamento escolar
Ajustamento do indivíduo

USE: Ajustamento emocional
Ajustamento emocional
UF: Ajustamento do indivíduo
Ajustamento psicológico
Desajustamento emocional
BT: Ajustamento
NT: Controle emocional
Crise de identidade
RT: Codependência (psicologia)
Distúrbios emocionais
Distúrbios mentais
Emoções
Enfrentamento
Personalidade
Psicopatologia
Resiliência (Psicologia)
Saúde mental
TESP: ADAPTACION EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL ADJUSTMENT
SNPOR: Aceitação pessoal, adaptação e relação do indivíduo consigo
mesmo e seu ambiente.
SNESP: Aceptación personal, adaptación y relación del individuo
consigo mismo y su ambiente.
SNING: Personal acceptance, adaptation, and relation to one's
inner self and environment.
Ajustamento escolar
UF: Ajustamento do estudante
BT: Ajustamento
RT: Educação
TESP: ADAPTACION ESCOLAR
TING: SCHOOL ADJUSTMENT
SNPOR: Processo de adaptação ao ambiente escolar e do papel do
estudante.
SNESP: Proceso de adaptación al ambiente escolar y del papel del
estudiante.
SNING: Process of adjusting to school environment and to the role
of a student.
Ajustamento ocupacional
USE: Ajustamento profissional
Ajustamento profissional
UF: Ajustamento ocupacional
Ajustamento vocacional
BT: Ajustamento
RT: Profissões
TESP: ADAPTACION PROFESIONAL
TING: OCCUPATIONAL ADJUSTMENT
SNPOR: Adaptação pessoal do indivíduo à sua vocação.
SNESP: Adaptación personal del individuo a la su vocación.
SNING: Personal adaptation to one's vocation.
Ajustamento psicológico
USE: Ajustamento emocional
Ajustamento social
UF: Adaptação social

Desajustamento social
BT: Ajustamento
Comportamento social
TESP: ADAPTACION SOCIAL
TING: SOCIAL ADJUSTMENT
SNPOR: Adaptação de uma pessoa ao ambiente social. O ajuste pode
ocorrer poradaptação do indivíduo (self) ao ambiente ou por
transformação do ambiente (Tradução livre do original:
Campbell, Psychiatric Dictionary, 1996).(DECS)
SNESP: Ajuste de la persona al ambiente social. Puede lograrse
mediante el ajuste del individuo al ambiente o modificando
el ambiente.(DECS)
SNING: Adaptation of the person to the social environment.
Adjustment may take place by adapting the self to the
environment or by changing theenvironment. (From Campbell,
Psychiatric Dictionary, 1996).(DECS)
Ajustamento vocacional
USE: Ajustamento profissional
SNPOR: Adaptação pessoal de um indivíduo a sua vocação.
SNING: Personal adaptation to one's vocation.
Akinesia

USE: Apraxia

Alcaloides
UF: Alcaloides de ópio
Alcaloides de rauwolfia
Quinidina
BT: Drogas
NT: Apomorfina
Atropina
Cocaína
Mescalina
Morfina
Nicotina
TESP: ALCALOIDES
TING: ALKALOIDS
SNPOR: Bases orgânicas nitrogenadas. Muitos alcaloides de
importância médica ocorrem nos reinos animal e vegetal, e
alguns foram sintetizados.(DECS)
SNESP: Bases orgánicas nitrogenadas. Muchos alcaloides de
importancia médica se encuentran en los reinos animal y
vegetal y algunos han sido sintetizados.(DECS)
SNING: Organic nitrogenous bases. Many alkaloids of medical
importance occur in the animal and vegetable kingdoms, and
some have been synthesized. (Grant & Hackh's Chemical
Dictionary, 5th ed).(DECS)
Alcaloides de ópio
USE: Alcaloides
Alcaloides de rauwolfia
USE: Alcaloides
SNPOR: Termo em desuso desde 1997. Use RAUWOLFIA para acessar
referências entre 73-96.
SNING: Term discontinued in 1997. Use RAUWOLFIA to access
references from 73-96.

Álcool etílico
UF: Etanol
BT: Química
TESP: ETANOL
TING: ALCOHOL, ETHIL
SNPOR: Líquido claro e incolor que é rapidamente absorvido no
trato gastrointestinal e distribuído por todo o corpo.
Possui atividade bactericida e é frequentemente utilizado
como desinfetante tópico. É amplamente utilizado como
solvente e na preservação de preparações farmacológicas,
bem como matéria-prima das BEBIDAS ALCOÓLICAS.(DECS)
SNESP: Un líquido transparente, incoloro, que se absorbe
rápidamente desde el tracto gastrointestinal y se
distribuye por todo el cuerpo. Tiene actividad bactericida
y se emplea a menudo como desinfectante tópico. Se usa
ampliamente como solvente y preservativo en preparados
farmacéuticos y también sirve como ingrediente primario en
las BEBIDAS ALCOHOLICAS.(DECS)
SNING: A clear, colorless liquid rapidly absorbed from the
gastrointestinal tractand distributed throughout the body.
It has bactericidal activity and is used often as a topical
disinfectant. It is widely used as a solvent and
preservative in pharmaceutical preparations as well as
serving as the primary ingredient in ALCOHOLIC
BEVERAGES.(DECS)
Alcoólatras anônimos
BT: Reabilitação do álcool
RT: Serviços comunitários
TESP: ALCOHOLICOS ANONIMOS
TING: ALCOHOLICS ANONYMOUS
SNPOR: Associação internacional, não oficial e economicamente
independente, cujo principal objetivo e ajudar seus membros
a alcançar a sobriedade.
SNESP: Asociación internacional, no oficial y económicamente
independiente, cuyo principal objetivo es ayudar sus
miembros a lograr la sobriedad.
SNING: A self-supporting, informal, international fellowship whose
primary purpose is to help members achieve sobriety.
Alcoolismo
BT: Abuso de álcool
Vício
NT: Alcoolismo gestacional
RT: Deficiências da nutrição
Distúrbios tóxicos
Intoxicação alcoólica
TESP: ALCOHOLISMO
TING: ALCOHOLISM
SNPOR: Doença crônica, primária, com fatores genéticos,
psicossociais e ambientais influenciando seu
desenvolvimento e manifestações. Adoença é geralmente
progressiva e fatal. É caracterizada pela falta decontrole
sobre a bebida, pré-ocupação com a droga álcool, uso de
álcool apesar das consequências adversas, e distorções
nopensamento, negação notável. Cada um destes sintomas pode
ser contínuo ou periódico.(DECS)
SNESP: Enfermedad primaria crónica, en su desarrollo y
manifestaciones influyen factores genéticos, psicosociales

y medio ambientales. Laenfermedad a menudo es progresiva y
fatal. Se caracteriza por alteraciones en el control del
hábito de beber, preocupación con la droga alcohol, uso del
alcohol a pesar de las consecuencias adversas, y
distorsiones en el pensamiento, más notablemente negación.
Cada uno de estos síntomas puede ser contínuo o
periódico.(DECS)
SNING: A primary, chronic disease with genetic, psychosocial, and
environmental factors influencing its development and
manifestations. The disease is often progressive and fatal.
It is characterized by impaired control over drinking,
preoccupation with the drug alcohol, use of alcohol despite
adverse consequences, and distortions inthinking, most
notably denial. Each of these symptoms may be continuous or
periodic. (Morse & Flavin for the Joint Commission of the
National Council on Alcoholism and Drug Dependence and the
American Society of Addiction Medicine to Study the
Definition and Criteria for the Diagnosis of Alcoholism: in
JAMA 1992;268:1012-4).(DECS)
Alcoolismo gestacional
BT: Alcoolismo
RT: Gravidez
TESP: ALCOHOLISMO GESTACIONAL
TING: ALCOHOLISM IN PREGNANCY
Alegria
Aleijado

USE: Felicidade
USE: Deficiente físico

Aleitamento
USE: Amamentação
Alerta (fisiologia)
BT: Fisiologia
TESP: ALERTA (FISIOLOGIA)
TING: ALERTNESS
SNPOR: Aviso de que algum perigo se aproxima, mas que é menos
iminente que o que implicaria uma mensagem de advertência
(tradução da definição do MeSH). Dispositivo de vigilância.
Situação em que o perigo ou risco é previsível a curto
prazo. Nessas circunstâncias, o dispositivo operacional
evolui da situação de sobreaviso para a de prontidão
(ECDEI), em condições deemprego imediato (Material III Ministério da Ação Social, 1992).(DECS)
SNESP: Se avisa de que se aproxima un peligro, pero que es menos
inminente que lo que implicaría un mensaje de advertencia.
Ver también "advertencia" (Material II - IDNDR, 1992).
Segundo de los tres posibles estados de conducción que se
producen en la fase de emergencia (prealerta, alerta,
alarme) (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS,
1992).(DECS)
SNING: Advisory that hazard is approaching but is less imminent
than implied by warningmessage. See also "warning"
(Material II - IDNDR, 1992).(DECS)
Alexander, Franz, 1891-1964

BT: Pessoas
RT: Médicos
Psicanalistas
Alexia

BT: Disfasia
NT: Dislexia
RT: Distúrbios da leitura
TESP: ALEXIA
TING: ALEXIA
SNPOR: Impossibilidade de ler que pode ser resultado de
deterioração neurológica. Apresentada numa forma menos
severa sera geralmente referida como Dislexia.
SNESP: Incapacidad leer que puede ser resultado de deterioración
neurológica. Presentada en una forma menos severa será
generalmente se conoce como Dislexia.
SNING: Inability to read which may be the result of neurological
impairment. In a less severe form, often refered to as
dyslexia.

Alexitimia

BT: Distúrbios mentais
RT: Distúrbios afetivos
TESP: ALEXITIMIA
TING: ALEXITHYMIA
SNPOR: Distúrbios afetivos e cognitivos caracterizados por vida
debilitada e fantasiosa é uma incapacidade para verbalizar
ou diferenciar emoções. Esses distúrbios projetam
categorias de diagnóstico e aparecem geralmente em
pacientes psicossomáticos.
SNESP: Trastornos afectivos y cognitivos caracterizados por vida
debilitada y fantasiosa es una incapacidad para verbalizar
o diferenciar emociones. Eses trastornos proyectan
categorías de diagnóstico y parecen generalmente en
pacientes psicosomáticos.
SNING: Affective and cognitive disturbances characterized by
impaired fantasy life and an inability to verbalize or
differentiate emotions. These disturbances overlap
diagnostic categories and appear generally in psychosomatic
patients.

Alfabetização
UF: Analfabetismo
NT: Alfabetização - Bibliografia
Prontidão para alfabetização
RT: Consciência fonológica
Habilidades para escrita
Habilidades para leitura
Linguagem
TESP: ALFABETIZACION
TING: LITERACY
SNPOR: Período de frequência à escola ou nível de aprendizado
adquirido.(DECS)
SNESP: Habilidad educacional o nível de educación de los
indivíduos.(DECS)
SNING: Educational attainment or level of education of
individuals.(DECS)
Alfabetização - Bibliografia

BT: Alfabetização
TESP: ALFABETIZACION - BIBLIOGRAFIA
TING: LITERACY - BIBLIOGRAPHY
Álgebra

USE: Matemática

Algoritmo de processamento interno
UF: IPA
BT: Algoritmos
TESP: ALGORITMO DE PROCESAMIENTO INTERNO
TING: INTERNAL PROCESSING ALGORITHM
Algoritmos
BT: Matemática
NT: Algoritmo de processamento interno
RT: Programas de computador
TESP: ALGORITMOS
TING: ALGORITHMS
SNPOR: Conjunto de regras bem definidas, estabelecidas para
solucionar, passo-a-passo, problemas em um número finito de
etapas.
SNESP: Conjunto de reglas bien definidas, establecidas para
solucionar, paso a paso, problemas en un número finito de
etapas.
SNING: Set of well-defined rules established for step-by-step
solution of problems in a finite number of steps.
Aliança

BT: Etologia animal
TESP: ALIANZA
TING: ALLIANCE
SNPOR: No comportamento animal, uma associação entre dois ou mais
indivíduos que lhes permite controlar coletivamente
recursos que um indivíduo não controlaria sozinho. Dois
machos primatas de classe inferior podem agir juntos para
controlar recursos que normalmente só o Macho Alfa
controlaria. Um grupo de leões machos (frequentemente
relacionados) formará uma aliança para roubar um bando de
fêmeas de outro macho.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En comportamiento animal, una asociación entre dos o más
individuos que les permite controlar colectivamente
recursos que un individuo no controlaría sólo. Dos machos
primates de clase inferior pueden actuar juntos para
contralar recursos que generalmente sólo el Macho Alfa
controlaría. Un grupo de leones machos (frecuentemente
relacionados) formará una alianza para robar un bando de
hebras de otro macho.
SNING: In animal behavior, an association between two or more
individuals that allows them to collectively control
features that an individual would not alone. Two male
primates of lower class can act together to control
features that usually only the alpha male (often related)
will form an Alliance to steal a bunch of females of
another male.

Aliança terapêutica
BT: Processos psicoterapêuticos

RT: Transferência psicoterapêutica
Tratamento
TESP: ALIANZA TERAPEUTICA
TING: THERAPEUTIC ALLIANCE
SNPOR: Relacionamento de trabalho cooperativo entre cliente e
terapeuta, considerados por muitos um aspecto fundamental
do sucesso da terapia. Derivado do conceito da aliança do
trabalho psicanalítico, a aliança terapêutica inclui
vínculos, metas e tarefas. VÍNCULOS são constituídos pelas
condições centrais da terapia, pela atitude do cliente em
relação ao terapeuta e pelo estilo do terapeuta de se
relacionar com o cliente; as metas são os objetivos
mutuamente negociados, entendidos, concordados e
regularmente revistos da terapia; e as tarefas são
atividades realizadas pelo cliente e pelo
terapeuta.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: SNESP: Relacionamientos de trabajo cooperativo entre
cliente y terapeuta, considerados por muchos un aspecto
fundamental del suceso de la terapia. Derivado del concepto
de la alianza del trabajo psicoanalítico, a alianza
terapéutica incluye lazos, metas e tareas. LAZOS son
constituidos por las condiciones centrales de la terapia,
por las actitudes del cliente en relación al terapeuta y
por el estilo del terapeuta de relacionarse con el cliente;
las metas son los objetivos mutuamente negociados,
entendidos, concordados y regularmente realizados por el
cliente y por el terapeuta.
SNING: Cooperative working relationship between client and
therapist, considered by many to be a key aspect of the
success of therapy. Derived from the concept of the
Alliance of psychoanalytic therapeutic alliance work
includes links, targets, and tasks. BONDS are formed by the
Central conditions of therapy, by customer’s attitude in
relation to the therapist and the therapist’s style to
relate to the customer; the goals are the goals mutually
negotiated, understood, agreed upon and regularly reviewed
the therapy; and tasks are activities carried out by the
client and the therapist.
Alienação

BT: Estados emocionais
RT: Anomia
Reações à separação
TESP: ALIENACION
TING: ALIENATION
SNPOR: Afastamento ou estranhamento de pessoas, objetos ou
atitudes de antigas relações; sentimentos de desligamento
de si mesmo ou de evitar experiências emocionais.
SNESP: Retiro o alejamiento de personas, objetos o actitudes de
antiguas relaciones; sentimientos de desapego de sí mismo o
de evitar experiencias emocionales.
SNING: Withdrawal or estrangement from persons, objects, or
positions of former attachment; feelings of detachment from
self or avoidance of emotional experiences.

Alienação (psicologia social)
UF: Alienação social
BT: Psicologia social

RT: Problemas sociais
TESP: ALIENACION SOCIAL
TING: ALIENATION SOCIAL PSYCHOLOGY)
Alienação social
USE: Alienação (psicologia social)
Alimentação
UF: Padrões de alimentação
BT: Ingestão de alimentos
RT: Alimento
Apetite
Desejo compulsivo
Dietas
TESP: ALIMENTACION
TING: EATING
SNPOR: Use ALIMENTAÇÃO ou PADRÕES DE ALIMENTAÇÃO para acessar
referências anteriores a 1982. Uso do termo limitado às
populações humanas. Abastecimento renovado do conjunto das
substâncias necessárias à conservação da vida. (Dicionário
Houaiss, 2002).
SNESP: Utilizar ALIMENTACIÓN o PATRONES DE ALIMENTCIÓN para
acceder referencias anteriores a 1982. Uso del término
limitado a las poblaciones humanas.
SNING: Use EATING or EATING PATTERNS to access references prior to
1982. Limited to human populations.
Alimentação infantil
UF: Comportamento alimentar infantil
RT: Comportamento alimentar
TESP: ALIMENTACION INFANTIL
TING: FEEDING OF CHILDREN
Alimento

RT: Alimentação
Dietas
Ingestão de alimentos
Nutrição
Preferências alimentares
TESP: ALIMENTO
TING: FOOD
SNPOR: Qualquer substância tomada pelo corpo que proporciona
nutrição.(DECS)
SNESP: Material nutritivo que absorbe un organismo y que satisface
sus necesidades de mantenimiento, crecimiento, trabajo y
restauración de los tejidos.(DECS)
SNING: Any substances taken in by the body that provide
nourishment.(DECS)

Alimento (preferências)
USE: Preferências alimentares
Allport, Gordon Willard, 1897-1967
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Alma

RT: Corpo humano
Crenças religiosas

Espiritualidade
Filosofia grega
Mente
Ontologia
TESP: ALMA
TING: SOUL
SNPOR: Apecto não físico de um ser humano, considerado responsável
pelas funções da mente e da personalidade individual e
frequentemente conceituada como sobrevivendo após a morte
do corpo físico. A palavra corresponde ao grego psyche,
frequentemente também traduzida como mente, e do latim
anima, geralmente traduzida como espírito. O conceito de
alma estava presente no pensamento grego antigo, e foi um
aspecto importante de muitos sistemas filosóficos da
maioria das religiões.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Aspecto no físico de un ser humano, considerado responsable
por las funciones de la mente y de la personalidad
individual y frecuentemente conceptuada como sobreviviendo
después al norte del cuerpo físico. La palabra
correspondiente al griego psyche, frecuentemente también
traducida como mente, y del latín anima, generalmente
traducida como espirito. El concepto de alma estaba
presente en el pensamiento griego antiguo, y fue un aspecto
importante de muchos sistemas filosóficos de la mayoría de
las religiones.
SNING: Not physical aspect of a human being, considered
responsible for the functions of the functions of the mind
and if the individual personality and often regarded as
surviving after the death of the physical body, The Word
corresponds to the Greek psyche, often also translated as
mind, and from Latin anima, usually translate as spirit.
The concept of soul was present in ancient Greek thought,
and was an important aspect of many philosophical systems
of most religions.
Alojamento para estudantes
USE: Moradia estudantil
Aloplastia

RT: Autoplastia
SNPOR: Processo de resposta adaptativa que visa alterar o
ambiente, em oposição a alterar o self. Também chamada
adaptação aloplástica. Comparar com Autoplastia.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Proceso de respuesta adaptativa que visa alterar el
ambiente, en oposición a alterar el self. También llamada
adaptación aloplástica. Comparar con Autoplastia.
SNING: Process of adaptive response that aims to alter the
environment, as opposed to change the self. Also called
adaptation aloplástica. Compare with Autoplastia.

Alquimia

BT: Química
TESP: ALQUIMIA
TING: ALCHEMY
SNPOR: A química da Idade Média, que procurava descobrir a
panaceia universal, ou remédio contra todos os males
físicos, e morais e a pedra filosofal, que deveria

transformar os metais em ouro.(Dicionário Houaiss da língua
portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: La química de Edad Media, que procuraba descubrir la
panacea universal, o medicinas contra todos los males
físicos y morales, y la piedra filosofal, que debería
transformar los metales en oro.
Alta do paciente
UF: Alta hospitalar
BT: Hospitalização
RT: Cura
TESP: ALTA DEL PACIENTE
TING: PATIENT DISCHARGE
SNPOR: Processo administrativo de saída de um paciente de uma
instituição de saúde, vivo ou morto; inclui altas
hospitalares e de centros de saúde. (DECS)
SNESP: Proceso administrativo de salida del paciente, de un
hospital o otro centro de salud.(DECS)
SNING: The administrative process of discharging the patient, live
or dead, from hospitals or other health facilities.(DECS)
Alta hospitalar
USE: Alta do paciente
Alteração do eu
BT: Teoria psicanalítica
RT: Caráter
Defesa
Neurose
Sintomas
TESP: ALTERACION DEL YO
Alteridade
BT: Traços de personalidade
TESP: ALTERIDAD
TING: ALTERITY
SNPOR: Natureza ou condição do que é outro, do que é
distinto.(Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de
Janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Naturaleza o condición del que es otro, del que es distinto.
Althusser, Louis, 1918-1990
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Altruismo

BT: Comportamento pró-social
Traços de personalidade
RT: Ajuda (comportamento social)
Bondade
Caráter
Caridade
TESP: ALTRUISMO
TING: ALTRUISM
SNPOR: Preocupação pelo bem-estar dos outros em oposição ao
amor-próprio ou egoísmo. Termo usado para populações
humanas ou animais.
SNESP: Preocupación por el bien-estar de los otros en oposición al

amor propio o egoísmo. Término utilizado para poblaciones
humanas o animales.
SNING: Consideration for well-being of others as opposed to
self-love or egoism. Used for human or animal populations.
Alucinação negativa
BT: Alucinações
TESP: ALUCINACION NEGATIVA
SNPOR: Falsa experiência perceptal caracterizada por falha em ver
uma pessoa ou objeto enquanto olhando diretamente para ela,
como ao deixar de perceber uma certa pessoa em um grupo em
resposta a sugestão hipnótica.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)
SNESP: Falsa experiencia perceptual caracterizada por fracaso en
ver una persona o objeto mientras mirando directamente para
ella, como al dejar de darse cuenta de una cierta persona
en un grupo en respuesta a sugestión hipnótica.
Alucinação onírica
RT: Percepção
Regressão
Sonhos
TESP: ALUCINACION ONIRICA
Alucinações
BT: Distúrbios da percepção
Sintomas psicóticos
NT: Alucinação negativa
Alucinações auditivas
RT: Alucinoses
Drogas alucinógenas
TESP: ALUCINACIONES
TING: HALLUCINATIONS
SNPOR: Percepções através de qualquer modalidade de raciocínio,
que ocorrem na ausência de um estímulo apropriado.
(Geralmente indicadoras de anormalidade, mas podem ser
experimentadas ocasionalmente por pessoas normais).
SNESP: Percepciones a través de cualquier modalidad de raciocinio,
que ocurren en la ausencia de un estímulo apropiado.
(Generalmente indicadoras de anormalidad, más pueden ser
experimentadas ocasionalmente por personas normales).
SNING: Perceptions through any sense modality in the absence of an
appropriate stimulus. (Usually indicative of abnormality
but may be experienced occasionally by normal persons).
Alucinações auditivas
BT: Alucinações
TESP: ALUCINACIONES AUDITIVAS
TING: AUDITORY HALLUCINATIONS
Alucinoses
BT: Psicose
NT: Alucinoses histérica
RT: Alucinações
TESP: ALUCINOSIS
TING: HALLUCINOSIS
SNPOR: Alucinações ou delirios proeminentes devido aos efeitos
fisiológicos diretos de uma substância. (Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)

SNESP: Alucinaciones o delirios prominentes debido a los efectos
fisiológicos directos de una sustancia.
SNING: Mental disorder characterized by hallucinations occurring
in a normal state of consciousness and attributable to
specific organic factors
Alucinoses histérica
BT: Alucinoses
TESP: ALUCINOSIS HISTERICA
TING: HYSTERICAL HALLUCINOSIS
Alunos

USE: Estudantes

Alunos da pré-escola
USE: Pré-escolares
SNPOR: Estudantes da 1a.infância ate a entrada no jardim da
infância ou no 1o.grau.Termo oficial em contextos
educacionais.
SNESP: Estudiantes de la 1º infancia hasta la entrada en el Jardín
de la infancia o en el 1º grado. Término oficial en
contextos.
SNING: Students from infancy to entrance in kindergarten or 1st
grade. Mandatory term in educational contexts.
Alunos de aprendizagem lenta
USE: Alunos lentos
Alunos lentos
UF: Alunos de aprendizagem lenta
Deficiente mental limítrofe
BT: Deficientes
RT: Deficiente mental
Deficiente mental educável
TESP: ALUMNOS DE APRENDIZAJE LENTO
TING: SLOW LEARNERS
SNPOR: Criança de inteligência mais baixa que a média. Essas
crianças são assim designadas apesar do fato de que um QI
um pouco mais baixo que a média não implica necessariamente
em aprendizagem lenta. Estimase que os alunos lentos sejam
15 a 17% da média da população escolar. Eles não apresentam
variações marcadas de padrões físicos, sócias e emocionais
e em geral são colocados em classes regulares. O termo
“aluno lento” é aplicado imprecisamente a crianças com
RETARDO MENTAL LEVE bem como as crianças de capacidade
normal cujo progresso intelectual é lento.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)
SNESP: Niños de inteligencia más baja que la media. Eses niños son
así nombradas a pesar del facto de que un QI un poco más
bajo que la media no implica necesariamente en aprendizaje
lenta. Estimase que los alumnos lentos sean 15 a 17 % de la
media de la población escolar. Ellos no presentan
variaciones marcadas de padrones.
Amamentação
UF: Aleitamento
BT: Comportamento alimentar
Práticas de criação infantil
RT: Desmame

Mãe social
TESP: LACTANCIA MATERNA
TING: BREAST FEEDING
SNPOR: Amamentação de um lactente no peito da mãe.(DECS)
SNESP: El cuidado de un lactante en el pecho.(DECS)
SNING: The nursing of an infant at the breast.(DECS)
Amamentação cooperativa
BT: Comportamento materno (animal)
Etologia animal
RT: Comportamento social (animal)
TESP: LACTANCIA MATERNA COOPERATIVA
TING: COOPERATIVE NURSING
SNPOR: Fêmea amamenta os filhotes de outras fêmeas.(Biondo,
Cibele. Bussab, Vera Silvia Raad (orient). A amamentação
cooperativa em catetos (Tayassu tajacu). Dissertação
mestrado. São Paulo, 2001. 105 p. - IPUSP)
SNESP: Hembra amamanta las crías de otras hembras.
SNING: Female feeds the young of other females.
Amaral, Tarsila do, 1886-1973
BT: Pessoas
RT: Desenhistas
Pintores
Amargor

USE: Percepção do paladar

Amazônia

BT: Brasil
RT: Ayahuasca
TESP: AMAZONIA
TING: AMAZON REGION

Ambição

USE: Aspirações

Ambiente

UF: Meio-ambiente
NT: Ambiente da sala de aula
Ambiente escolar
Ambiente familiar
Ambiente hospitalar
Ambientes dos animais
Ambientes rurais
Ambientes sociais
Ambientes urbanos
RT: Adaptação ambiental
Arquitetura
Contenção
Ecologia
Educação ambiental
Ética ambiental
Geografia
Instituições
Planejamento ambiental
Planejamento urbano
Substâncias perigosas
TESP: AMBIENTE

TING: ENVIRONMENT
SNPOR: Totalidade das condições físicas, sociais, psicológicas ou
culturais existentes em torno de um organismo.
SNESP: Totalidad de las condiciones físicas, sociales,
psicológicas o culturales existentes alrededor de un
organismo.
SNING: Totality of physical, social, psychological, or cultural
conditions surrounding an organism.
Ambiente (adaptação)
USE: Adaptação ambiental
Ambiente animal
USE: Ambientes dos animais
Ambiente da sala de aula
BT: Ambiente
RT: Ambiente escolar
Comportamento na sala de aula
TESP: AMBIENTE DE LA SALA DE CLASE
TING: CLASSROOM ENVIRONMENT
SNPOR: Características físicas, sociais, emocionais, psicológicas
ou intelectuais existentes em uma sala de aula,
principalmente no que contribuem para o processo de
aprendizagem. Inclua-se aqui o clima da sala de aula e o
seu tamanho.
SNESP: Características físicas, sociales, emocionales,
psicológicas o intelectuales existentes en una clase,
principalmente en lo que contribuyen para el proceso de
aprendizaje. Inclúyase aquí el clima de la clase y su
tamaño.
SNING: Physical, social, emotional, psychological, or intellectual
characteristics of a classroom, especially as they
contribute to the learning process. Includes classroom
climate and class size.
Ambiente de trabalho
USE: Condições de trabalho
Ambiente doméstico
USE: Ambiente familiar
Ambiente educacional
USE: Ambiente escolar
Ambiente escolar
UF: Ambiente educacional
BT: Ambiente
NT: Ambiente universitário
RT: Ambiente da sala de aula
Educação
Escolas
Instalações e serviços escolares
TESP: AMBIENTE ESCOLAR
TING: SCHOOL ENVIRONMENT
SNPOR: Características da escola, incluindo, sobretudo a atmosfera
social e física ou clima escolar.
SNING: School characteristics, including overall social and
physical atmosphere or school climate.

Ambiente familiar
UF: Ambiente doméstico
BT: Ambiente
Ambientes sociais
TESP: AMBIENTE FAMILIAR
TING: FAMILY ENVIRONMENT
Ambiente hospitalar
BT: Ambiente
RT: Hospitais
Hospitais-escola
TESP: AMBIENTE HOSPITALARIO
TING: HOSPITAL ENVIRONMENT
SNPOR: Características físicas, organizacionais ou psicológicas de
um hospital e seu impacto potencial na equipe de
profissionais e pacientes.
SNESP: Características físicas, organizacionales o psicológicas de
un hospital y su impacto potencial en la equipa de
profesionales y pacientes.
SNING: Physical, organizational, or psychological characteristics
of a hospital and their potential impact on hospital staff
and patients.
Ambiente sócio-afetivo de desenvolvimento
Ambiente universitário
BT: Ambiente escolar
RT: Universidades
TESP: AMBIENTE UNIVERSITARIO
TING: COLLEGE ENVIRONMENT
SNPOR: Clima social ou emocional ou configuração física de uma
Faculdade ou Universidade.
SNESP: Clima social o emocional o configuración física de una
Facultad o Universidad.
SNING: Social or emotional climate or physical setting of a
college or university
Ambientes de trabalho
USE: Condições de trabalho
Ambientes dos animais
UF: Ambiente animal
Habitats
Habitats (animal)
BT: Ambiente
Ambientes sociais
NT: Animal em cativeiro
Enriquecimento ambiental
RT: Animais
TESP: AMBIENTE ANIMAL
TING: ANIMAL ENVIRONMENTS
SNPOR: Condições físicas e sociais do modo de viver de um animal
ou de seu habitat.
SNESP: Condiciones físicas y sociales del modo de vivir de un
animal o de su hábitat.
SNING: Physical and social conditions of an animal's existence or
habitat.

Ambientes indústriais
USE: Condições de trabalho
Ambientes rurais
BT: Ambiente
Ambientes sociais
TESP: AMBIENTE RURAL
TING: RURAL ENVIRONMENTS
SNPOR: Ambiente geralmente caracterizado por terreno aberto,
povoamente escasso, alguma distância de cidades e povoados
por uma economia agrícola, mas pode também ser baseada em
outros tipos de atividades econômica, como exploração de
madeira, mineração, exploração de gás e petróleo ou
turismo. Em psicologia ambiental, o ambiente rural é usado
com frequência como uma base para comparação com o ambiente
urbano (cidade) com relação a níveis de poluição do ar,
multidão, crimes e outros estressores físicos e
sociais.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010)
SNESP: Ambiente generalmente caracterizado por terreno abierto,
baja densidad de población, alguna distancia de ciudades y
pueblos por una economía agrícola, más puede también se
basada en otros tipos de actividades económicas, como
exploración de madera, minería, exploración de gas y
petróleo o turismo. En psicología ambiental, o ambiente
rural es utilizado con frecuencia como una base para
comparación con el ambiente urbano (ciudad) con relación a
niveles de polución del aire, multitud, crímenes y otros
factores de estrés físicos y sociales.
Ambientes sociais
BT: Ambiente
NT: Ambiente familiar
Ambientes dos animais
Ambientes rurais
Ambientes urbanos
Áreas de pobreza
Comunidades
Condições de trabalho
RT: Densidade social
Privação cultural
TESP: AMBIENTE SOCIAL
TING: SOCIAL ENVIRONMENTS
Ambientes urbanos
UF: Cidade do interior
Cidades
BT: Ambiente
Ambientes sociais
RT: Planejamento urbano
TESP: AMBIENTES URBANOS
TING: URBAN ENVIRONMENTS
Ambiguidade
BT: Psicolinguística
Teoria psicanalítica
TESP: AMBIGUEDAD
TING: AMBIGUITY
SNPOR: Na psicolinguística, a principal área de interesse tem sido

o processo usado para interpretar sentenças cuja estrutura
superficial poderia refletir duas estruturas profundas bem
diferentes, como na instrução "Antes de abrir a lata,
permanecer em água fervente por dez minutos. Na teoria
psicanalítica, palavras ou frases ambíguas normalmente são
interpretadas como um sintoma dos sentimentos ocultos ou
desejos inconscientes da pessoa em relação ao
assunto.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En psicolingüística, la principal área de interese tiene
sido el proceso utilizado para interpretar sentencias cuya
estructura superficial podría refletar dos estructuras
profundas bien distintas, como en instrucción “Antes de
abrir la lata, permanezca en agua hirviendo por diez
minutos”. En la teoría psicoanalítica, palabras o frases
ambiguas normalmente son interpretadas como un síntoma de
los sentimientos ocultos o deseos inconscientes de la
persona en relación al asunto.
Ambiguidade (tolerância)
USE: Tolerância à ambiguidade
Ambivalência
BT: Afeição
Contradição
RT: Atos obsessivos
Avidez
Complexo paterno
Objeto
TESP: AMBIVALENCIA
SNPOR: Existência simultânea de atitudes e sentimentos
contraditórios, tais como prazer e desprazer ou
cordialidade e hostilidade em relação à mesma pessoa,
objeto, evento ou situação. Geralmente, são intensos os
sentimentos conflitantes em relação aos pais, pois eles são
agentes tanto de disciplina quanto de afeição. O psiquiatra
suíço Eugen Bleuler (1857-1939), que foi o primeiro a
definir a ambivalência em um sentido psicológico e a se
referir a ela como ambivalência afetiva, considerava a
ambivalência extrema, como no caso do indivíduo que
expressa grande amor pela mãe ao mesmo tempo em que
pergunta como matá-la, um sintoma de
esquizofrenia.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Existencia simultánea de actitudes y sentimientos
contradictorios, tales como placer y desplacer o
cordialidad y hostilidad en relación a la misma persona,
objeto evento o situación. Generalmente, son intensos los
sentimientos, en conflicto en relación a los padres, pues
ellos son agentes tanto de disciplina cuanto de afección.
El psiquiatra suizo Eugen Bleuler (1857-1939), que fue el
primer a definir la ambivalencia en un sentido psicológico
y a se referir a ella como ambivalencia afectiva,
consideraba la ambivalencia grande amor por la madre al
mismo tiempo en que pregunta como la matar, un síntoma de
esquizofrenia.
Ameaça de castração
BT: Complexo

RT: Angústia de castração
Castração
Complexo de castração
Complexo de Édipo
TESP: AMENAZA DE CASTRACION
Amência

USE: Retardo mental

América do Norte
NT: Canadá
TESP: AMERICA DEL NORTE
TING: NORTH AMERICA
América Latina
NT: Brasil
TESP: AMERICA LATINA
TING: LATIN AMERICA
Amigo imaginário
BT: Imaginação
Imaginário
NT: Imaginação infantil
TESP: AMIGO IMAGINARIO
TING: IMAGINARY FRIEND
SNPOR: Pessoa, animal ou objeto fictício criado por uma criança ou
adolescente, o qual dá ao amigo imaginário um nome, fala
com ele, divide sentimentos e finge brincar com ele,
podendo usá-lo como bode expiatório para suas más ações. O
fenômeno é considerado uma forma sofisticada mais comum de
brincar simbólico. Também denominado amigo
invisível.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Persona, animal o objeto ficticio creado por un niño o
adolecente, o cual da al amigo imaginario un nombre, fala
con ello, divide sentimientos y finge jugar con ello,
pudiendo utilízalo como chivo expiatorio para sus malas
acciones. El fenómeno es considerado una forma sofisticada
más común de jugar simbólico. También denominado amigo
invisible.
Aminas

UF: Clorisondamina
BT: Drogas
Química
NT: Aminas simpatomiméticas
Aminopiridinas
Atropina
Cocaína
Imipramina
Selegilina
Serotonina
RT: Dietilpropiona
TESP: AMINAS
TING: AMINES
SNPOR: Grupo de compostos derivados da amônia pela substituição
dohidrogênio por radicais orgânicos. (Tradução livre do
original: Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th
ed).(DECS)

SNESP: Un grupo de compuestos derivados del amoníaco por la
sustitución dehidrógeno por radicales orgánicos.
(Traducción libre del original: Grant & Hackh's Chemical
Dictionary, 5th ed).(DECS)
SNING: A group of compounds derived from ammonia by substituting
organic radicals for the hydrogens. (From Grant & Hackh's
Chemical Dictionary, 5th ed).(DECS)
Aminas simpatomiméticas
BT: Aminas
Drogas simpatomiméticas
NT: Anfetamina
Catecolaminas
TESP: SIMPATOMIMETICOS
TING: SYMPATHOMIMETICS AMINES
SNPOR: Drogas que mimetizam os efeitos da estimulação dos nervos
simpáticos adrenérgicos pós-ganglionares. Estão incluídas
aqui as drogas que estimulam diretamente os receptores
adrenérgicos e aquelas que agem indiretamente causando a
liberação de transmissores adrenérgicos.(DECS)
SNESP: Drogas que mimetizan los efectos de la estimulación de los
nervios simpáticos adrenérgicos postganglionares. Se
incluyen las drogas que estimulan directamente receptores
adrenérgicos y drogas que actúan indirectamente al provocar
la liberación de los trasmisoresadrenérgicos.(DECS)
SNING: Drugs that mimic the effects of stimulating postganglionic
adrenergic sympathetic nerves. Included here are drugs that
directly stimulate adrenergic receptors and drugs that act
indirectly by provoking the release of adrenergic
transmitters.(DECS)
Aminoácidos
BT: Química
NT: Ácido glutâmico
Aminoácidos excitatórios
GABA
Glicina
RT: Neurotransmissores
TESP: AMINACIDOS
TING: AMINO-ACIDS
SNPOR: Compostos orgânicos compostos que geralmente contêm um
grupo amina (-NH2) e um carboxil (-COOH). Vinte aminoácidos
diferentes são as subunidades que ao serem polimerizadas
formam asproteínas.(DECS)
SNESP: Compuestos orgánicos que generalmente contienen un grupo
amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH). Veinte
aminoácidos alfa son las subunidades que se polimerizan
para formar proteínas.(DECS)
SNING: Organic compounds that generally contain an amino (-NH2)
and a carboxyl (-COOH) group. Twenty alpha-amino acids are
the subunits which are polymerized to form proteins.(DECS)
Aminoácidos excitatórios
BT: Aminoácidos
TESP: AMINOACIDOS EXITATORIOS
TING: EXCITATORY AMINO ACIDS
SNPOR: Aminoácidos endógenos liberados pelos neurônio
comoneurotransmissores excitatórios. O ácido glutâmico é o
neurotransmissor excitatório mais comum no cérebro. O ácido

aspártico tem sido visto como transmissor excitatório há
muitos anos, mas a extensão de seu papel como transmissor
não está clara.(DECS)
SNESP: Aminoácidos endógenos liberados por las neuronas
comoneurotransmisores excitadores. El ácido glutámico es el
neurotransmisor excitador más común en el cerebro. El ácido
aspárticoha sido considerado como un transmisor excitador
por muchos años, pero el grado de su papel como transmisor
no se ha esclarecido.(DECS)
SNING: Endogenous amino acids released by neurons as excitatory
neurotransmitters. Glutamic acid is the most common
excitatory neurotransmitter in the brain. Aspartic acid has
been regarded as an excitatory transmitter for many years,
but the extent of its role as a transmitter is
unclear.(DECS)
Aminopiridinas
BT: Aminas
TESP: AMINOPIRIDINAS
TING: AMINOPYRIDINES
SNPOR: Piridinas substituídas em qualquer posição por um grupo
amino. Podem ser hidrogenadas, porém devem obrigatoriamente
reter pelo menos uma dupla ligação.(DECS)
SNESP: Piridinas sustituídas en cualquier posición por un grupo
amino. Puedes ser hidrogenadas, pero deben al menos
conservar un doble enlace.(DECS)
SNING: Pyridines substituted in any position with an amino group.
May be hydrogenated, but must retain at least one double
bond.(DECS)
Amizade

BT: Interação interpessoal
Relações interpessoais
TESP: AMISTAD
TING: FRIENDSHIP
SNPOR: Pessoas que se conhece, das quais se gosta e nas quais se
confia.(DECS)
SNESP: Personas a las que se conoce, que a uno le gusta y en
quienes se confía.(DECS)
SNING: Persons whom one knows, likes, and trusts.(DECS)

Amnésia

BT: Distúrbios da memória
NT: Amnésia infantil
RT: Dissociação
Esquecimento
Memória
Memória falsa
Transtornos dissociativos
TESP: AMNESIA
TING: AMNESIA
SNPOR: Perda sistematica e ampla da memória tendo como causa
fatores orgânicos e psicológicos. A perda pode ser
temporária ou permanente e pode envolver memórias antigas
ou recentes. Compare com ESQUECIMENTO e MEMORY DECAY.
SNESP: Pierda sistemática y amplia de la memoria teniendo como
causa factores orgánicos y psicológicos. La pierda puede
ser temporaria o permanente y puede envolver memorias
antiguas.

SNING: Systematic and extensive loss of memory caused by organic
or psychological factors. The loss may be temporary or
permanent, and may involve old or recent memories. Compare
FORGETTING and MEMORY DECAY.
Amnésia infantil
BT: Amnésia
RT: Crianças
Distúrbios da memória
TESP: AMNESIA INFANTIL
TING: INFANTILE AMNESIA
SNPOR: Incapacidade de recordar eventos da infância inicial. A
amnésia infantil tem sido atribuída aos fatos de que: A) as
capacidades cognitivas necessárias para codificar eventos
de forma duradoura ainda não estão suficientemente
desenvolvidas e B) as partes do cérebro responsáveis por
lembrar eventos pessoais que ainda não estão
maduras.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Incapacidad de recordar eventos de la infancia inicial. La
amnesia infantil tiene sido atribuida a los factos de que:
A) las capacidades cognitivas necesarias para codificar
eventos de forma perdurable aunque no están suficientemente
desarrolladas e B) las partes del cerebro responsables por
recordar eventos personales que aún no están maduras.
Amor

BT: Estados emocionais
NT: Amor materno
Amor paterno
RT: Afeição
Anseio
Comportamento de apego
Dom
Eros
Intimidade
TESP: AMOR
TING: LOVE
SNPOR: Emoção complexa contudo basicamente integrada envolvendo
fortes sentimentos de afeto e ternura pelo objeto amado,
sensações prazerosas em sua presença, devoção ao seu
bem-estar e sensibilidade a suas reações a si próprio.
Embora o amor assuma muitas formas, incluindo preocupação
por outros seres humanos (amor fraternal), amor parental,
amor erótico, amor-próprio, e identificação com a
totalidade do ser (amor a Deus), a teoria triangular do
amor propõe três componentes essenciais: paixão, intimidade
e compromisso. A pesquisa sociopsicológica nessa área tem
se focalizado basicamente no amor apaixonado, no qual a
paixão (desejo e excitação sexual) é predominante e no amor
compassivo, no qual a paixão é relativamente fraca e o
compromisso é forte.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Emoción complexa, todavía básicamente integrada envolviendo
fuertes sentimientos e afecto y ternura por el objeto
amado, sensaciones agradable en su presencia, devoción al
su bien estar y sensibilidad a sus reacciones a si propio.
Aunque el amor asuma muchas formas, incluyendo preocupación
por otros seres humanos (amor fraternal), amor parental,

amor erótico, amor propio, e identificación con la
totalidad del ser (amor a Dios), la teoría triangular do
amo propone tres componentes esenciáis: paciones, intimidad
y compromiso. La pesquisa sociopsicologica en esa área
tiene se focalizado básicamente en el amor apasionado, en
cual la pasión (deseo y excitación sexual) es predominante
y en el amor compasivo, en el cual la pasión es
relativamente flaca y el compromiso es fuerte.
Amor de transferência
BT: Transferência
RT: Frustração
TESP: AMOR DE TRANSFERENCIA
Amor materno
BT: Amor
RT: Relações mãe-criança
TESP: AMOR MATERNO
TING: MATERNAL LOVE
SNPOR: O afeto protetor e possessivo que uma mãe exibe em relação
a seu filho. Embora ele possa ser instintivo, também é
reforçado por pressões do grupo social, que espera que a
mãe demontre sentimentos de ternura para com seus
filhos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: El afecto protector y posesivo que una madre exhibe en
relación a su hijo. Aunque ello pueda ser instintivo,
también es reforzado por presiones del grupo social, que
espera que la madre demuestre sentimientos de ternura para
con sus hijos.
SNING: The protective and possessive affection that a mother
displays in relation to your child. While this may be
instinctive, is also reinforced by pressures of the social
group, which expects the mother show feelings of tenderness
for their children.
Amor objetal
BT: Objeto
Teoria psicanalítica
RT: Angústia de separação
TESP: AMOR OBJETAL
SNPOR: Na teoria psicanalítica, o amor de uma outra pessoa que não
o self. Ele é uma função do ego e não dos instintos como na
catexia objetal. (Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En la teoría psicoanalítica, el amor de otra persona que no
suyo mismo. Ello es una función del ego y no dos instintos
como en la catexia objetual.
SNING: In psychoanalytic theory, the love of another person who
does not self. This is a function of the ego and not the
instincts as in objetual cathexis.
Amor paterno
BT: Amor
RT: Relações pai-criança
TESP: AMOR PATERNO
TING: PATERNAL LOVE
Amor primário

RT: Balint, Michael Maurice, 1896-1970
Desenvolvimento precoce
Narcisismo
Relações de objeto
TESP: AMOR PRIMARIO
TING: PRIMARY LOVE
Amorfo

BT: Psicanálise e arte
RT: Estética
Psicanálise aplicada
TESP: AMORFO
TING: AMORPHOUS
SNPOR: Que não tem forma determinada; destituído de caráter,
natureza ou organização que possam ser
definidos.(Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de
Janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que no tiene forma determinada; destituído de caracter,
naturaleza o organización que puedan ser definidos.
SNING: That has no shape; destitute of character, nature or
organization which may be defined.

Amostragem experimental
RT: Análise estatística
Coleta de dados
Delineamento experimental
Experimentação
TESP: MUESTREO (EXPERIMENTAL)
TING: SAMPLING (EXPERIMENTAL)
SNPOR: Seleção sistematica de parte de uma população de
indivíduos, grupos, ou respostas individuais para uso em
estudo empírico ou pesquisa. Resultados sobre toda a
população são generalizados a partir dessa amostra.
SNESP: Selección sistemática de parte de una población de
individuos, grupos, o respuestas individuales para uso en
estudio empírico o pesquisa. Resultados sobre toda la
población son generalizados desde esa muestra.
SNING: Systematic selection of part of a larger population of
individual responses, individuals, or groups for use in
empirical study or research. Results about the entire
population are then generalized from this smaller sample.
Amputação
BT: Cirurgia
NT: Mastectomia
RT: Próteses
TESP: AMPUTACION
TING: AMPUTATION
SNPOR: Remoção cirúrgica ou traumática de um membro ou outro
prolongamento do corpo. A amputação cirúrgica em geral é
realizada como uma medida salvadora da vida quando a pessoa
sofreu ferimentos, para prevenir a disseminação de tumores
malignos ou gangrena ou para remover uma parte do corpo que
já não tem uma circulação adequada (p. ex., em resultado de
diabete ou graves ulcerações produzidas pelo
frio).(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010)
SNESP: La remoción quirúrgico o traumática de un miembro u otro
prolongamiento del cuerpo. La amputación quirúrgico en

general es realizada como una medida salvadora de la vida
cuando la persona he sufrido herimientos, para prevenir a
diseminación de tumores malignos o gangrena o para remover
una parte del cuerpo que ya no tiene una circulación
adecuada (p. ej., en resultado de diabetes o graves
ulceraciones producidas por el frio).
Analfabetismo
USE: Alfabetização
Analgesia

BT: Percepção de dor
RT: Drogas analgésicas
Encefalinas
Endorfinas
TESP: ANALGESIA
TING: ANALGESIA
SNPOR: Insensibilidade com relação à dor induzida por meio químico
ou elétrico, ou ocorrendo como um fenômeno natural (por
exemplo, area de Kiesow, na parte interna da bochecha).
SNESP: Insensibilidad con relación a el dolor inducida por medio
químico o erétrico, o ocurriendo como un fenómeno natural
(por ejemplo, área Kiesow, en la parte interna de la
mejilla).
SNING: Pain insensitivity chemically or electrically induced or
occurring as a natural phenomenon (e.g., Kiesow's area on
the inner cheek).

Analgésicos
USE: Drogas analgésicas
Analisabilidade
BT: Psicanálise
RT: Diagnóstico
Pacientes
Tratamento
TESP: ANALIZABILIDAD
TING: ANALYSABILITY
Análise

NT: Análise de conteúdo
Análise de função
Análise de sistemas
Análise do comportamento
Análise estatística
RT: Análise de covariância
Análise de variância
TESP: ANALISIS
TING: ANALYSIS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar o processo de
exame de um problema complexo, seus elementos e relações
entre esses elementos. Sendo possível, use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para nombrar el proceso de
examen de un problema complexo, sus elementos y relaciones
entre eses elementos. Siento posible, use un término más
específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the process of
examination of a complex problem, its elements, and their

relations. Use a more specific term if possible.
Análise combinatória
NT: Teoria dos grafos
TESP: ANALISIS COMBINATORIO
TING: COMBINATORIAL ANALYSIS
Análise da imagem
BT: Imagem
RT: Estereologia
TESP: ANALISIS DE IMAGEN
TING: IMAGE ANALYSIS
Análise de conglomerados
BT: Análise estatística
TESP: ANALISIS DE CONGLOMERADOS
TING: CLUSTER ANALYSIS
Análise de conteúdo
BT: Análise
Metodologia
NT: Análise do discurso
RT: Comunicação
TESP: ANALISIS DE CONTENIDO
TING: Content analysis
SNPOR: Descrição sistemática, objetiva, quantitativa ou
qualitativa do que e visível ou latente no conteúdo das
comunicações.
SNESP: Descripción sistemática, objetiva, cuantitativa o
cualitativa de lo que y visible o latente en el contenido
de las comunicaciones.
SNING: Systematic, objective, quantitative or qualitative
description of the manifest or latent content of
communications.
Análise de contingências
RT: Análise de função
Análise do comportamento
TESP: ANALISIS DE CONTINGENCIA
TING: CONTINGENCY ANALYSIS
SNPOR: Embora os termos ANÁLISE DE FUNÇÃO e ANÁLISE DE
CONTINGÊNCIAS pareçam ter um mesmo significado, visto que
ambos podem se referir as relações de dependências entre
eventos ambientais e respostas, esse último e mais coerente
com o sistema conceitual e, por isso, mais apropriado para
expressar o que caracteriza a prática do analista do
comportamento, uma vez que o primeiro termo, ANÁLISE DE
FUNÇÃO, se refere mais a como proceder em geral, na
produção do conhecimento, sem indicar nenhum compromisso
com qualquer ciência. Ja o termo ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS
fica comprometido tanto com um proceder métodológico, como
com certo tipo de conteúdo - o sistema conceitual
característico da ANÁLISE DO COMPORTAMENTO (N.E. de Ulian,
Ana Lucia A.O. - tese)
SNESP: Aunque los términos ANALIS DE FUNCIÓN y Análisis de
contingencia parezcan tener un mismo significado, visto que
ambos pueden si referir a las relaciones de dependencias
entre eventos ambientales y respuestas, ese último y más
coherente con el sistema conceptual y, por eso, más

apropiado para expresar lo que caracteriza la práctica del
analista del comportamiento, una vez que el primero
término, Análisis de FUNCIÓN, se refiere más a cómo
proceder en general, en la producción, del conocimiento,
sin indicar ninguno compromiso con cualquier ciencia. Ya lo
término análisis de contingencia se queda comprometido
tanto con un proceder metodológico, como con cierto tipo de
contenido – el sistema conceptual característico de la
análisis del comportamiento.
Análise de covariância
BT: Medidas de variabilidade
RT: Análise
Análise de variância
Análise multivariada
TESP: ANALISIS DE COVARIANZA
TING: ANALYSIS OF COVARIANCE
SNPOR: Extensão da Análise de variância que ajusta a variável (ou
variáveis) dependente à influência de uma variável
correlacionada (covariante). Por exemplo, em um estudo
experimental do efeito de uma determinada forma de
treinamento sobre o desempenho em um termo específico,
seria possível fazer um ajuste estatístico aos valores
finais de desempenho com base no nível de desempenho
pré-treinameno. A análise de covariância é apropriada em
dois casos: (a) quando se supõe que grupos experimentais
diferem em uma variável correlacionada ao Background, além
das diferenças atribuídas ao tratamento experimental e (b)
quando ajustes em um covariante podem aumentar a precisão
do experimento.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010)
SNESP: Extensión de análisis de varianza que ajusta la variable
(o variables) depende a la influencia de una variable
correlacionada (covariante). Por ejemplo, en un estudio
experiméntale del efecto de una determinada forma de
entrenamiento sobre el desempeño en un término específico,
sería posible hacer un ajuste estadístico a los valores
finales de despeño con base en nivel de desempeño
pre-entrenamiento. La análisis de covariancia es apropiada
en dos casos: (a) cuando se supone que grupos
experimentales difieren en una variable correlacionada a el
Back groud, allá de las diferencias atribuidas a el
tratamiento experimental y (b) cuando ajustes en un
covariante pueden aumentar la precisión del experimento.
Análise de desenho
UF: Interpretação de desenho
BT: Técnicas psicoterapêuticas
TESP: ANALISIS DE DISENO
TING: DRAWING ANALYSIS
Análise de função
BT: Administração de recursos humanos
Análise
Avaliação de cargo
RT: Análise de contingências
TESP: ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO
TING: JOB ANALYSIS
SNPOR: Análise especificando deveres, responsabilidades e

componentes técnicos do trabalho.
SNING: Analysis specifying job duties, responsibilities, and
technical components.
Análise de regressão
USE: Regressão estatística
Análise de sistemas
BT: Análise
RT: Programas de computador
Sistemas
Sistemas homem-máquina
Teoria de sistemas
TESP: ANALISIS DE SISTEMAS
TING: SYSTEMS ANALYSIS
SNPOR: A análise de uma atividade, procedimento, método, técnica
ou negócio para determinar o que deve ser executado e como
as operações necessárias podem ser executadas.(DECS)
SNESP: Análisis de una actividad, procedimiento, método, técnica,
o negocio para determinar lo que debe ser ejecutado y la
mejor forma de acometer las operaciones necesarias.(DECS)
SNING: The analysis of an activity, procedure, method, technique,
or business to determine what must be accomplished and how
the necessary operations may best be accomplished.(DECS)
Análise de treinamento
USE: Análise didática
Análise de variância
UF: ANOVA (estatística)
BT: Medidas de variabilidade
RT: Análise
Análise de covariância
Análise multivariada
Regressão estatística
TESP: ANALISIS DE VARIANZA
TING: ANALYSIS OF VARIANCE
SNPOR: Técnica estatística que isola e avalia a contribuição dos
fatores incondicionais para a variação na média de uma
variável dependente contínua.(DECS)
SNESP: Una técnica estadística que isola y evalua la contribución
de los factores incondicionales para la variación en la
média de una variable dependiente contínua.(DECS)
SNING: A statistical technique that isolates and assesses the
contributions of categorical independent variables to
variation in the mean of a continuous dependent
variable.(DECS)
Análise didática
UF: Análise de treinamento
BT: Psicanálise
TESP: ANALISIS DE CAPACITACION
TING: TRAINING ANALYSIS
SNPOR: Psicanálise de um analista em treinamento. Seu objetivo é
não apenas fornecer treinamento nos conceitos e técnicas da
psicanálise, mas também aumentar o insight nas
sensibilidades pessoais ou outras reações emocionais que
poderiam interferir no processo de analisar pacientes na
forma de uma contratransferência.(Dicionário de psicologia

APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Psicoanálisis de un analista en entrenamiento. Su objetivo
es no solo fornecer entrenamiento nos conceptos y técnicas
de la psicoanálisis, más también aumentar el insight en las
sensibilidades personales o otras reacciones emocionales
que podrían interferir en el proceso de analizar pacientes
en la forma de una contratransferencia.
Análise do comportamento
BT: Análise
NT: Avaliação do comportamento
RT: Análise de contingências
Comportamento
TESP: ANALISIS DE LA CONDUCTA
TING: BEHAVIOR ANALYSIS
SNPOR: Campo da psicologia, enfatizando a análise experimental,
conceitual e aplicada de comportamento em humanos e
animais.(Tradução livre)
SNESP: Campo de la psicología haciendo hincapié en el análisis
experimental, conceptual, y aplicado de comportamiento en
los seres humanos y los animales.(Tradução livre)
SNING: Field of psychology emphasizing the experimental,
conceptual, and applied analysis of behavior in humans and
animals.
Análise do discurso
BT: Análise de conteúdo
RT: Comunicação verbal
Dialogismo (análise literária)
Estrutura do texto
Gramática
Linguagem
Linguística
Pragmática
Retórica
Semântica
Sintaxe
TESP: ANALISIS DE DISCURSO
TING: DISCOURSE ANALYSIS
SNPOR: Análise da língua falada e escrita.
SNESP: Análisis de la lengua hablada y escrita.
SNING: Analysis of written and spoken language.
Análise do sonho
UF: Interpretação de sonhos
BT: Psicanálise
Técnicas psicoterapêuticas
RT: Parapsicologia
Sonhos
TESP: ANALISIS DEL SUENO
TING: DREAM ANALYSIS
SNPOR: Técnica, originalmente usada na psicanálise, mas hoje usada
em outras psicoterapias, em que o conteúdo dos sonhos é
interpretado para revelar motivações subjacentes ou
significados e representações simbólicas e (i.e., o
CONTEÚDO LATENTE). A análise dos sonhos é auxiliada por
técnicas como LIVRE ASSOCIAÇÃO.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)
SNESP: Técnica, originalmente utilizada en la psicoanálisis, más

hoy utilizada en otras psicoterapias, en que el contenido
de los sueños es interpretado para revelar motivaciones
subyacentes o significados y representaciones simbólicas y
(i.e., el CONTENIDO LATENTE). El análisis de los sueños es
auxiliado por técnicas como LIVRE ASOCIACIÓN.
Análise estatística
BT: Análise
NT: Análise de conglomerados
Análise multivariada
Correlação estatística
Distribuição de frequência
Estimativa estatística
Medidas de variabilidade
Metanálise
Probabilidade estatística
Provas estatísticas
Regressão estatística
Validade estatística
RT: Amostragem experimental
Delineamento experimental
Experimentação
Medidas
Medidas estatísticas
Psicometria
TESP: ANALISIS ESTADISTICO
TING: STATISTICAL ANALYSIS
SNPOR: Aplicação de procedimentos estatísticos para a
interpretação de dados numéricos.
SNESP: Aplicación de procedimientos estadísticos para la
interpretación de datos numéricos.
SNING: Application of statistical procedures to the interpretation
of numerical data.
Análise fatorial
BT: Análise multivariada
RT: Correlação estatística
TESP: ANALISIS FACTORIAL
TING: FACTOR ANALYSIS
SNPOR: Use ANALISE FATORIAL para acessar referências sobre o fator
estrutural das medidas psicométricas entre 67-84.
SNESP: Use ANALISIS FACTORIAL para acceder referencias sobre el
factor estructural de las medidas psicométricas entre 67-84.
SNING: Use FACTOR ANALYSIS to access references to the factor
structure of psychometric measures from 67-84.
Análise funcional
BT: Avaliação do comportamento
Matemática
TESP: ANALISIS FUNCIONAL
TING: FUNCTIONAL ANALYSIS
Análise institucional
RT: Hospitais
Instituições
Psicoterapia
TESP: ANALISIS INSTITUCIONAL
TING: INSTITUTIONAL ANALYSIS

Análise multivariada
UF: Correlação canônica
BT: Análise estatística
NT: Análise fatorial
RT: Análise de covariância
Análise de variância
Árvore de resposta
Correlação estatística
Regressão estatística
TESP: ANALISIS MULTIVARIADO
TING: MULTIVARIATE ANALYSIS
SNPOR: Qualquer técnica estatística designada para medir a
influência de muitas variáveis independentes atuando
simultaneamente em mais de uma variável dependente.
SNESP: Cualquier técnica estadística nombrada para medir la
influencia de muchas variables independientes actuando
simultáneamente en más de una variable dependiente.
SNING: Any statistical technique designed to measure the influence
of many independent variables acting simultaneously on more
than one dependent variable.
Análise mútua
RT: Contratransferência
Psicoterapia
Transferência
TESP: ANALISIS MUTUO
TING: MUTUAL ANALYSIS
Análise terapêutica
BT: Transferência
TESP: ANALISIS TERAPEUTICO
TING: THERAPEUTIC ANALYSIS
Análise terminável e interminável
UF: Psicanálise terminável e interminável
BT: Psicanálise
RT: Cura
Mudança psíquica
Término da análise
TESP: ANALISIS TERMINABLE E INTERMINABLE
Análise transacional
BT: Psicoterapia
Técnicas de desenvolvimento pessoal
RT: Psicanálise
Psicoterapia de grupo
Terapia refocalizadora
TESP: ANALISIS TRANSACCIONAL
TING: TRANSACTIONAL ANALYSIS
SNPOR: Tipo de psicoterapia baseada na teoria de que todas as
interações entre indivíduos refletem os relacionamentos
interiores dos estados do ego "pai", "adulto" e "criança".
SNESP: Tipo de psicoterapia basada en la teoría de que todas las
interacciones entre individuos reflejan los
relacionamientos interiores de los estados del ego “padre”,
“adulto” y “niño”.
SNING: Type of psychotherapy based on the theory that all
interactions between individuals reflect the inner
relationships of the "Parent", "Adult", and "Child" ego

states.
Analistas

USE: Psicanalistas

Analistas de sistema
USE: Pessoal de informática
Analogia

RT: Inferência
Linguagem figurada
Metáfora
Pensamento lógico
Raciocínio
TESP: ANALOGIA
TING: ANALOGY
SNPOR: 1. Semelhança entre duas entidades em certos aspectos
limitados. Na biologia, refere-se à semelhança de função em
estruturas com diferentes origens evolutivas. Por exemplo,
a mão de um humano e da trompa do elefante são análogas no
sentido de que ambas são usadas para manipular objetos. 2.
Método de argumentação baseado na inferência de que uma
semelhança de atributos entre duas ou mais entidades
justifica uma provável suposição de que elas serão
semelhantes em outros atributos entre duas ou mais
entidades justifica uma provável suposição de que elas
serão semelhantes em outros atributos (ver falsa analogia).
A analogia é frequentemente usada em argumentações sobre a
existência de Deus e de outras inteligências.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)
SNESP: Semejanza entre dos entidades en ciertos aspectos
limitados. En biología, se refiere a la semejanza de
función en estructuras con orígenes evolutivas distintas.
Por ejemplo, la mano de un humano y de una trompa es
análoga en el sentido de que ambas son usadas para
manipular objetos. 2. Método de argumentación basado en la
inferencia de que una semejanza de atributos entre dos o
más entidades justifica una probable suposición de que
ellas serón semejantes en otros atributos (mirar falsa
analogía). La analogía es frecuentemente usada en
argumentaciones sobre la existencia de Dios y de otras
inteligencias.

Anarquismo
BT: Ideologia política
TESP: ANARQUISMO
TING: ANARCHISM
Anatomia

NT: Anatomia humana
Células (biologia)
Líquidos corporais
Mama
Mão (anatomia)
Órgãos dos sentidos
Pé
Sistemas anatômicos
Tecidos (corpo)
RT: Assimetria

Fisiologia
Morfologia
Neuroanatomia
TESP: ANATOMIA
TING: ANATOMY
SNPOR: Termo conceitualmente amplo para designar, ao mesmo tempo,
a ciência da anatomia e a estrutura ou morfologia real de
um organismo. Use termos da anatomia ou da neuroanatomia se
possível.
SNESP: Término conceptualmente amplio para nombrar, o mismo
tiempo, la ciencia da anatomía y la estructura o morfología
real de un organismo. Use términos de la anatomía o de la
neuroanatomía se posible.
SNING: Conceptually broad array term referring both to the science
of anatomy and the actual structure or morphology of an
organism. Use specific anatomical or neuroanatomical terms
if possible.
Anatomia humana
BT: Anatomia
TESP: ANATOMIA HUMANA
TING: HUMAN ANATOMY
Ancestrais
BT: Membros da família
NT: Avós
Pais
TESP: ANCESTRALES
TING: ANCESTORS
Andrade, Farnase de, 1926-1996
BT: Pessoas
RT: Desenhistas
Escultores
Gravadores
Ilustradores
Pintores
Andrade, Mário de, 1893-1945
UF: Andrade, Mário Raul de Moraes
BT: Pessoas
RT: Críticos
Escritores
Músicos
Poetas
Andrade, Mário Raul de Moraes
USE: Andrade, Mário de, 1893-1945
Androgênios
BT: Hormônios sexuais
NT: Testosterona
TESP: ANDROGENOS
TING: ANDROGENS
SNPOR: Compostos que interagem com RECEPTORES ANDROGÊNICOS
nostecidos alvos para haver efeitos similares àqueles da
TESTOSTERONA. Dependendo dos tecidos alvos, os efeitos
androgênicos podem ser naDIFERENCIAÇÃO SEXUAL, órgãos
reprodutivos masculinos,ESPERMATOGÊNESE, CARACTERES SEXUAIS

masculinos secundários,LIBIDO, desenvolvimento de massa
muscular, força e potência.(DECS)
SNESP: Compuestos que interaccionan con los RECEPTORES
ANDROGÉNICOSen los tejidos blanco con efectos similares a
los de la TESTOSTERONA. Dependiendo de los tejidos blanco,
los efectos androgénicos pueden darse sobre la
DIFERENCIACIÓN SEXUAL, los órganos reproductores
masculinos, la ESPERMATOGÉNESIS, los CARACTERES
SEXUALESsecundarios masculinos, la LIBIDO, el desarrollo de
la masa muscular, la fuerza y la potencia sexual.(DECS)
SNING: Compounds that interact with ANDROGEN RECEPTORS in target
tissuesto bring about the effects similar to those of
TESTOSTERONE. Depending on the target tissues, androgenic
effects can be on SEX DIFFERENTIATION; male reproductive
organs, SPERMATOGENESIS; secondary male SEX
CHARACTERISTICS; LIBIDO; development of muscle mass,
strength, and power.(DECS)
Androginia
BT: Traços de personalidade
RT: Diferenças sexuais (humano)
Feminilidade
Identidade de gênero
Masculinidade
Papéis sexuais
TESP: ANDROGINIA
TING: ANDROGYNY
SNPOR: Combinação de características das personalidades masculina
e feminina em um indivíduo.
SNESP: Combinación de características de las personalidades
masculinas y femeninas en un individuo.
SNING: Combination of masculine and feminine personality
characteristics in one individual.
Anedonia

BT: Sintomas
RT: Esquizofrenia
Neurose
Prazer
Transtorno distímico
TESP: ANHEDONIA
TING: ANHEDONIA
SNPOR: Incapacidade de sentir prazer devido ao prejuízo ou
disfunção de mecanismos psicológicos e neurobiológicos
normais. É um sintoma de muitos TRANSTORNOS PSICÓTICOS (por
exemplo, TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR e ESQUIZOFRENIA).(DECS)
SNESP: Incapacidad de experimentar placer por deterioro o
disfunción de los mecanismos psicológicos o neurobiológicos
normales. Es un síntoma de muchos TRASTORNOS PSICÓTICOS
(ejemplo TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR; y ESQUIZOFRENIA).(DECS)
SNING: Inability to experience pleasure due to impairment or
dysfunction of normal psychological and neurobiological
mechanisms. It is a symptom of many PSYCHOTIC DISORDERS
(e.g., DEPRESSIVE DISORDER, MAJOR; and SCHIZOPHRENIA).(DECS)

Anemia

BT: Doenças sanguíneas e linfáticas
RT: Distúrbios genéticos
TESP: ANEMIA

TING: ANEMIA
SNPOR: Redução no numero de eritrócitos circulantes ou na
quantidade de hemoglobina.(DECS)
SNESP: Reducción en el número de eritrocitos circulantes o en la
cantidad de hemoglobina.(DECS)
SNING: A reduction in the number of circulating erythrocytes or in
the quantity of hemoglobin.(DECS)
Anestesia

NT: Anestesia por condução
RT: Medicina
Odontologia
TESP: ANESTESIA
TING: ANESTHESIA
SNPOR: Estado caracterizado pela perda dos sentidos ou sensações.
Esta depressão da função nervosa geralmente é resultante de
ação farmacológica e é induzida para permitir a execução de
cirurgias ou outros procedimentos dolorosos. (DECS)
SNESP: Estado caracterizado por perdida de la sensibilidad o de
las sensaciones. Esta depresion de la funcion de los
nervios es usualmente resultado de la accion farmacologico
y en inducida para poder realizar la cirugia u otros
procedimientos dolorosos. (DECS)
SNING: A state characterized by loss of feeling or sensation. This
depression of nerve function is usually the result of
pharmacologic action and is induced to allow performance of
surgery or other painful procedures. (DECS)

Anestesia por condução
BT: Anestesia
TESP: ANESTESIA DE CONDUCCION
TING: CONDUCTION ANESTHESIA
Anestésicos locais
BT: Drogas anestésicas
NT: Cocaína
TESP: ANESTESICOS LOCALES
TING: LOCAL ANESTHETICS
SNPOR: Fármacos que bloqueiam a condução nervosa quando aplicados
localmente (no tecido nervoso) em concentrações adequadas.
Atuam em qualquer parte do sistema nervoso e em todos os
tipos de fibras nervosas. Em contato com um tronco nervoso,
estes anestésicospodem causar paralisia sensitiva e motora
na área inervada. Sua ação é totalmente reversível.
(Tradução livre do original: Gilman AG, et. al., Goodman
and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th
ed). Quase todos os anestésicos locais atuam diminuindo a
tendência para a ativação dos canais de sódio dependentes
de voltagem.(DECS)
SNESP: Drogas que bloquean la conducción nerviosa cuando se
aplican localmente al tejido nervioso en concentraciones
apropiadas. Actúan sobre cualquier parte del sistema
nervioso y sobre cada tipo de fibra nerviosa. En contacto
con un tronco nervioso, estos anestésicospueden producir
parálisis sensorial y motora en el área inervada. Su acción
es completamente reversible.(DECS)
SNING: Drugs that block nerve conduction when applied locally to
nerve tissuein appropriate concentrations. They act on any
part of the nervous system and on every type of nerve

fiber. In contact with a nerve trunk, these anesthetics can
cause both sensory and motor paralysis in the innervated
area. Their action is completely reversible. (From Gilman
AG, et. al., Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis
ofTherapeutics, 8th ed) Nearly all local anesthetics act by
reducing the tendency of voltage-dependent sodium channels
to activate.(DECS)
Anfetamina
BT: Agonistas de dopamina
Aminas simpatomiméticas
Drogas estimulantes do sistema nervoso central
TESP: ANFETAMINA
TING: AMPHETAMINE
SNPOR: Poderoso estimulante do sistema nervoso central e
simpatomimético.Anfetamina apresenta múltiplos mecanismos
de ação incluindo o bloqueio da recaptação de adrenérgicos
e dopamina, estimulação da liberação de monoaminas e
inibição da enzima monoamino oxidase.Anfetamina é também
uma droga de abuso e psicotomimético. A forma l- e d,l- são
incluídas aqui. A forma l apresenta menor atividade no
sistema nervoso central, porém poderosos efeitos
cardiovasculares. O forma d é a DEXTROANFETAMINA.(DECS)
SNESP: Un poderoso estimulante del sistema nervioso central y
simpaticomimético. La anfetamina tiene múltiples mecanismos
de acción incluyendo el bloqueo de la recaptación de
adrenérgicos y dedopamina, estimulación o liberación de
monoaminas e inhibiendo la monoaminoxidasa. la anfetamina
es también una droga de abuso y un psicotomimético. Las
formas l- y d,l- se incluyen aquí. La foma I- tienen menos
acitividad del sistema nervioso central pero efectos
cardiovasculares más fuertes. La forma d- es la
DEXTROANFETAMINA.(DECS)
SNING: A powerful central nervous system stimulant and
sympathomimetic.Amphetamine has multiple mechanisms of
action including blocking uptake of adrenergics and
dopamine, stimulation of release of monamines, and
inhibiting monoamine oxidase. Amphetamine is also a drug of
abuse and a psychotomimetic. The l- and the d,l-forms are
included here. The l-form has less central nervous system
activity but stronger cardiovascular effects. The d-form is
DEXTROAMPHETAMINE.(DECS)
Anfíbios

BT: Vertebrados
NT: Rãs
TESP: ANFIBIOS
TING: AMPHIBIA
SNPOR: VERTEBRADOS pertencentes à classe Amphibia tais como rãs,
sapos, tritões e salamandras que vivem em um ambiente
semiaquático.(DECS)
SNESP: VERTEBRADOS pertenecientes a la clase anfibios tales como
las ranas, sapos, tritones y salamandras que viven en
ambiente semiacuático.(DECS)
SNING: VERTEBRATES belonging to the class amphibia such as frogs,
toads, newts and salamanders that live in a semiaquatic
environment.(DECS)

Anfimixia

BT: Sexualidade
RT: Erotismo anal
Erotismo uretral
Ferenczi, Sandor, 1873-1933
Reprodução sexual
TESP: ANFIMIXIA
SNPOR: Conjugação do erotismo genital e anal, descrita por Sandór
Ferenczi, o qual considera ser a "cooperação eficaz das
enervações anal e uretral indispensável à instalação de um
processo de ejaculação normal" ou potência completa. É um
dos elementos da hipótese psicanalítica da influência das
fases pré-genitais do desenvolvimento sexual sobre a fase
de genitalidade adulta.(Cabral, A. Nick, E. Dicionário
Técnico de Psicologia. São Paulo: Cultrix, 2006).
SNESP: Conjugación del erotismo genital y anal, descrita por
Sandor Ferenczi, lo cual considera ser la “cooperación
efectiva de las enervaciones anal y uretral indispensable a
la instalación de un proceso de eyaculación normal” o
potencia completa. Es unos dos elementos de la hipótesis
psicoanalítica de la influencia de las fases pre-genitales
del desenvolvimiento sexual sobre la fase de genitalidad
adulta.
Angiotensina
BT: Peptídeos
TESP: ANGIOTENSINA
TING: ANGIOTENSIN
SNPOR: Oligopeptídeos importantes na regulação da pressão
arterial(VASOCONSTRIÇÃO) e da homeostase através do SISTEMA
RENINA-ANGIOTENSINA. Entre elas estão as angiotensinas que
derivam naturalmente do precursor ANGIOTENSINOGÊNIO, e
aqueles sintetizados artificialmente.(DECS)
SNESP: Oligopéptidos importantes en la regulación de la presión
sanguínea(VASOCONSTRICCIÓN) y la homeostasis de líquidos a
traves delSISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA. En este grupo se
incluyen tanto lasangiotensinas derivadas del
ANGIOTENSINÓGENO de forma natural, como las formas
sintéticas.(DECS)
SNING: Oligopeptides which are important in the regulation of
blood pressure(VASOCONSTRICTION) and fluid homeostasis via
the RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM. These include angiotensins
derived naturally from precursor ANGIOTENSINOGEN, and those
synthesized.(DECS)
Angústia

BT: Afeição
Sintomas
Sintomas psicóticos
NT: Angústia automática
Angústia de aniquilamento
Angústia de castração
Angústia de morte
Angústia de nascimento
Angústia de separação
Angústia flutuante
Angústia infantil
Angústia neurótica
Angústia real
Sinal de angústia

RT: Ação
Ação específica
Agitação
Agorafobia
Ansiedade
Ataque de angústia
Ataques de pânico
Benefício primário
Castração
Claustrofobia
Controle do objeto
Crise de angústia
Debilidade Yoica
Desamparo
Desenvolvimento do eu
Dispneia
Egosintonia
Fobias
Humor
Inibição (personalidade)
Insônia
Neurose
Objeto
Psicose
Pulsão
Sofrimento
Stress
Trauma do nascimento
TESP: ANGUSTIA
TING: ANGUISH
SNPOR: Afeto de desprazer maior ou menor, que se manifesta, em um
sujeito, em lugar de um sentimento inconsciente, na espera
de alguma coisa que não pode nomear. A angústia se traduz
por sensações físicas, que vão da simples constrição
epigástrica à paralisia total, sendo acompanhada, com
frequência, de intensa dor psíquica. (Dicionário de
psicanálise Larousse. Porto Alegre, Artmed, 2002)
Angústia automática
BT: Angústia
RT: Angústia de nascimento
Ataque de angústia
Desenvolvimento de angústia
Repressão (mecanismo de defesa)
Sinal de angústia
TESP: ANGUSTIA AUTOMATICA
TING: AUTOMATIC ANXIETY
SNPOR: Reação do sujeito sempre que se encontra numa situação
traumática, isto é, submetido a um afluxo de excitações, de
origem externa ou interna, que e incapaz de dominar. A
angústia automática opoe-se para Freud ao sinal de
angústia. (Laplanche, J., Pontalis, J.B. Vocabulário da
psicanálise. 6.ed. São Paulo, Martins Fontes, s.d.).
SNESP: Reacción de sujeto siempre que se encuentra en una
situación traumática, esto es, sometido a un aflujo de
excitaciones, de origen externa o interna, que es incapaz
de dominar. La angustia automática se opone para Freud a la
señal de angustia.

Angústia de aniquilamento
BT: Angústia
RT: Desamparo
Inveja
Nascimento
TESP: ANGUSTIA DE ANIQUILAMIENTO
TING: ANNIHILATION ANXIETY
Angústia de castração
BT: Angústia
Distúrbios da ansiedade
RT: Ameaça de castração
Castração
Complexo de castração
Complexo de Édipo
TESP: ANGUSTIA DE CASTACION
TING: CASTRATION ANXIETY
SNPOR: A ansiedade resultante de ameaças reais ou imaginárias para
a própria genitália ou funções sexuais; usado
principalmente em contextos psicanalíticas.
SNESP: La ansiedad resultante de amenazas reales o imaginarias a
los genitales de uno o funciones sexuales, que se utiliza
principalmente en contextos psicoanalíticos.
SNING: Anxiety resulting from real or imagined threats to one's
genitalia or sexual functions; primarily used in
psychoanalytic contexts.
Angústia de morte
BT: Angústia
RT: Imortalidade
Medo
Morte
TESP: ANGUSTIA DE MUERTE
TING: DEATH ANXIETY
Angústia de nascimento
BT: Angústia
RT: Angústia automática
Sinal de angústia
Trauma do nascimento
TESP: ANGUSTIA DE NACIMIENTO
TING: BIRTH ANXIETY
Angústia de separação
BT: Angústia
RT: Amor objetal
Desamparo
Desmame
TESP: ANGUSTIA DE SEPARACION
TING: SEPARATION ANXIETY
SNPOR: Desconforto e ansiedade sentidos por um indivíduo ao perder
o contato com uma figura de ligação, por exemplo, por uma
criança AP perder contato com um cuidador ou por um adulto
em reação à perda traumática de um cônjuge ou
companheiro.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010)
SNESP: Incomodidad y ansiedad sentidos por un individuo al perder
el contacto con un dibujo de ligación, por ejemplo, por un
niño a perder contacto con un cuidador o por un adulto en

reacción a la pérdida traumática de un cónyuge o compañero.
Angústia expectante
BT: Sintomas
RT: Fobias
TESP: ANGUSTIA EXPECTANTE
Angústia flutuante
BT: Angústia
RT: Libido
Repressão (mecanismo de defesa)
TESP: ANGUSTIA FLOTANTE
TING: FLOATING ANXIETY
Angústia infantil
BT: Angústia
RT: Angústia real
Desamparo
TESP: ANGUSTIA INFANTIL
TING: INFANT ANXIETY
Angústia neurótica
BT: Angústia
RT: Angústia real
Castração
Libido
Repressão (mecanismo de defesa)
TESP: ANGUSTIA NEUROTICA
TING: NEUROTIC ANXIETY
Angústia real
BT: Angústia
RT: Angústia infantil
Angústia neurótica
Medo
Pânico
TESP: ANGUSTIA REAL
TING: REAL ANXIETY
Animais

NT: Acinonyx
Búfalos
Cachorros do mato
Cachorros selvagens
Capivaras
Catetos
Cavalos
Cetáceos
Coelhos
Escorpiões
Hyaenidae
Invertebrados
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
Macacos
Ovinos
Suínos
Vertebrados
RT: Ambientes dos animais
Animais de laboratório

Animal de estimação
Desenvolvimento animal
Emoções (animal)
Etologia animal
Interação homem-animal
Modelos animais
Motivação (animal)
Terapia assistida por animais
TESP: ANIMALES
TING: ANIMALS
SNPOR: Termo conceitualmente amplo. Se possível use um termo mais
específico (por exemplo, VERTEBRADOS, MAMIFEROS, CAES).
SNESP: Término conceptualmente amplio. Si posible utilice un
término más específico.
SNING: Conceptually broad array term. Use a more specific term if
possible (e.g., VERTEBRATES, MAMMALS, DOGS).
Animais de laboratório
BT: Laboratórios experimentais
RT: Animais
Experimentação animal
TESP: ANIMALES DE LABORATORIO
TING: LABORATORY ANIMALS
Animais domésticos
USE: Animal de estimação
Animal de estimação
UF: Animais domésticos
RT: Animais
Domesticação do animal
Interação homem-animal
Terapia assistida por animais
TESP: ANIMALES DOMESTICOS
TING: PETS
SNPOR: Animais domesticados mantidos preferencialmente por prazer
que por utilidade.
SNESP: Animales domesticados mantenidos preferencialmente por
placer que por utilidad.
SNING: Domesticated animals kept primarily for pleasure rather
than utility.
Animal em cativeiro
BT: Ambientes dos animais
RT: Domesticação do animal
TESP: ANIMAL EN CAUTIVERIO
TING: ANIMAL CAPTIVITY
Animismo
BT: Filosofias
RT: Etnologia
Mitos
Tabus
TESP: ANIMISMO
TING: ANIMISM
SNPOR: Atribuir vida a objetos inanimados. E ainda a etapa
Piagetiana do desenvolvimento em que as crianças atribuem
qualidades emocionais e intenções a seres inanimados.
SNESP: Atribuir vida a objetos inanimados. Y aún la etapa

Piagetiana Del desenvolvimiento en que los niños atribuyen
cualidades emocionales e intenciones a seres inanimados.
SNING: Ascribing life to inanimate objects. Also, the Piagetian
stage of development in which children ascribe emotional
attributes and intentions to inanimate objects.
Ânimo

USE: Entusiasmo

Anódinos
USE: Drogas analgésicas
Anões
Anomia

USE: Nanismo
BT: Processos sociais
RT: Alienação
Valores sociais
TESP: ANOMIA
TING: ANOMIE
SNPOR: Sentimento de alienação ou desespero resultante da perda ou
enfraqueciemento de valores previamente sustentados. E
ainda, um estado de desordem ou uma falta de padrões
normativos dentro de grupos ou sociedades.
SNESP: Sentimiento de alienación o desespero resultante de la
pérdida o enflaquecimiento de valores previamente
sustentados. Y aún, un estado de desorden o una falta de
padrones normativos dentro de grupos o sociedades.
SNING: Sense of alienation or despair resulting from the loss or
weakening of previously held values. Also, a state of
lawlessness or a lack of normative standards within groups
or societies.

Anorexia nervosa
BT: Distúrbios do ato de comer
Peso abaixo do normal
RT: Autodestruição
Bulimia
Deficiências da nutrição
Distúrbios psicossomáticos
TESP: ANOREXIA NERVIOSA
TING: ANOREXIA NERVOSA
SNPOR: Síndrome que inclui nas suas principais características
excessivo medo de tornar-se obeso, distorção da imagem
física, significativa perda de peso, além da rejeição de
manter um peso mínimo padrão, e amenorréia. Este distúrbio
ocorre com mais frequência entre mulheres adolescentes.
SNESP: Síndrome que incluí en sus principales características
excesivo miedo de tornarse obeso, distorsión del dibujo
físico, significativa pérdida de peso, allá de la rechazo
de mantener un peso mínimo padrón, y amenorrea. Este
trastorno ocurre con más frecuencia entre mujeres
adolescentes.
SNING: Syndrome in which the primary features include excessive
fear of becoming overweight, body image disturbance,
significant weight loss, refusal to maintain minimal normal
weight, and amenorrhea. This disorder occurs most
frequently in adolescent females.

ANOVA (estatística)
USE: Análise de variância
Anóxia

Anseio

BT: Distúrbios respiratórios
TESP: ANOXIA
TING: ANOXIA
SNPOR: Ausência relativamente total de oxigênio em um ou mais
tecidos.(DECS)
SNESP: Ausencia relativamente completa de oxígeno en uno o más
tejidos.(DECS)
SNING: Relatively complete absence of oxygen in one or more
tissues.(DECS)
BT: Afeição
RT: Amor
Desejo
Objeto
Saudade
TESP: ANHELO

Anselmo de Cantuária
USE: Santo Anselmo, 1033-1109
Ansiedade
UF: Apreensão
BT: Estados emocionais
NT: Ansiedade de separação
Ansiedade depressiva
Ansiedade social
Testes de ansiedade
RT: Agitação
Angústia
Ciúme
Culpa
Distúrbio do pânico
Distúrbios da ansiedade
Fobias
Inveja
Medo
Pânico
Stress
Vergonha
TESP: ANSIEDAD
TING: ANXIETY
SNPOR: Apreensão ou medo de perigo iminente, verdadeiro ou
imaginado, vulnerabilidade ou incerteza. Anterior a 1988,
termo também usado para distúrbios da ansiedade.
SNESP: Aprehensión o miedo del peligro inminente, verdadero, o
imaginado, vulnerabilidad o incerteza. Anterior a 1988,
término utilizado para trastornos de ansiedad.
SNING: Apprehension or fear of impending actual or imagined
danger, vulnerability, or uncertainty. Prior to 1988, also
used for anxiety disorders.
Ansiedade de separação
UF: Separação (ansiedade)

BT: Ansiedade
Distúrbios da ansiedade
Reações à separação
RT: Comportamento de apego
Fobia escolar
TESP: ANSIEDAD DE SEPARACION
TING: SEPARATION ANXIETY
SNPOR: A ansiedade causada pela separação de uma pessoa
significativa ou objeto. Ele é geralmente experimentado por
crianças, quando separadas de seu cuidador principal.
SNESP: La ansiedad causada por la separación de una persona o un
objeto significativo. Por lo general es experimentado por
los niños cuando se separa de su cuidador principal.
SNING: Anxiety caused by separation from a significant person or
object. It is typically experienced by children when
separated from their primary caregiver.
Ansiedade depressiva
BT: Ansiedade
TESP: ANSIEDAD DEPRESIVA
TING: DEPRESSIVE ANXIETY
SNPOR: Em teoria psicanalítica, a ansiedade provocada pelo medo de
nossos próprios sentimentos hostis em relação aos outros.
Isso se baseia na teoria de que a depressão é a hostilidade
dirigida para dentro.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, la ansiedad provocada por el
miedo de nuestros propios sentimientos hostiles en relación
a los otros. Eso se basa en la teoría de que la depresión
es la hostilidad dirigida para dentro.
Ansiedade paranóide
BT: Paranóia (psicose)
Sintomas psicóticos
TESP: ANSIEDAD PARANOIDE
Ansiedade psicótica
BT: Paranóia (psicose)
Sintomas psicóticos
TESP: ANSIEDAD PSICOTICA
TING: PSYCHOTIC ANXIETY
Ansiedade social
BT: Ansiedade
RT: Distúrbios da ansiedade
Interação social
Isolamento social
Medo
TESP: ANSIEDAD SOCIAL
TING: SOCIAL ANXIETY
SNPOR: Apreensão ou medo de interação ou situações sociais em
geral. Compare com FOBIA SOCIAL.
SNESP: Aprehensión o miedo de interación o situaciones sociales en
general. Compare con FOBIA SOCIAL
SNING: Apprehension or fear of social interaction or social
situations in general. Compare SOCIAL PHOBIA.
Antagonismo
USE: Hostilidade

Antagonistas da serotonina
UF: Antiserotonina
Metissergida
BT: Drogas
NT: Dietilamida do ácido lisérgico
RT: Serotonina
TESP: ANTAGONISTAS DE LA SEROTONINA
TING: SEROTONIN ANTAGONISTS
SNPOR: Drogas que se ligam aos receptores da serotonina mas não os
ativam, bloqueando, assim, as ações da serotonina ou
dosAGONISTAS DO RECEPTOR DE SEROTONINA.(DECS)
SNESP: Drogas que se unen pero que no activan los receptores de
serotonina, bloqueando así las acciones de la serotonina o
AGONISTAS DESEROTONINA.(DECS)
SNING: Drugs that bind to but do not activate serotonin receptors,
thereby blocking the actions of serotonin or SEROTONIN
RECEPTOR AGONISTS.(DECS)
Antagonistas narcóticos
UF: Antagonistas opiáceos
BT: Drogas
NT: Naloxona
RT: Drogas narcóticas
TESP: ANTAGONISTAS DE NARCOTICOS
TING: NARCOTIC ANTAGONISTS
SNPOR: Agentes que inibem o efeito dos narcóticos sobre o sistema
nervoso central.(DECS)
SNESP: Agentes que inhiben el efecto de los narcóticos sobre el
sistema nervioso central.(DECS)
SNING: Agents inhibiting the effect of narcotics on the central
nervous system.(DECS)
Antagonistas opiáceos
USE: Antagonistas narcóticos
Antártica

BT: Geografia
TESP: ANTARTICA
TING: ANTARTIC
SNPOR: O continente situado ao redor do Polo Sul e das águas
meridionais dos Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico.
Inclui as Dependências dasIlhas Falkands.(DECS)
SNESP: El continente situado alrededor del polo sur y las aguas
del sur de los océanos Atlántico, Pacífico e Indico.
Incluye las Dependencias de lasIslas Falkland.(DECS)
SNING: The continent lying around the South Pole and the southern
waters of the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans. It
includes the Falkland Islands Dependencies. (From Webster's
New Geographical Dictionary, 1988, p55).(DECS)

Antecipação
BT: Funções do ego
RT: Descarga
Pensamento
Sinal de angústia
TESP: ANTICIPACION
TING: ANTICIPATION
SNPOR: Estar na expectativa de um evento ou estado futuro, às

vezes com um componente efetivo (p.ex. prazer, ansiedade).
2. Início de uma doença hereditária em idades cada vez mais
precoces em gerações sucessivas.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estar en expectativa de un evento o estado futuro, a veces
con un componente efectivo (p. ej., placer, ansiedad). 2.
Inicio de una enfermedad hereditaria en edades cada vez más
precoces en generaciones sucesivas.
Anticoncepcionais
USE: Métodos anticoncepcionais
Antiespasmódicos
USE: Drogas antiespasmódicas
Antiginástica
USE: Consciência corporal
Antipatia

USE: Aversão

Antipoff, Helena, 1872-1974
BT: Pessoas
RT: Pedagogos
Psicólogos
Antipsiquiatria
BT: Psiquiatria
TESP: ANTIPSIQUIATRIA
TING: ANTIPSYCHIATRY
SNPOR: Corrente ideológica que consiste na reação contra a
Psiquiatria tradicional e que prega um enfoque
anti-convencional da doença mental.
SNESP: Corriente ideológica que consiste en la reacción contra la
Psiquiatría tradicional y que pregona un enfoque
anticonvencional de la enfermedad mental.(ISOC-Tesauro de
psicología-http://thes.cindoc.csic.es/alfabetico_thes.php?th
es=PSICO&term=Antipsiquiatr%EDa- Acesso em 10/09/2013)
Antiserotonina
USE: Antagonistas da serotonina
Antissemitismo
BT: Atitudes étnicas e raciais
Preconceitos religiosos
RT: Judaísmo
Preconceito
Racismo
TESP: ANTISEMITISMO
TING: ANTISEMITISM
Antivirais

USE: Drogas antivirais

Antropologia
BT: Ciências sociais
NT: Antropologia - Metodologia
Antropologia cultural
Antropologia educacional

Antropologia estrutural
Antropologia filosófica
Antropologia médica
Antropologia política
Antropologia social
Antropologia urbana
RT: Etnografia
Etnologia
História da antropologia
TESP: ANTROPOLOGIA
TING: ANTHROPOLOGY
SNPOR: Ciência que estuda as interrelações das características
biológicas, culturais, geográficas e históricas das
espécies humanas. Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Ciencia que estudia las interrelaciones de las
características biológicas, culturales, geográficas y
históricas de las especies humanas. Se posible use un
término más específico.
SNING: Science dealing with the study of the interrelations of
biological, cultural, geographical, and historical
characteristics of the human species. Use a more specific
term if possible.
Antropologia - Metodologia
BT: Antropologia
RT: Metodologia
TESP: ANTROPOLOGIA - METODOLOGIA
TING: ANTHROPOLOGY - METODOLOGY
Antropologia cultural
BT: Antropologia
NT: Etnomusicologia
RT: Antropologia educacional
Antropologia estrutural
Cultura
Medicina tradicional
TESP: ANTROPOLOGIA CULTURAL
TING: CULTURAL ANTHROPOLOGY
SNPOR: Consiste no estudo do fenômeno cultural que caracteriza as
atividades sociais aprendidas, compartilhadas e
transmitidas de um grupo étnico em particular com foco nas
causas, consequência e complexidades da variabilidade
humana social e cultural.(DECS)
SNESP: Estudio de los fenómenos sociales que caracterizan las
actividades sociales aprendidas, compartidas y transmitidas
de grupos étnicosparticulares centrado en las causas ,
consecuencias, y complejidades de la variabilidad cultural
y social del ser humano.(DECS)
SNING: It is the study of social phenomena which characterize the
learned, shared, and transmitted social activities of
particular ethnic groups with focus on the causes,
consequences, and complexities of human social and cultural
variability.(DECS)
Antropologia educacional
BT: Antropologia
Sociologia da educação
RT: Antropologia cultural
Antropologia social

TESP: ANTROPOLOGIA EDUCATIVA
TING: EDUCATIONAL ANTHROPOLOGY
Antropologia estrutural
BT: Antropologia
Estruturalismo
RT: Antropologia cultural
Cultura
Levi-Strauss, Claude, 1908-2009
TESP: ANTROPOLOGIA ESTRUCTURAL
TING: STRUCTURAL ANTHROPOLOGY
Antropologia filosófica
BT: Antropologia
RT: Filosofia
Filosofia da mente
TESP: ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
TING: PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY
Antropologia médica
BT: Antropologia
NT: Etnopsiquiatria
RT: Medicina
TESP: ANTROPOLOGIA MÉDICA
TING: MÉDICAL ANTHROPOLOGY
SNPOR: Campo das ciências sociais relacionado com as diferenças
entre os grupos humanos, no que concerne às condições de
saúde e crenças.(DECS)
SNESP: Campo de la ciencia social que se relaciona con las
diferencias entre grupos humanos en relación con el estado
de salud y creencias.(DECS)
SNING: Field of social science that is concerned with differences
between human groups as related to health status and
beliefs.(DECS)
Antropologia política
BT: Antropologia
RT: Política
TING: POLITICAL ANTHROPOLOGY
Antropologia psicológica
USE: Etnopsicologia
Antropologia social
BT: Antropologia
NT: Etnometodologia
Etnopsicanálise
Etnopsicologia
RT: Antropologia educacional
Antropologia urbana
TESP: ANTROPOLOGIA SOCIAL
TING: SOCIAL ANTHROPOLOGY
SNPOR: Concentra-se principalmente no desenvolvimento e
funcionamentos dos costumes, crenças e instituições. Fora
dos Estados Unidos é frequentemente chamada de Etnologia.
Embora historicamente concentrados em povos pré-letrados,
os interesses antropológicos se estenderam, mais
recentemente, a sociedades não tribais e grupos
urbanos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,

Artmed, 2010).
SNESP: Concentrase principalmente en el desarrollo y
funcionamientos de los costumbres, creencia y
instituciones. Fuera de los Estados Unidos es
frecuentemente llamada de Etnología. Aunque históricamente
concentrados en pueblos pre-letrados, los intereses
antropológicos se extendieran más recientemente, a
sociedades no tribales y grupos urbanos.
Antropologia urbana
BT: Antropologia
RT: Antropologia social
Habitação
Narradores urbanos
Urbanização
TESP: ANTROPOLOGIA URBANA
TING: URBAN ANTHROPOLOGY
Antropólogos
BT: Profissionais
RT: Cientistas
Galton, Francis, 1822-1911
Levi-Strauss, Claude, 1908-2009
Malinowski, Bronislaw Kasper, 1884-1942
Mauss, Marcel, 1872-1950
Morin, Edgard, 1921Sociólogos
TESP: ANTROPOLOGOS
TING: ANTHROPOLOGISTS
Antropomorfismo
BT: Deus
TING: ANTHROPOMORPHISM
SNPOR: 1. Atribuição de características humanas a entidades não
humanas como divindades, espíritos, plantas ou objetos
inanimados. Do ponto de vista científico, esse é
considerado um modo de pensar primitivo e errôneo; no
entanto, persiste como uma tendência fundamental da
imaginação humana, conforme refletido na linguagem,
religião e arte. 2. Em psicologia comparativa, a tendência
a interpretar o comportamento e os processos mentais de
animais não humanos em termos de capacidades humanas. Uma
variação é o antropocentrismo, que utiliza o comportamento
humano como o padrão pelo qual é avaliado o comportamento
de animais não humanos, por exemplo, a inteligência
animal.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. Atribución de características humanas y entidades no
humanas como deidades, espíritus, plantas o objetos
inanimados. Del punto de vista científico, ese es
considerado un modo de pensar primitivo e erróneo; sin
embargo, persiste como una tendencia fundamental de la
imaginación humana, conforme refletado en lenguaje,
religión y arte. 2. En psicología comparativa, la tendencia
en términos de capacidades humanas. Un variación es el
antropocentrismo, que utiliza el comportamiento humano como
el patrón por lo cual es valorado el comportamiento de los
animales no humanos, por ejemplo, el inteligencia animal.

Antroposofia
RT: Filosofia
Medicina alternativa
TESP: ANTROPOSOFIA
TING: ANTHROPOSOPHY
SNPOR: SNPOR: Conhecimento da natureza do homem. Doutrina
espiritual e mística que cresceu fora da teosofia e se
deriva principalmente da filosofia de Rudolph Steiner, um
filósofo social austríaco (1861-1925).(Traduçãolivre do
original: Webster, 3d ed). Ciência desenvolvida a partir do
estudo dos fenômenos naturais e do próprio ser humano, de
naturezaquali-quantitativa, que procura responder às
necessidades espirituais do indivíduo moderno-ocidental. A
antroposofia procura ampliar aciência natural que estuda o
mundo a partir da observação externa, incluindo a
experiência humana nesse estudo. O estudo do homem não fica
restrito aos fenômenos observados a partir de fora, mas
considera a vida interior e espiritual do ser humano,
passível de ser vista como ciência da saúde e da educação
(Associação Brasileira deMedicina Antroposófica:
http://www.abmanacional.com.br/).(DECS)
SNESP: Conocimiento de la naturaleza humana. Una doctrina
espiritual y mística que surgió de la teosofía y se deriva
principalmente de lafilosofía del filósofo social austriaco
Rudolph Steiner (1861-1925). (Traducción libre del
original: Webster, 3d ed).(DECS)
SNING: Knowledge of the nature of man. A spiritual and mystical
doctrine that grew out of theosophy and derives mainly from
the philosophy of Rudolph Steiner, Austrian social
philosopher (1861-1925). (Webster, 3d ed).(DECS)
Anulação

BT: Mecanismos de defesa
RT: Atos obsessivos
Neurose obsessiva
Transtorno obsessivo-compulsivo
TESP: ANULACION
SNPOR: 1. Pronunciamento formal de que um casamento ou processo
judicial está terminado. 2. Em teoria psicanalítica, um
processo em que ideias ou eventos desagradáveis são
neutralizados ou tornados ineficazes ao serem transformados
em devaneios ou fantasias.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Pronunciamiento formal de que un casamiento o proceso
judicial está terminado. 2. En teoría psicoanalítica, un
proceso en que ideas o eventos desagradables son
neutralizados o tornados ineficaces o fueren transformados
en devaneos o fantasías.

Anúncios classificados
BT: Propaganda
RT: Comunicação
TESP: ANUNCIOS CLASIFICADOS
TING: ADVERTISING, CLASSIFIED
Aparato

UF: Aparato experimental
Aparelhos experimentais
Equipamento

Transistores
Voltímetros
NT: Caixas de Skinner
Computadores
Labirintos
RT: Meios alternativos de comunicação
Televisão
TESP: APARATO
TING: APPARATUS
SNPOR: Conjunto de materiais, instrumentos ou equipamentos
designados para operações específicas. Se possível use um
termo mais específico.
SNESP: Conjunto de materiales, instrumento o equipamientos
nombrados para operaciones específicas. Si posible utilice
un término más específico.
SNING: Set of materials, instruments, or equipament designed for
specific operation. Use a more specific term if possible.
Aparato experimental
USE: Aparato
Aparato psíquico
NT: Aparato psíquico grupal
RT: Desorganização
Elaboração psíquica
Espaço
Metapsicologia
Tempo
Terceira tópica
TESP: APARATO PSIQUICO
TING: PSYCHIC APPARATUS
SNPOR: Expressão que ressalta certas características que a teoria
freudiana atribui ao psiquismo: a sua capacidade de
transmitir e de transformar uma energia determinada e a sua
diferenciação em sistemas ou instâncias. (Laplanche e
Pontalis
SNESP: Expresión que resalta ciertas características que la teoría
freudiana atribuí al psiquismo: su capacidad de transmitir
y de transformar una energía determinada y su distinción en
sistemas o instancias.
Aparato psíquico grupal
BT: Aparato psíquico
RT: Dinâmica de grupo
Grupos
Inconsciente
Psicoterapia de grupo
TESP: APARATO PSIQUICO GRUPAL
Aparelho vestibular
UF: Sistema vestibular
Vestíbulo do labirinto
BT: Cóclea
TESP: APARATO VESTIBULAR
TING: VESTIBULAR APPARATUS
SNPOR: Câmara óssea (oval) da orelha interna, parte do labirinto
ósseo. Continua-se anteriormente com a CÓCLEA óssea e
posteriormente com os CANAIS SEMICIRCULARES. O vestíbulo
contém dois sacos intercomunicantes (utrículo e sáculo) do

aparelho de equilíbrio. A janela oval (na parede lateral) é
ocupada pela base do ESTRIBO da ORELHA MÉDIA.(DECS)
SNESP: Una pequeña cámara ósea ovalada del oído interno, parte del
laberinto óseo. Se continua con la CÓCLEA ósea
anteriormente y con los CANALES SEMICIRCULARES
posteriormente. Ell vestíbulo contiene dos sacos
comunicados (el utrículo y el sáculo) que forman parte del
aparato del sentido del equilibrio. En su pared lateral la
ventana oval está ocupada por la base del ESTRIBO del OÍDO
MEDIO.(DECS)
SNING: An oval, bony chamber of the inner ear, part of the bony
labyrinth. It is continuous with bony COCHLEA anteriorly,
and SEMICIRCULAR CANALS posteriorly. The vestibule contains
two communicating sacs (utricle and saccule) of the
balancing apparatus. The oval window on its lateral wall is
occupied by the base of the STAPES of the MIDDLE EAR.(DECS)
Aparelhos experimentais
USE: Aparato
Aparência física
NT: Físico (estrutura corporal)
RT: Nudez
Somatotipos
TESP: APARIENCIA FISICA
TING: PHYSICAL APPEARANCE
SNPOR: Características ou aspectos externamente visíveis de uma
pessoa.
SNESP: Características o aspectos externamente visible de una
persona.
SNING: Externally visible characteristics or features of a person.
Apatia

Apego

UF: Indiferença
BT: Estados emocionais
RT: Desamparo
Reações à separação
TESP: APATIA
TING: APATHY
SNPOR: Ausência de emoção ou de expressão de emoção; distúrbio
damotivação que persiste ao longo do tempo.(DECS)
SNESP: Falta de emoción o expresión emocional; un trastorno de
lamotivación que persiste en el tiempo.(DECS)
SNING: : Lack of emotion or emotional expression; a disorder of
motivationthat persists over time.(DECS)
USE: Comportamento de apego

Apercepção
RT: Atenção
Percepção
TESP: APERCEPCION
TING: APPERCEPTION
SNPOR: Processo de assimilação de novas percepções e sua
incorporação à cadeia de conhecimento já existente.
SNESP: Proceso de asimilación de nuevas percepciones y su
incorporación a la serie de conocimientos ya existente.
SNING: Process of assimilating new perceptions and relating them

to existing body of knowledge.
Apetite

BT: Fisiologia
NT: Fome
RT: Alimentação
Desejo compulsivo
Distúrbios do ato de comer
Saciação
TESP: APETITO
TING: APPETITE
SNPOR: Indica uma motivação, impulso ou desejo instintivos ou
adquiridos, brotados de condições fisiológicas internas.
Compare com o descritor FOME.
SNESP: Indica una motivación, impulso o deseo instintivos o
adquiridos, brotados de condiciones fisiológicas internas.
Compare con el descriptor Hambre.
SNING: Indicates an instinctive or acquired motivation, impulse,
or desire stemming from internal physiological conditions.
Compare HUNGER.

Aplicação do teste
BT: Medidas
NT: Administração do teste
Conteúdo de item (teste)
Escalas
Escore do teste
Interpretação do teste
Medidas educacionais
Padronização do teste
Precisão do teste
Teoria de resposta ao item
Validade do teste
Viés do teste
RT: Avaliação neuropsicológica
Psicometria
TESP: TEST
TING: TESTING
SNPOR: Administração de testes, análise e interpreta ção dos
resultados dos testes a fim de medir diferencas entre
indivíduos ou entre resultados alcançados nos testes pelo
mesmo indivíduo em diferentes ocasiões.
SNESP: Administración de testes, análisis e interpretación de los
resultados de los testes a fin de medir diferencias entre
individuos o entre resultados alcanzados en los testes por
el mismo individuo en diferentes ocasiones.
SNING: Administration of tests, and analysis and interpretation of
test scores in order to measure differences between
individuals or between test performances of the same
individual on different occasions.
Aplicação do teste em grupo
BT: Medidas
RT: Administração do teste
TESP: TEST EN GRUPO
TING: GROUP TESTING
Aplicações do computador
NT: Diagnóstico computadorizado

Inteligência artificial
Simulação por computador
RT: Bases de dados
Computadores
Microcomputadores
Sistemas de informação
TESP: APLICACION DEL COMPUTADOR
TING: COMPUTER APPLICATIONS
SNPOR: Emprego de computadores, tecnologia de computacao ou
software em qualquer area.
SNESP: Empleo de computadores, tecnología de computación o
software en cualquier área.
SNING: Application of computers, computer technology, or software
to any area.
Apoio matricial
UF: Matriciamento
RT: Administração em saúde
Epistemologia
Metodologia
TESP: MATRIZ DE SOPORTE
TING: MATRIX SUPPORT
SNPOR: Arranjo organizacional ou modalidade de prática do apoio na
qual um conjunto de saberes, de práticas e/ou de
competências concentrados em certos setores, grupos ou
indivíduos de uma organização, considerados necessários
para resolução de demandas ou problemas expressos por
outras parcelas da organização, e ofertado a estas últimas
por meio de processos que incorporem uma metodologia de
apoio. Toma como objeto uma necessidade ou um problema
vivenciado
SNESP: Arreglo organizacional o modo de práctica de practica o
apoyo en el que un conjunto de conocimientos, practicas y/o
competencias concentradas en determinados sectores, grupos
o individuos de una organización, considerados necesarios
para resolución de demandas o problemas expresos por otras
parcelas de la organización y ofrecido a estas últimas a
través de procesos que incorporan una metodología de apoyo.
Toma por objeto una necesidad o un problema experimentado.
Apomorfina
BT: Agonistas de dopamina
Alcaloides
Drogas hipnóticas
Drogas narcóticas
TESP: APOMORFINA
TING: APOMORPHINE
SNPOR: Derivado da morfina que é um agonista do receptor D2 da
dopamina. É um emético poderoso e tem sido usado para esse
efeito no envenenamento agudo. Também tem sido usado no
diagnóstico e tratamento do parkinsonismo, mas seus efeitos
adversos limitam o seu uso.(DECS)
SNESP: Un derivado de la morfina que es una agonista del receptor
D2 de la dopamina. Es un emético poderoso y ha sido
utilizado por este efecto en el envenenamiento agudo. Ha
sido utilizado también en el diagnóstico y tratamiento del
parkinson, pero sus efectos adversos limitan su uso.(DECS)
SNING: A derivative of morphine that is a dopamine D2 agonist. It
is a powerful emetic and has been used for that effect in

acute poisoning. It has also been used in the diagnosis and
treatment of parkinsonism, but its adverse effects limit
its use.(DECS)
Aposentadoria
RT: Desemprego
Estabilidade no emprego
Recursos humanos
TESP: JUBILACION
TING: RETIREMENT
APPLE II
Apraxia

BT: Computadores
UF: Akinesia
BT: Distúrbios do movimento
Sintomas
RT: Distúrbios da fala
TESP: APRAXIA
TING: APRAXIA
SNPOR: Impossibilidade de executar movimentos coordenados e
complexos resultante de lesões na área motora do cortex,
sem envolver debilitação de sensibilidade ou paralisia.
SNESP: Imposibilidad de ejecutar movimientos coordenados y
complejos resultante de lesiones en el área motora do
corteza, sin involucrar debilitación de sensibilidad o
parálisis.
SNING: Inability to execute complex coordinated movements
resulting from lesions in the motor area of the cortex but
involving no sensory impairment or paralysis.

Apreensão
USE: Ansiedade
Aprender (psicanálise)
BT: Psicologia evolucionista
RT: Adolescentes
Crianças
Ensino
Escolaridade
Inteligência
Jogos
TESP: APRENDER
TING: LEARN
Aprendizagem
NT: Aprendizagem - Enciclopédias
Aprendizagem acidental
Aprendizagem animal
Aprendizagem de habilidade
Aprendizagem de língua estrangeira
Aprendizagem escolar
Aprendizagem implícita
Aprendizagem mnemônica
Aprendizagem perceptomotora
Aprendizagem por discriminação
Aprendizagem serial
Aprendizagem social

Aprendizagem verbal
Condicionamento
Edução de hipóteses
Extinção (aprendizagem)
Generalização (aprendizagem)
Interferência (aprendizagem)
Transferência (aprendizagem)
RT: Aptidão para aprendizagem
Atenção (eu)
Atividade pedagógica
Cadernos escolares
Capacidade de simbolização
Conexionismo
Construtivismo
Dificuldades escolares
Distúrbios da aprendizagem
Esquecimento
Estímulos
Feedback
Formação de conceito
Hábitos
Instrução individualizada
Jogo de regras
Jogo de senha
Jogos de tabuleiro
Mediação da aprendizagem
Memória
Metacognição
Processos cognitivos
Reforço
Retenção
Teoria da aprendizagem
TESP: APRENDIZAJE
TING: LEARNING
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar o processo de
aquisição do conhecimento, de habilidades ou comportamentos
por meio da instrução, do estudo, ou da experiência. Sendo
possível use um termo mais específico. Termo usado para
populações humanas e animais.
SNESP: Término de conceptuación amplia para nombrar el proceso de
adquisición del conocimiento, de habilidades o
comportamientos por medio de la instrucción, del estudio, o
de la experiencia. Siendo posible utilice un término más
específico. Término utilizado para populaciones humanas y
animales.
SNING: Conceptually broad array term referring to the process of
acquiring knowledge, skills, or behaviors by instruction,
study, or experience. Use a more specific term if possible.
Used for both human and animal populations.
Aprendizagem - Enciclopédias
BT: Aprendizagem
Enciclopédias
TESP: APRENDIZAJE - ENCICLOPEDIA
TING: LEARNING - ENCYCLOPEDIA
Aprendizagem acidental
BT: Aprendizagem
NT: Aprendizagem latente

TESP: APRENDIZAJE ACCIDENTAL
TING: INCIDENTAL LEARNING
SNPOR: Aprendizado que surge sem a intenção de aprender ou na
ausência de instruções formais. A partir de 1982, o uso do
termo foi limitado às populações humanas. Use APRENDIZAGEM
LATENTE para populações animais.
SNESP: Aprendizaje que surge sin la intención de aprender o en la
ausencia de instrucciones formales. A partir de 1982, el
uso del término fue limitado a las poblaciones humanas. Use
APRENDIZAJE LATENTE para poblaciones animales.
SNING: Learning which takes place without the intent to learn or
in the absence of formal instructions. From 1982, limited
to human populations. Use LATENT LEARNING for animal
populations.
Aprendizagem animal
BT: Aprendizagem
NT: Aprendizagem animal - Dicionários
Aprendizagem animal - Enciclopédias
RT: Condicionamento
Psicologia comparada
TESP: APRENDIZAJE ANIMAL
TING: ANIMAL LEARNING
SNPOR: Usado para discussões, hipóteses ou teorias de aprendizagem
em animais; inclui teorias sobre o processamento cognitivo.
Aplicável a todas as espécies não-humanas. Compare
CONDICIONAMENTO. (Tradução livre)
SNESP: Utilizado para discusiones, hipótesis o teorías de
aprendizaje en animales; incluí teorías sobre el
procesamiento cognitivo. Aplicable a todas las especies
no-humanas. Compare CONDICIONAMENTO.
SNING: Used for discussions, hypotheses, or theories of learning
in animals; includes theories on cognitive processing.
Applicable to all nonhuman species. Compare CONDITIONING.
Aprendizagem animal - Dicionários
BT: Aprendizagem animal
Dicionários
TESP: APRENDIZAJE ANIMAL - DICCIONARIOS
TING: ANIMAL LEARNING - DICTIONARIES
Aprendizagem animal - Enciclopédias
BT: Aprendizagem animal
Enciclopédias
TESP: APRENDIZAJE ANIMAL - ENCICLOPEDIA
TING: ANIMAL LEARNING - ENCYCLOPEDIES
Aprendizagem autodirecionada
USE: Instrução individualizada
Aprendizagem de conceito
USE: Formação de conceito
SNPOR: Termo em desuso desde 1982. Use APRENDIZAGEM DE CONCEITO ou
FORMAÇÃO DE CONCEITO para acessar referências anteriores a
1982.
SNING: Term discontinued in 1982. Use CONCEPT LEARNING or CONCEPT
FORMATION to access references prior to 1982.
Aprendizagem de habilidade

BT: Aprendizagem
RT: Aprendizagem perceptomotora
Habilidades para autocuidado
TESP: APRENDIZAJE DE HABILIDAD
TING: SKILL LEARNING
SNPOR: Aprender a realizar uma tarefa com competência, definido
por facilidade, velocidade e precisão de desempenho,
adquiridas através de um alto grau de prática. As
habilidades podem ser motoras, perceptuais, cognitivas ou
uma combinação delas.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Aprender a realizar una tarea con competencia, definido por
facilidad, velocidad y precisión de desempeño, adquiridas a
través de un alto grado de práctica. Las habilidades pueden
ser motoras, perceptuales, cognitivas o una combinación de
ellas.
Aprendizagem de habilidades motoras
USE: Aprendizagem perceptomotora
Aprendizagem de língua estrangeira
BT: Aprendizagem
RT: Desenvolvimento da linguagem
TESP: APRENDIZAJE DE LENGUA EXTRANJERA
TING: FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Aprendizagem discriminativa
USE: Aprendizagem por discriminação
Aprendizagem educacional
USE: Aprendizagem escolar
Aprendizagem escolar
UF: Aprendizagem educacional
BT: Aprendizagem
RT: Educação
Metacognição
Rendimento escolar
TESP: APRENDIZAJE ESCOLAR
TING: SCHOOL LEARNING
SNPOR: Aprendizado no ambiente escolar. Para o desempenho escolar
use RENDIMENTO ESCOLAR ou um de seus termos mais
específicos.
SNESP: Aprendizaje en el ambiente escolar. Para el desempeño
escolar utilice RENDIMENTO ESCOLAR o un de sus termos más
específicos.
SNING: Learning in an academic environment. For educational
performance use ACADEMIC ACHIEVEMENT or one of its narrower
terms.
Aprendizagem implícita
BT: Aprendizagem
TING: IMPLICIT LEARNING
SNPOR: Aprendizagem que ocorre sem a consciência de como o
conhecimento ou habilidades foram adquiridas. Não deve ser
confundido com o APRENDIZADO INCIDENTAL.(Tradução livre).
SNESP: Aprendizaje que ocurre sin a consciencia de como el
conocimiento o habilidades fueran adquiridas. No debe ser
confundido con el APRENDIZAJE INCIDENTAL.

SNING: Learning that occurs without awareness of how the knowledge
or skills were acquired. Not to be confused with INCIDENTAL
LEARNING.
Aprendizagem instrumental
USE: Condicionamento operante
Aprendizagem latente
BT: Aprendizagem acidental
TESP: APRENDIZAJE LATENTE
TING: LATENT LEARNING
SNPOR: Aprendizado não manifestado imediatamente no desempenho,
mas que permanece latente ate ser ativado por alguma
eventualidade. Desde 1982, uso limitado para animais. Use
APRENDIZAGEM ACIDENTAL para populações humanas.
SNESP: Aprendizaje no manifestado inmediatamente en el desempeño,
más que permanece latente hasta ser activado por alguna
eventualidad. Desde 1982, uso limitado de animales.
Utilizado APRENDIZAJE ACIDENTAL para populaciones humanas.
SNING: Learning that is not immediately manifested in performance
but which remains dormant until activated by some
contingency. From 1982, limited to animal populations. Use
INCIDENTAL LEARNING for human populations.
Aprendizagem mnemônica
BT: Aprendizagem
TESP: APRENDIZAJE MNEMONICA
TING: MNEMONIC LEARNING
SNPOR: Uso de meios artificiais (por exemplo, imagem mental) para
facilitar o aprendizado, a memorização, a identificação e a
recordação do material aprendido.
SNESP: Uso de medios artificiales (por ejemplo, imagen mental)
para facilitar el aprendizaje, la memorización, la
identificación y la recordación del material aprendido.
SNING: Use of artificial ways (e.g., imagery) to facilitate
learning, memory, recognition, and recall of material
learned.
Aprendizagem motora
BT: Educação física
TESP: APRENDIZAJE MOTORA
TING: MOTOR LEARNING
SNPOR: O processo de adquirir e aperfeiçoar habilidades e
movimentos motores, sejam atos simples ou sequências
complexas de movimentos, que acontecem através de diversos
tipos de prática, experiência ou outras situações de
aprendizagem.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El proceso de adquirir y perfeccionar habilidades y
movimientos motoras, sean actos simples o secuenciales
complexas de movimientos, que ocurren a través de diversos
tipos de prácticas, experiencias o otras situaciones de
aprendizaje.
Aprendizagem pela experiência (Bion)
TESP: APRENDIZAJE POR EXPERIÊNCIA (BION)
TING: LEARNING BY EXPERIENCE (BION)
Aprendizagem perceptomotora

UF: Aprendizagem de habilidades motoras
BT: Aprendizagem
Percepção
RT: Aprendizagem de habilidade
Desenvolvimento perceptomotor
Rastreamento
TESP: APRENDIZAJE PERCEPTOMOTORA
TING: PERCEPTUAL MOTOR LEARNING
Aprendizagem por discriminação
UF: Aprendizagem discriminativa
BT: Aprendizagem
Condicionamento operante
NT: Matching to sample
RT: Controle do estímulo
Discriminação
Discriminação do estímulo
Esmaecimento (condicionamento)
Extinção (aprendizagem)
Formação de conceito
Generalização (aprendizagem)
TESP: APRENDIZAJE POR DISCRIMINACION
TING: DISCRIMINATION LEARNING
SNPOR: Aprendizado do padrão no qual as respostas para um estímulo
(E+) são reforçadas enquanto as respostas para outro
estímulo (E-) ou não são reforçadas ou são punidas. E
também, as próprias respostas discriminativas em si.
SNESP: Aprendizaje del patrón en lo cual las respuestas para un
estímulo (E+) son reforzadas mientras las respuestas para
otro estímulo (E+) o no son reforzadas o son punidas. Y
también, las propias respuestas discriminativas en sí.
SNING: Learning paradigm in which responses to one stimulus (S+)
are reinforced while responses to another stimulus (S-) are
either not reinforced or are punished. Also, the learned
discriminative responses themselves.
Aprendizagem programada
USE: Instrução programada
Aprendizagem reversa
BT: Neurobiologia
TING: REVERSE LEARNING
SNPOR: Modelo de aprendizagem reversa de Mitchison comparou o
processo de sonhar com um computador em que estava
"off-line" durante o sonho ou o REM fase do sono. Durante
esta fase, o cérebro supostamente peneira, através de
informações coletadas ao longo do dia e joga fora todo o
material indesejado. De acordo com o modelo, o sonho, a fim
de esquecer isso, envolve um processo de "aprendizado
invertido ou "desaprender". (Tradução livre)
SNESP: Modelo de aprendizaje reversa de Mitchison comparó el
proceso de soñar con un ordenador en que estaba “off-line”
durante el sueño o el REM fase del sueño. Durante esta
fase, el cerebro supuestamente criba, a través de
informaciones colectadas al longo del día y juega todo el
material indeseado. De acuerdo con el modelo, el sueño, a
fin de olvidar eso, envuelve un proceso de “aprendizaje
invertido” o “desaprender”.
SNING: Reverse learning is a neurobiological theory of dreams.

Mitchison's reverse learning model likened the process of
dreaming to a computer in that it was "off-line" during
dreaming or the REM phase of sleep. During this phase, the
brain supposedly sifts through information gathered
throughout the day and throws out all unwanted material.
According to the model, we dream in order to forget and
this involves a process of 'reverse learning' or
'unlearning'.(http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_learning
- Acesso em: 31/10/2013)
Aprendizagem serial
BT: Aprendizagem
RT: Aprendizagem verbal
TESP: APRENDIZAJE SERIAL
TING: SERIAL LEARNING
SNPOR: Aprendizado, geralmente memorização, de itens de uma lista,
dispostos de acordo com uma ordem estabelecida.
SNESP: Aprendizaje, generalmente memorización, de ítems de una
lista, dispuestos de acuerdo con una orden establecida.
SNING: Learning, usually memorization, of items in a list
according to a prescribed order.
Aprendizagem significativa
BT: Teoria da aprendizagem
TESP: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
TING: MEANINGFUL LEARNING
Aprendizagem social
BT: Aprendizagem
NT: Imitação (aprendizagem)
Imprinting
RT: Reforço social
TESP: APRENDIZAJE SOCIAL
TING: SOCIAL LEARNING
Aprendizagem verbal
UF: Condicionamento verbal
BT: Aprendizagem
RT: Aprendizagem serial
Memória verbal
TESP: APRENDIZAJE VERBAL
TING: VERBAL LEARNING
SNPOR: Aquisição, retenção e recuperação de estímulos verbais
materiais assim como sílabas, palavras ou sentenças
absurdas. Compare com o descritor DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM.
SNESP: Adquisición, retención y recuperación de estímulos verbales
materiales así como sílabas, palabras o sentencias
absurdas. Compare con el descriptor DESARROLLO DEL LENGUAJE.
SNING: Acquisition, retention, and retrieval of verbal stimulus
materials such as nonsense syllables, words, or sentences.
Compare LANGUAGE DEVELOPMENT.
Aprovação social
BT: Comportamento social
Influências sociais
RT: Aceitação social
Reputação
TESP: APROBACION SOCIAL

TING: SOCIAL APPROVAL
SNPOR: Avaliação positiva e aceitação de alguém ou alguma coisa
(um comportamento, traço, atributo, etc.) por um grupo
social. Suas manifestações podem incluir cumprimentos,
elogio, declarações de aprovação, e assim por diante.
Retirado do APA, dicionário de psicologia.
SNESP: Valoración positiva e aceptación de alguien o alguna cosa
(un comportamiento, aspecto, atributo, etc.) por un grupo
social. Sus manifestaciones pueden incluir cumplimientos,
elogio, declaraciones de aprobación, y así por delante.
SNING: Favorable direct or indirect judjement by member or members
of a given social group of another member or members,
basedon conduct, physical makeup, or other characteristics
Aproveitamento (testes)
USE: Medidas da realização
Aptidão

UF: Capacidade
Habilidades
Talento
NT: Aptidão cognitiva
Aptidão não-verbal
Aptidão para aprendizagem
Habilidade não verbal
Habilidades na comunicação
Habilidades para autocuidado
Habilidades para leitura
Habilidades sociais
RT: Competência
Criatividade
Desempenho
Inteligência
Superdotados
Virtuosismo
TESP: APTITUD
TING: ABILITY
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar as habilidades,
talentos ou qualidades que capacitam o indivíduo para
realizar uma tarefa. Sendo possível use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para nombrar las
habilidades, talentos o cualidades que capacitan el
individuo para realizar una tarea. Siendo posible utilice
un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the skills,
talents or qualities that enable one to perform a task. Use
a more specific term if possible.

Aptidão (testes)
USE: Medidas de aptidão
Aptidão artística
BT: Aptidão não-verbal
Habilidade não verbal
RT: Criatividade
TESP: APTITUD ARTISTICA
TING: ARTISTIC ABILITY

Aptidão cognitiva
UF: Funcionamento cognitivo
Funcionamento intelectual
Habilidade cognitiva
BT: Aptidão
NT: Aptidão espacial
Aptidão numérica
Aptidão verbal
Habilidades para leitura
RT: Metacognição
TESP: APTITUD COGNITIVA
TING: COGNITIVE ABILITY
SNPOR: Nível de atuação em tarefas intelectuais.
SNESP: Nivel de actuación en tareas intelectuales.
SNING: Level of functioning in intellectual tasks.
Aptidão espacial
BT: Aptidão cognitiva
Aptidão não-verbal
Habilidade não verbal
RT: Orientação espacial (percepção)
Processos cognitivos
TESP: APTITUD ESPACIAL
TING: SPATIAL ABILITY
SNPOR: Desempenho potencial ou real em tarefas envolvendo
manipulação mental de objetos ou juizos de relacionamentos
espaciais que digam respeito às orientações corporais reais
ou imaginadas.
SNESP: Desempeño potencial o real en tareas involucrando
manipulación mental de objetos o juicios de
relacionamientos espaciales que hablan respecto a las
orientaciones corporales reales o imaginadas.
SNING: Potential or actual performance on tasks involving mental
manipulation of objects or judgments of spatial
relationships with respect to actual or imagined bodily
orientation.
Aptidão física
BT: Educação física
RT: Atividade física
Exercício
TESP: APTITUD FISICA
TING: PHYSICAL FITNESS
SNPOR: Habilidade de desempenhar tarefas diárias e atividades
físicas em umestado altamente funcional, frequentemente
como resultado de condicionamento físico.(DECS)
SNESP: Capacidad para llevar a cabo las tareas diarias y realizar
actividades físicas en un estado altamente funcional, a
menudo como resultado del acondicionamiento físico.(DECS)
SNING: The ability to carry out daily tasks and perform physical
activities in a highly functional state, often as a result
of physical conditioning.(DECS)
Aptidão matemática
USE: Aptidão numérica
Aptidão mecânica
BT: Aptidão não-verbal
Habilidade não verbal

TESP: APTITUD MECANICA
TING: MECHANICAL APTITUDE
SNPOR: Capacidade de compreender e lidar com máquinas ou
mecanismos e os princípios subjacentes a sua construção e
função.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Capacidad de comprehender y tratar con máquinas o
mecanismos y los principios subyacentes a su construcción y
función.
Aptidão não-verbal
BT: Aptidão
NT: Aptidão artística
Aptidão espacial
Aptidão mecânica
Aptidão numérica
Habilidades motoras
RT: Comunicação não-verbal
TESP: HABILIDADES NO VERBALES
TING: NONVERBAL ABILITY
SNPOR: Habilidade em áreas que não pertencem à linguagem como
relações espaciais, matemática, ou música.
SNESP: Habilidad en áreas que no pertenecen a lenguaje como
relaciones espaciales, matematica o musica
SNING: Ability in nonlanguage áreas such as spatial relations,
mathematics, or music.
Aptidão numérica
UF: Aptidão matemática
BT: Aptidão cognitiva
Aptidão não-verbal
Habilidade não verbal
TESP: APTITUD NUMERICA
TING: NUMERICAL ABILITY
Aptidão para aprendizagem
BT: Aptidão
RT: Aprendizagem
TESP: APTITUD PARA APRENDIZAJE
TING: LEARNING ABILITY
SNPOR: Capacidade em adquirir um comportamento, habilidade, ou
conhecimento extraídos da experiência, instrução formal, ou
condicionamento. Termo usado para populações animais e
humanas.
SNESP: Capacidad en adquirir un comportamiento, habilidad, o
conocimiento extraídos de la experiencia, instrucción
formal, o condicionamiento. Término utilizado para
poblaciones animales y humanas.
SNING: Capacity to acquire a behavior, skill, or knowledge from
experience, formal instruction, or conditioning. Used for
animal or human populations.
Aptidão verbal
BT: Aptidão cognitiva
RT: Comunicação escrita
Comunicação oral
Comunicação verbal
Habilidades para escrita
Memória verbal

TESP: APTITUD VERBAL
TING: VERBAL ABILITY
SNPOR: Habilidade demonstrada de compreender e se comunicar
efetivamente com palavras. Ás vezes é feita uma distinção
entre capacidades receptivas (compreensão) e capacidades
produtivas (fluência). As áreas cerebrais necessárias para
fala normal parecem estar distribuídas através de uma
grande região do córtex cerebral e podem ser mapeadas por
estimulação elétrica. Para indivíduos destros, a linguagem
está localizada primariamente no hemisfério
esquerdo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Habilidad demostrada de comprehender y se comunicar
efectivamente con palabras. A veces es hecha una distinción
entre capacidades receptivas (comprensión) y capacidades
productivas (fluencia). As áreas cerebrales necesarias para
el discurso normal parecen estar distribuidas a través de
una grande región de la corteza cerebral y pueden ser
mapeadas por estimulación eléctrica. Para individuos
diestros, el lenguaje está localizado primariamente en el
hemisferio izquierdo.
Aquisição da linguagem
BT: Psicolinguística
RT: Biolinguística
Linguagem
TESP: ADQUISICION DEL LENGUAJE
TING: LANGUAGE ACQUISITION
SNPOR: O processo pelo qual as crianças aprendem a linguagem.
Embora frequentemente usado intercambialvelmente com
desenvolvimento da linguagem, esse termo é preferido por
aqueles que enfatizam o papel ativo da criança como um
aprendiz com considerável conhecimento
linguístico.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El proceso por lo cual los niños aprenden la lenguaje.
Aunque frecuentemente utilizado intercambialvelmente con
desarrollo del lenguaje, ese término es preferido por
aquellos que enfatizan el papel activo del niño como un
aprendiz con considerable conocimiento lingüístico.
Aquisição do conhecimento
BT: Conhecimento
TESP: ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO
TING: KNOWLEDGE ACQUISITION
Árabes

UF: Palestinos
BT: Grupos étnicos
RT: Grupos minoritários
TESP: ARABES
TING: ARABES
SNPOR: Pessoas descendentes e falantes da língua árabe, residindo
em países estrangeiros.
SNESP: Personas descendentes y hablantes de la lengua árabe,
residiendo en países extranjeros.
SNING: Persons of Arabic-speaking descent residing in countries
other than the country of their origin.

Aracnídeos
UF: Aranhas
BT: Artrópodes
TESP: ARACNIDOS
TING: ARACHNIDA
SNPOR: Classe de Artrópodes que inclui ARANHAS, CARRAPATOS,
ÁCAROS e ESCORPIÕES.(DECS)
SNESP: Clase de Artrópodos que incluye ARAÑAS, GARRAPATAS,
ÁCAROS y ESCORPIONES.(DECS)
SNING: A class of Arthropoda that includes SPIDERS; TICKS; MITES;
and SCORPIONS.(DECS)
Aranhas

USE: Aracnídeos

Área livre de conflito
RT: Adaptação
Autonomia do eu
TESP: AREA LIBRE DE CONFLICTO
TING: AREA FREE FROM CONFLICT
Áreas de pobreza
UF: Favelas
BT: Ambientes sociais
RT: Desenvolvimento econômico
Privação cultural
TESP: ÁREAS DE POBREZA
TING: POVERTY ÁREAS
Áreas de recreação
NT: Playgrounds
TESP: ÁREAS DE RECREACION
TING: RECREATION ÁREAS
Arendt, Hannah, 1906-1975
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Aristóteles, 384-322 ac
BT: Pessoas
RT: Filosofia grega
Filósofos
Aritmética
USE: Matemática
Armas de fogo
UF: Porte de arma de fogo
RT: Criminologia
Direito penal
TESP: ARMAS DE FUEGO
TING: FIREARMS
SNPOR: Armamento leve, inclusive armas de mão, pistolas,
revólveres, rifles, espingardas, etc.(DECS)
SNESP: Armas cortas, incluyen pistolas, revólveres, rifles,
escopetas, etc.(DECS)
SNING: Small-arms weapons, including handguns, pistols, revolvers,
rifles, shotguns, etc.(DECS)

Arqueologia
BT: Ciências
RT: Cultura
Sociedades
TESP: ARQUEOLOGIA
TING: ARCHAEOLOGY
SNPOR: Estudo científico de sociedades do passado através de
artefatos, fósseis, etc.(DECS)
SNESP: Estudo científico de sociedades do passado através de
artefatos,fósseis, etc.(DECS)
SNING: The scientific study of past societies through artifacts,
fossils, etc.(DECS)
Arquétipo teste a nove elementos
BT: Testes psicológicos
TESP: PRUEBA ARQUETIPO DE LOS NUEVE ELEMENTOS
TING: ARCHETYPE-TEST A NINE ELEMENTS
Arquétipos
BT: Inconsciente coletivo
RT: Imagem
Inconsciente (fator de personalidade)
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Mitos
Psicologia junguiana
Psicoterapia analítica
TESP: ARQUETIPOS
TING: ARCHETYPES
SNING: Unconscious representation of inherited collective
experience on which the personality in built. Anima,
animus, and the shadow are major archetypes. Consider
JUNGIAN PSYCHOLOGY to acess references
from 73-90
Arquitetos
BT: Pessoal da indústria e comércio
RT: Arquitetura
Buonarroti, Michelangelo, 1475-1571
Arquitetura
BT: Artes
NT: Fábrica
Hotéis
RT: Ambiente
Arquitetos
Bibliotecas - Padrões de construção
Edifícios históricos (preservação)
Igrejas
Planejamento ambiental
Planejamento urbano
TESP: ARQUITECTURA
TING: ARCHITECTURE
Arquivo permanente
BT: Documentação
Arquivologia
USE: Documentação

Arquivos abertos
BT: Comunicação científica
RT: Periódicos científicos
Pesquisa científica
Publicação acadêmica
TESP: ARCHIVOS ABIERTOS
TING: OPEN ARCHIVES
SNPOR: Repositórios ou arquivos eletrônicos abertos de artigos,
depositados pelos cientistas para revisão, também
denominados "autoarquivos". Estes arquivos devem estar de
acordo com os padrões estabelecidos pela Iniciativa de
Arquivos Abertos (http://www.openarchives.org/), com
ferramentas de busca e outras ferramentas, para que possam
ser recuperados e utilizados. (Tradução livre do original:
http://www.geotropico.org/1_1_Documentos_BOAI.html).(DECS)
SNESP: Correspondem a repositórios o archivos eletrônicos abiertos
de articulos, depositados por los científicos para
revision, tambien denominados auto-archivos. Estos archivos
deben estar de acuerdo com los estandares establecidos por
la Iniciativa de Archivos Abiertos
(http//www.openarchives.org ), con motores de busqueda y
otras herramientas, para que puedan ser recuperados y
utilizados. (http//www.geotropico.org
1_1_Documentos_BOAI.html).(DECS)
SNING: Open repositories or electronic files of articles deposited
by scientists for review, also called "self-archiving."
These files should be in accordance with the standards
established by the Open Archives Initiative
(http://www.openarchives.org/) with search engines and
other tools so they can be recovered and used. (Free
translation from the original:
http://www.geotropico.org/1_1_Documentos_BOAI.html).(DECS)
Arrependimento
BT: Estados emocionais
TESP: ARREPENTIMIENTO
TING: REGRET
SNPOR: Resposta emocional à lembrança de um estado, condição ou
experiência passados que a pessoa deseja que tivesse sido
diferente.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Respuesta emocional a la recordación de un estado,
condición o experiencia pasados que la persona desea que
hubiese sido distinto.
Arrogância
BT: Sintomas psicóticos
RT: Caráter
Emoções
Personalidade
Vaidade
TESP: ARROGANCIA
TING: ARROGANCE
Arte

UF: Produção artística
BT: Artes
NT: Arte-filosofia

Arte (sociologia)
Arte e religião
Arte e sociedade
Arte indígena
Arte infantil
Arte moderna
Arte urbana
Artes plásticas
Artesanato
Desenho
Escultura
Fotografia
Pintura (arte)
RT: Criador
Cultura popular
Hieróglifos
Museu
TESP: ARTE
TING: ART
SNPOR: Produtos da expressão estética. Termo não usado como um
identificador padrão.
SNESP: Productos de la expresión estética. Término no utilizado
como un identificador patrón.
SNING: Products of aesthetic expression. Not used as a document
type identifier.
Arte-educação
UF: Educação artística
BT: Currículo
TESP: ARTE-EDUCACION
TING: ART EDUCATION
Arte-filosofia
BT: Arte
Filosofia
TESP: ARTE-FILOSOFIA
TING: ART-PHILOSOPHY
Arte-terapia
BT: Terapia com artes criativas
NT: Teatroterapia
RT: Cerâmica
Terapia recreacional
TESP: ARTE-TERAPIA
TING: ART THERAPY
SNPOR: Terapia que utiliza o trabalho criativo dos clientes para
expressão emocional, sublimação, realização, e para revelar
conflitos ocultos.
SNING: Therapy that uses the creative work of clients for
emotional expression, sublimation, achievement, and to
reveal underlying conflicts.
Arte (psicologia)
UF: Psicologia da arte
BT: Artes
Psicologia
TESP: ARTE (PSICOLOGIA)
TING: ART (PSYCHOLOGY)

Arte (sociologia)
BT: Arte
Sociologia
TESP: ARTE (SOCIOLOGIA)
TING: ART (SOCIOLOGY)
Arte e psicanálise
USE: Psicanálise e arte
Arte e religião
BT: Arte
Religião
NT: Espiritualidade na arte
TESP: ARTE Y RELIGION
TING: ART AND RELIGION
Arte e sociedade
BT: Arte
Sociedades
RT: Cultura
TESP: ARTE Y SOCIEDAD
TING: ART AND SOCIETY
Arte fotográfica
USE: Fotografia
TESP: ARTE FOTOGRAFICO
TING: PHOTOGRAPHIC ART
Arte indígena
BT: Arte
RT: Cultura
Índios
TESP: ARTE INDIGENA
TING: INDIAN ART
Arte infantil
BT: Arte
TESP: ARTE INFANTIL
TING: ART IN CHILD
Arte moderna
BT: Arte
NT: Arte moderna (América Latina)
Primitivismo
RT: Arte urbana
História da arte
TESP: ARTE MODERNO
TING: Art, modern
Arte moderna (América Latina)
BT: Arte moderna
TESP: ARTE MODERNO (AMERICA LATINA)
TING: MODERN ART (LATIN AMERICA)
Arte urbana
BT: Arte
RT: Arte moderna
TESP: ARTE URBANO
TING: URBAN ART

Artes

UF: Performance (artes)
NT: Arquitetura
Arte
Arte (psicologia)
Artes - Dicionários
Dança
Design
Literatura
Música
Teatro
RT: Circo
Estética
Oficina criativa
Pós-modernidade
TESP: ARTES
TING: ARTS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar todos os tipos de
arte, incluindo a representação artística: teatro etc.
Sendo possível use um termo mais específico.
SNING: Conceptually broad term referring to all forms of the arts,
including the performing arts. Use a more specific term if
possible.

Artes - Dicionários
BT: Artes
Dicionários
TESP: ARTES - DICCIONARIOS
TING: ARTS (DICTIONARIES)
Artes gráficas - Dicionários
BT: Comunicação visual
Dicionários
RT: Editoração
TESP: ARTES GRAFICAS - DICCIONARIOS
TING: GRAPHICAL ARTS - DICTIONARY
Artes marciais
UF: Karate
BT: Esportes
Recreação
RT: Autodefesa
Judô
Meditação
TESP: ARTES MARCIALES
TING: MARTIAL ARTS
Artes plásticas
BT: Arte
RT: Caricaturas
Criador
TESP: ARTES PLASTICAS
TING: PLASTIC ARTS
Artesanato
BT: Arte
RT: Artesãos
TESP: ARTESANATO

TING: WORKMANSHIP
Artesãos

Artistas

BT: Profissionais
RT: Artesanato
TESP: ARTESANOS
TING: ARTISANS
BT: Recursos humanos
NT: Escritores
Músicos
RT: Kandinsky, Wassily, 1866-1944
Oiticica, Hélio, 1937-1980
Portinari, Candido Torquato, 1903-1962
TESP: ARTISTAS
TING: ARTISTS

Artrópodes
BT: Invertebrados
NT: Aracnídeos
Crustáceos
Insetos
TESP: ARTROPODOS
TING: ARTHROPODA
SNPOR: Membros do filo dos Artrópodes composto por organismos que
possuem um exoesqueleto duro articulado e pernas pareadas
articuladas. Inclui a classe dos INSETOS e a subclasse dos
ARACNÍDEOS, das quais muitas espécies são importantes na
medicinacomo parasitas ou vetores de organismos capazes de
causar doençano ser humano.(DECS)
SNESP: Miembros del filo Arthropoda, compuesto de organismos que
tienen un exoesqueleto duro, articulado y piernas pareadas
articuladas. Incluyen la clase INSECTOS y la subclase
ARÁCNIDOS, muchas especies de las cuales tienen importancia
médica como parásitos o vectores de organismos que son
capaces de causar enfermedades en el hombre.(DECS)
SNING: Members of the phylum Arthropoda, composed of organisms
having a hard, jointed exoskeleton and paired jointed legs.
It includes the classINSECTS and the subclass ARACHNIDA,
many species of which are important medically as parasites
or as vectors of organisms capable of causing disease in
man.(DECS)
Árvore de resposta
RT: Análise multivariada
TESP: ARBOL DE RESPUESTA
ASC

USE: Questionário de interesses sexuais do adolescente

Asch, Solomon Eliot, 1907-1996
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Asco

BT: Afeição
Sintomas
TESP: ASCO

ASI

USE: Addiction severity index

Asiáticos

UF: Orientais
BT: Grupos étnicos
NT: Grupos culturais japoneses
RT: Grupos minoritários
Raça (antropologia)
TESP: ASIATICOS
TING: ASIANS
SNPOR: Populações de descendentes asiáticos residentes em países
estrangeiros. (Para os que residem nos respectivos países
de origem, use o nome do próprio país). Use ASIAN AMERICANS
para acessar referências entre 78-81.
SNESP: Poblaciones de descendentes asiáticos residentes en países
extranjeros. (Para los que residen en los respectivos
países de origen, utilice el nombre del propio país).
SNING: Populations of Asian descent residing in countries other
than the country of their origin. (For those residing in
their own country use the appropriate country name). Use
ASIAN AMERICANS to access references from 78-81.

Asilos para idosos
RT: Cuidado do idoso
Idosos
Instituições
TESP: ASILOS PARA ANCIANOS
TING: HOMES FOR THE AGED
SNPOR: Centros de assistência geriátrica de longa permanência que
proporcionam supervisão e assistência nas atividades
diárias eserviços de enfermagem quando necessários.(DECS)
SNESP: Centros de atención geriátrica de larga permanencia que
proporcionan supervisión y asistencia en las actividades
diárias con servicios de enfermería cuando necesarios.
SNING: Geriatric long-term care facilities which provide
supervision andassistance in activities of daily living
with medical and nursing serviceswhen required.(DECS)
Asma

BT: Dispneia
Doença psicossomática
RT: Distúrbios imunológicos
Distúrbios psicossomáticos
TESP: ASMA
TING: ASTHMA
SNPOR: Forma de transtorno brônquico com três componentes
distintos: hiper-responsividade das vias aéreas
(HIPERSENSIBILIDADE RESPIRATÓRIA), INFLAMAÇÃO das vias
aéreas e intermitenteOBSTRUÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. É
caracterizado por contração espasmódica do músculo liso das
vias aéreas, RUÍDOS RESPIRATÓRIOS, e dispneia (DISPNEIA
PAROXÍSTICA).(DECS)
SNESP: Forma de trastorno bronquial asociada a la obstrucción de
las vías aéreas, marcada por ataques recurrentes de disnea
paroxística, con producción de silbido debido a la
contracción espasmódica de losbronquios.(DECS)
SNING: A form of bronchial disorder with three distinct

components: airway hyper-responsiveness (RESPIRATORY
HYPERSENSITIVITY), airwayINFLAMMATION, and intermittent
AIRWAY OBSTRUCTION. It is characterized by spasmodic
contraction of airway smooth muscle, WHEEZING, and dyspnea
(DYSPNEA, PAROXYSMAL).(DECS)
Aspectos psicóticos
RT: Psicose
TESP: ASPECTOS PSICOTICOS
TING: PSYCHOTIC ASPECTS
SNPOR: Nos transtornos do humor, delírios ou alucinações que
ocorrem durante um episódio depressivo maior, episódio
maníaco ou episódio misto.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En los trastornos de humor, delirios o alucinaciones que
ocurren durante un episodio depresivo mayor, episodio
maníaco, o episodio misto.
Aspiração
USE: Respiração
Aspirações
UF: Ambição
NT: Aspirações educacionais
Aspirações profissionais
RT: Motivação
Nível de aspiração
Objetivos
TESP: ASPIRACIONES
TING: ASPIRATIONS
SNPOR: Desejos individuais para alcançar metas e ideais. Sendo
possível use um termo mais específico.
SNESP: Deseos individuales para alcanzar metas y ideas. Siendo
posible use un término más específico.
SNING: Individual desires to achieve goals and ideals. Use a more
specific term if possible.
Aspirações educacionais
BT: Aspirações
RT: Educação
Objetivos educacionais
TESP: ASPIRACIONES EDUCACIONALES
TING: EDUCATIONAL ASPIRATIONS
SNPOR: Desejo pessoal de realização em um determinado campo
educacional ou em um determinado nível ou grau.
SNESP: Deseo personal de realización en un determinado campo
educacional o en un determinado nivel o grado.
SNING: Personal desire for achievement in a certain educational
field or to a certain level or degree.
Aspirações na carreira
USE: Aspirações profissionais
Aspirações ocupacionais
USE: Aspirações profissionais
Aspirações por carreiras
USE: Aspirações profissionais

Aspirações profissionais
UF: Aspirações na carreira
Aspirações ocupacionais
Aspirações por carreiras
Aspirações vocacionais
Objetivos da carreira
BT: Aspirações
RT: Desenvolvimento profissional
Profissões
TESP: ASPIRACIONES PROFESIONALES
TING: OCCUPATIONAL ASPIRATIONS
SNPOR: Objetivos mais de longo prazo que o individuo estabelece
para a sua vida profissional, que costumam incluir salário,
status e realizações.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Objetivos más de longo largo plazo que el individuo
establece para su vida profesional, que en general incluyen
salario, status y realizaciones.
Aspirações vocacionais
USE: Aspirações profissionais
Assassinato
USE: Homicídio
Assédio

BT: Comportamento antissocial
RT: Bullying
Crime
Violência psicológica
Vitimização
TESP: ACOSO
TING: HARASSMENT
SNPOR: Operação militar, ou mesmo conjunto de sinais ao redor ou
em frente a um local determinado, estabelecendo um cerco
com a finalidade de exercer o domínio. 2. Insistência
impertinente, percepção, sugestão ou pretensão constantes
em relação a alguém.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Operación militar, o mismo conjunto de señales alrededor
o en frente a un local determinado, estableciendo un cerco
con a finalidad de ejercer el dominio. 2. Insistencia
impertinente, percepción, sugerencia o pretensión
constantes en relación a alguien.

Assertividade
UF: Positividade
BT: Traços de personalidade
RT: Extroversão
TESP: ASERTIVIDAD
TING: ASSERTIVENESS
Assiduidade escolar
RT: Educação
TESP: ASISTENCIA ESCOLAR
TING: SCHOOL ATTENDANCE
SNPOR: Presença regular de estudantes na escola ou aula, ou
ausência por motivos outros que não o de vadiagem.
SNESP: Presencia regular de estudiantes en la escuela o clase, o

ausencia por motivos otros que no o de vagancia.
SNING: Regular presence of students in school or classes or
absenteeism due to factors other than truancy.
Assimetria
RT: Anatomia
Interpretação psicanalítica
Mente
TESP: ASIMETRIA
TING: ASYMMETRY
SNPOR: Medida do grau o extensão com que uma série de escores
carecem de simetria em torno de sua medida de tendência
central.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Medida del grado o extensión con que una serie de puntajes
necesitan de simetría en torno de su medida de tendencia
central.
Assimetria hemisférica
RT: Emoções
Expressões faciais
Percepção
Percepção da face
TESP: ASIMETRIA HEMISFERICA
TING: HEMISPHERIC ASYMMETRY
SNPOR: A ideia de que os dois hemisférios cerebrais do cérebro não
são idênticos, mas diferem de tamanho, forma e função. As
funções que apresentam a assimetria mais pronunciada são o
processamento da linguagem no hemisfério esquerdo e o
processamento visuoespacial no hemisfério
direito.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La Idea de que los dos hemisferios cerebrales del cerebro
no son idénticos, mas difieren de tamaño, forma y función.
Las funciones que presentan la asimetría más pronunciada
son el procesamiento del lenguaje en el hemisferio
izquierdo y el procesamiento visuoespacial en el hemisferio
derecho.
Assimilação cultural
UF: Aculturação
BT: Mudança cultural
RT: Comunicação intercultural
Cultura
Psicologia intercultural
TESP: ACULTURACION
TING: CULTURAL ASSIMILATION
SNPOR: Contato entre pelo menos dois grupos culturais autônomos
resultando na mudança de um ou de outro, ou de ambos.
Inclui-se o processo em que um grupo minoritário desiste
dos próprios traços culturais para absorver aqueles de uma
sociedade dominante. Use ASSIMILAÇÃO CULTURAL ou
ACULTURAÇÃO para acessar referências entre 73-81.
SNESP: Contacto entre por lo menos dos grupos culturales autónomos
resultando en el cambio de un u otro, o de ambos. Incluí el
proceso en que un grupo minoritario desiste de los propios
aspectos culturales para absorber aquellos de una sociedad
dominante.
SNING: Contact of at least two autonomous cultural groups

resulting in change in one or the other, or both groups.
Includes the process of a minority group giving up its own
cultural traits and absorbing those of a dominant society.
Use CULTURAL ASSIMILATION or ACCULTURATION to access
references from 73-81.
Assis Chateaubriand, 1891-1968
UF: Chateaubriand, Assis
Mello, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de
BT: Pessoas
RT: Jornalistas
Políticos
Assis, Joaquim Maria Machado de
USE: Assis, Machado de, 1839-1908
Assis, Machado de, 1839-1908
UF: Assis, Joaquim Maria Machado de
BT: Pessoas
RT: Escritores
Assistência domiciliar
BT: Serviços sociais
NT: Programa de atendimento domiciliar
RT: Assistentes sociais
TESP: AYUDA A DOMICILIO
TING: HOME ASSISTANCE
SNPOR: Usado com doenças para cuidados de enfermagem e técnicas
próprias de conduta. Inclui o papel da enfermagem nos
procedimentos diagnósticos, terapêuticos e
preventivos.(DECS)
SNESP: Usado con enfermedades para cuidados de enfermería y
técnicas propias de conducta. Incluye el rol de la
enfermería en los procedimientos diagnósticos, terapéuticos
y preventivos.(DECS)
SNING: Used with diseases for nursing care and techniques in their
management. It includes the nursing role in diagnostic,
therapeutic, and preventive procedures.(DECS)
Assistência médica
RT: Política de saúde
Saúde
Saúde pública
Serviços de saúde pública
TESP: ASISTENCIA MÉDICA
TING: MEDICAL ASSISTENCE
SNPOR: Financiamento de cuidados de saúde fornecidos aos
receptores deassistência pública.(DECS)
SNESP: Financiamiento de los cuidados médicos que se prestan a los
receptores de asistencia pública.(DECS)
SNING: Financing of medical care provided to public assistance
recipients.(DECS)
Assistência mental
USE: Serviços de saúde mental
Assistência pré-natal
UF: Treinamento pré-natal
RT: Gravidez

Influências pré-natais
Nascimento
Obstetrícia
Parto
TESP: ATENCION PRENATAL
TING: PRENATAL CARE
SNPOR: Pré-natal inclui a prevenção, a promoção da saúde e o
tratamento dos problemas que possam ocorrer durante o
período gestacional e após o parto. A adesão das mulheres
ao pré-natal está relacionada com a qualidade da
assistência prestada pelo serviço e pelos profissionais de
saúde, fator essencial para redução dos elevadosíndices de
mortalidade materna e perinatal. (Assistência Pré-Natal Ministério da Saúde, 2000).(DECS)
SNESP: Atención proporcionada a la mujer embarazada con el
objetivo de prevenir complicaciones, y disminuir la
incidencia de mortalidad materna y prenatal.(DECS)
SNING: Care provided the pregnant woman in order to prevent
complications, and decrease the incidence of maternal and
prenatal mortality.(DECS)
Assistentes sociais
BT: Recursos humanos
RT: Assistência domiciliar
Orientadores
Orientadores vocacionais
Pessoal da saúde
Pessoal da saúde mental
Psicólogos
Sociólogos
Terapeutas
TESP: ASISTENTES SOCIALES
TING: SOCIAL WORKERS
SNPOR: Uso dos recursos da comunidade, trabalhos com indivíduos ou
grupos, para a promoção da capacidade de pessoas em relação
a seu ambiente econômico e social. Inclui órgãos de serviço
social.(DECS)
SNESP: El uso de recursos de la comunidad, trabajos con casos
individuales o trabajos con grupos, que promueven la
capacidad de los indivíduos en relación a su medio ambiente
económico y social. Incluye agencias deservicio
social.(DECS)
SNING: The use of community resources, individual case work, or
group workto promote the adaptive capacities of individuals
in relation to their social and economic environments. It
includes social service agencies.(DECS)
Associação livre
UF: Livre associação
RT: Inconsciente (fator de personalidade)
Psicanálise
Psicologia junguiana
Técnicas psicoterapêuticas
Teoria psicanalítica
TESP: ASOCIACION LIBRE
TING: FREE ASSOCIATION
SNPOR: Associação espontânea de idéias ou imagens mentais
restritas pela consciência. Principalmente usado, mas não
restrito à psicanálise ou análise junguiana como método

para ter acesso à organização e conteúdo da mente de um
paciente. (Tradução livre)
SNING: Spontaneous association of ideas or mental images
restricted by consciousness.Primarily used in, but not
restricted to, psychoanalysis or Jungian analysis as method
to gain access to the organization and content of a
patient's mind
Associação psicoanalítica Argentina
BT: Instituições psicanalíticas
TESP: ASOCIACION PSICOANALITICA ARGENTINA
Associação psicoanalítica internacional
BT: Instituições psicanalíticas
TESP: ASOCIACION PSICOANALITICA INTERNACIONAL
TING: INTERNATIONAL PSYCHOANALYTICAL
Associações (grupos)
USE: Organizações
Associações contextuais
UF: Contextualismo
BT: Processos associativos
TESP: ASOCIACIONES CONTEXTUALES
TING: CONTEXTUAL ASSOCIATIONS
SNPOR: No aprendizado e memória, associações correlacionadas ao
ambiente ou condições internas durante o aprendizado ou
memorização. Na percepção e comunicação, as condições
ambientais que afetam aspectos como precisão perceptual,
compreensão ou significado.
SNESP: En el aprendizaje y memoria, asociaciones correlacionadas
al ambiente o condiciones internas durante el aprendizaje o
memorización. En la percepción y comunicación, las
condiciones ambientales que afectan aspectos como precisión
perceptual, comprensión o significado.
SNING: In learning and memory, associations made to environmental
or internal conditions during learning or memorization. In
perception and communication, environmental conditions that
affect such aspects as perceptual accuracy, comprehension
or meaning.
Associações profissionais
USE: Organizações profissionais
Astrócitos
BT: Sistema nervoso
TESP: ASTROCITOS
TING: ASTROCYTES
SNPOR: Classe de grandes células da neuroglia (macrogliais) no
sistema nervoso central (as maiores e mais numerosas
células da neuroglialocalizadas no cérebro e na medula
espinhal). Os astrócitos (células"estrela") têm forma
irregular, com vários processos longos, incluindo aqueles
com "pés terminais"; estes formam a membrana glial
(limitante) e, direta ou indiretamente, contribuem para a
BARREIRA HEMATO-ENCEFÁLICA. Regulam o meio extracelular
químico e iônico e os "astrócitos reativos" (junto com a
MICROGLIA) respondem a lesão.(DECS)
SNESP: Las mayores y más numerosas células neurogliales en el

cerebro y lamédula espinal. Los astrocitos (proviene de
células "estelares") son de forma irregular con muchos
procesos largos, incluyendo aquellos con "pies terminales"
que forman la membrana glial (limitante) y contribuyen
directa e indirectamente con la barrera hematocerebral.
Ellas regulan el ambiente extracelular iónico y químico y
los "astrocitos reactivos" (conjuntamente con la microglía)
responden a las lesiones. Los astrocitos tienen sistemas de
captación de transmisor de alta afinidad, canales iónicos
dependientes del voltaje y del transmisor de acceso, y
pueden liberar el transmisor, pero su papel en la
señalización (como en muchas otras funciones) no está bien
comprendida.(DECS)
SNING: A class of large neuroglial (macroglial) cells in the
central nervous system - the largest and most numerous
neuroglial cells in the brainand spinal cord. Astrocytes
(from "star" cells) are irregularly shaped with many long
processes, including those with "end feet" which form the
glial (limiting) membrane and directly and indirectly
contribute to the BLOOD-BRAIN BARRIER. They regulate the
extracellular ionic and chemical environment, and "reactive
astrocytes" (along withMICROGLIA) respond to injury.(DECS)
Astrofísica
USE: Cosmologia
Astrologia
NT: Astrologia e psicologia
RT: Parapsicologia
Superstições
TESP: ASTROLOGIA
TING: ASTROLOGY
SNPOR: PSEUDOCIÊNCIA baseada na crença de que os movimentos e as
posições dos planetas em relação às constelações do zodíaco
influencias a vida dos indivíduos e o curso dos eventos. O
estudo sistemático da astrologia teve origem na antiga
Babilônia e se difundiu para a Grécia, China, Índia e o
mundo Islâmico.[...]A astrologia interessa à psicologia
principalmente porque envolve uma teoria antiga de tipos de
personalidade, relacionando características físicas e
psicológicas à suposta influência dos céus.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
Astrologia e psicologia
UF: Psicologia e astrologia
BT: Astrologia
Psicologia
TESP: ASTROLOGIA Y PSICOLOGIA
TING: ASTROLOGY AND PSYCHOLOGY
Astronautas
BT: Pessoal da aviação
TESP: ASTRONAUTAS
TING: ASTRONAUTS
SNPOR: Membros da tripulação de uma astronave que inclui aqueles
que viajam no espaço e aqueles em treinamento para vôo
espacial.(DECS)
SNESP: Miembros de la tripulación de una nave espacial, incluyendo
los que viajan al espacio y los que se están entrenando

para un vuelo espacial.(DECS)
SNING: Members of spacecraft crew including those who travel in
space, and those in training for space flight. (From
Webster, 10th ed; Jane's Aerospace Dictionary, 3d ed).(DECS)
Ataque

RT: Agressividade
Inveja
Mania
Objeto
Ódio
Personalidade antissocial
Perversão
Violência
TESP: ATAQUE
TING: ATTACK
SNPOR: Termo leigo para uma convulsão epilética.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Término laico para una convulsión epiléptica.

Ataque ao vínculo
RT: Elemento beta
Inveja
Ódio
Psicose
TESP: ATAQUE AL VINCULO
Ataque de angústia
RT: Angústia
Angústia automática
Desenvolvimento de angústia
Sinal de angústia
TESP: ATAQUE DE ANGUSTIA
TING: ANXIETY ATTACK
Ataque histérico
BT: Histeria
TESP: ATAQUE HISTERICO
TING: HYSTERICAL ATTACK
Ataques de ausência
USE: Epilepsia do pequeno mal
Ataques de pânico
RT: Angústia
TESP: ATAQUE DE PANICO
TING: PANIC ATTACK
SNPOR: Início súbito de intensa apreensão e terror, na ausência de
perigo real, acompanhado pela presença de sintomas físicos
como palpitações, dificuldade para respirar, dor ou
desconforto torácico, sensações de sufocação ou abafamento,
perspiração excessiva e tontura. O ataque ocorre em um
período distinto de tempo e frequentemente envolve medos de
ficar louco, de perder o controle ou de morrer. No
DSM-IV-TR o diagnóstico de um ataque de pânico requer a
presença de pelo menos 4 de 13 sintomas somáticos ou
cognitivos. Os ataques podem ocorrer no contexto de
qualquer um dos transtornos mentais (p.ex., transtornos do
humor, transtornos induzidos por substâncias) e em algumas

condições médicas gerais (p.ex.,
hipotireoidismo).(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Inicio repentino de intensa aprehensión y terror, en la
ausencia de peligro real, acompañado por la presencia de
síntomas físicos como palpitaciones, dificultades para
respirar, dolor o incomodidad torácico, sensaciones de
sofocación o asfixia, transpiración excesiva y mareado. El
ataque ocurre en un período distinto de tiempo y
frecuentemente implica miedos de si quedar loco, de perder
el control o de morir. En DSM-IV-TR el diagnóstico de un
ataque de pánico requiere la presencia de por lo menos 4 de
13 síntomas somáticos o cognitivos. Los ataques pueden
ocurrir en el contexto de cualquier un de los trastornos
mentales (p.ej., trastornos de humor, trastornos inducidos
por sustancias) y en algunas condiciones médicas generales
(p.ej., hipotiroidismo).
Ataques do coração
USE: Distúrbios do coração
Ateísmo

BT: Crenças religiosas
TESP: ATEISMO
TING: ATHEISM

Atemporalidade
BT: Metapsicologia
RT: Inconsciente
Percepção
Tempo
TESP: ATEMPORALIDAD
TING: TIMELESSNESS
Atenção

BT: Conhecimento
NT: Atenção seletiva
Atenção visual
Vigilância
RT: Apercepção
Atenção e interpretação (Bion)
Bateria de funções mentais para motorista
Detecção de sinal (percepção)
Distração
Instituições
Percepção
Rastreamento
TESP: ATENCION
TING: ATTENTION
SNPOR: Condição da percepção, ou consciência cognitiva, ou enfoque
de algum aspecto do ambiente. Compare com VIGILÂNCIA.
SNESP: Condición de la percepción, o consciencia cognitiva, o
enfoque de algún aspecto del ambiente. Compare con
VIGILÂNCIA.
SNING: Condition of perceptual or cognitive awareness of or
focusing on some aspect of one's environment. Compare
ATTENTION SPAN and VIGILANCE.

Atenção (eu)

BT: Funções do ego
RT: Aprendizagem
Carência
Conhecimento
Consciência
Distúrbio da atenção
Interesses
Percepção
TESP: ATENCION YO
Atenção e interpretação (Bion)
RT: Atenção
Bion, Wilfred Ruprecht, 1897-1979
Interpretação psicanalítica
TESP: ATENCION E INTERPRETACION (BION)
Atenção flutuante
RT: Psicanalistas
TESP: ATENCION FLOTANTE
TING: FLOATING ATTENTION
SNPOR: Transtorno marcado por uma tendência de manter atenção
sobre a cena visual. A atenção por pouco tempo, quando
alertado, mas depois retornar a um estado de sonolência.
Ele é causado por perturbação nos mecanismos de alerta, o
que geralmente indica envolvimento patológico do
mesencéfalo ou da porção talâmica do sistema ativador
reticular.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Trastorno marcado por una tendencia de mantener atención
sobre la ensena visual. La atención por poco tiempo, cuando
alertado, más después retornar a un estado de somnolencia.
El es causado por perturbación en los mecanismos de alerta,
lo que generalmente indica participación patológica del
mesencéfalo o de la porción del talámico del sistema
activador reticular.
Atenção seletiva
BT: Atenção
RT: Distração
Vigilância
TESP: ATENCION SELECTIVA
TING: SELECTIVE ATTENTION
SNPOR: Enfoque na percepção em uma extensao limitada dos
estímulos. Compare DIVIDED ATTENTION.
SNESP: Enfoque en la percepción en una extensión limitada de los
estímulos. Compare DIVIDED ATTENTION.
SNING: Focusing of awareness on a limited range of stimuli.
Compare DIVIDED ATTENTION.
Atenção visual
BT: Atenção
RT: Fixação do olhar
Percepção visual
TESP: ATENCION VISUAL
TING: VISUAL ATTENTION
SNPOR: O processo pelo qual um item, o alvo, é selecionado para
análise dentre diversos itens concorrentes, os
distraidores.Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).

SNESP: El proceso por lo cual un ítem, el objetivo, es
seleccionado para análisis entre diversos ítems
concurrentes, los distraidores.
Atendimento conjugado
BT: Tratamento
TESP: ATENCION CONJUGADA
TING: CONJOINT ASSISTENCE
Atendimento psicanalítico
BT: Aconselhamento
RT: Psicanálise
TESP: ASISTENCIA PSICOANALITICA
TING: PSYCHOANALYTIC ASSISTENCE
Atendimento psicológico
USE: Aconselhamento
Atitude do pessoal de saúde
BT: Atitudes
NT: Atitudes do terapeuta
TESP: ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD
TING: HEALTH PERSONNEL ATTITUDES
SNPOR: Atitudes de indivíduos trabalhando em profissões da saúde
ou médicas.
SNESP: Actitudes de individuos trabajando en profesiones de la
salud o médicas.
SNING: Attitudes of persons working in health or medical
professions.
Atitude frente à morte
BT: Atitudes
RT: Crenças religiosas
Eutanásia
Morte
TESP: ACTITUD FRENTE A LA MUERTE
TING: DEATH ATTITUDE
SNPOR: Resposta conceitual de uma pessoa aos vários aspectos de
morte, que são baseados na experiência psicossocial e
cultural do indivíduo.(DECS)
SNESP: Respuesta conceptual del individuo hacia los distintos
aspectos de lamuerte, los cuales se basan en la experiencia
psico-social y cultural del individuo.(DECS)
SNING: Conceptual response of the person to the various aspects of
death, which are based on individual psychosocial and
cultural experience.(DECS)
Atitudes

UF: Crenças (não-religiosas)
Opiniões
NT: Atitude do pessoal de saúde
Atitude frente à morte
Atitudes do empregado
Atitudes do estudante
Atitudes do professor
Atitudes dos pais
Atitudes estereotipadas
Atitudes étnicas e raciais
Atitudes frente à identidade sexual

Atitudes frente ao deficiente
Atitudes políticas
Atitudes profissionais
Atitudes sexuais
Opinião pública
RT: Atribuição
Cognições
Crenças irracionais
Crenças religiosas
Estigma
Hedonismo
Medidas de atitude
Mudança de atitude
Preconceito
Superstições
TESP: ACTITUDES
TING: ATTITUDES
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar um posicionamento
mental ou sentimento com relação a certas ideias, fatos, ou
pessoas. Use um termo mais específico, se possível.
SNESP: Término de conceptuación amplia para nombrar un
posicionamiento mental o sentimiento con relación a ciertas
ideas, factos, o personas. Use un término más especifico,
si posible.
SNING: Conceptually broad array term referring to a mental
position or feeling toward certain ideas, facts, or
persons. Use a more specific term if possible.
Atitudes do empregado
UF: Atitudes do trabalhador
BT: Atitudes
NT: Satisfação no trabalho
RT: Atuação do psicólogo
Comprometimento organizacional
Desempenho no trabalho
Motivação do empregado
Recursos humanos
TESP: ACTITUD DEL EMPLEADO
TING: EMPLOYEE ATTITUDES
SNPOR: Atitudes do empregado e não com relação ao empregado.
SNESP: Actitudes del empleado y no con relación al empleado.
SNING: Attitudes of, not toward, employees.
Atitudes do estudante
BT: Atitudes
Características do estudante
RT: Educação
Fobia escolar
TESP: ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
TING: STUDENT ATTITUDES
SNPOR: Atitudes do estudante e não atitudes com relação ao
estudante.
SNESP: Actitudes del estudiante y no actitudes con relación al
estudiante.
SNING: Attitudes of, not toward, students.
Atitudes do professor
BT: Atitudes
Características do professor

NT: Expectativas do professor
RT: Educação
Interação professor-aluno
Relações pais-escola
TESP: ACTITUDES DEL PROFESOR
TING: TEACHER ATTITUDES
SNPOR: Atitudes do professor e não atitudes com relação ao
professor.
SNESP: Actitudes del profesor y no actitudes con relación al
profesor.
SNING: Attitudes of, not toward, teachers.
Atitudes do público
USE: Opinião pública
Atitudes do terapeuta
BT: Atitude do pessoal de saúde
Características do terapeuta
RT: Atuação do psicólogo
Papel do terapeuta
TESP: ACTITUD DEL TERAPEUTA
TING: THERAPIST ATTITUDES
SNPOR: Atitudes do terapeuta e não atitudes com relação ao
terapeuta.
SNESP: Actitudes del terapeuta y no actitudes con relación al
terapeuta.
SNING: Attitudes of, not toward, therapists.
Atitudes do trabalhador
USE: Atitudes do empregado
Atitudes dos pais
BT: Atitudes
Relações pais-criança
RT: Papel dos pais
Permissividade dos pais
Práticas de criação infantil
Relações mãe-criança
Relações pai-criança
TESP: ACTITUDES DEL PAIS
TING: PARENTAL ATTITUDES
SNPOR: Atitudes dos pais e não atitudes com relação a eles.
SNESP: Actitudes de los padres y no actitudes con relación a ellos.
SNING: Attitudes of, not toward, parents.
Atitudes estereotipadas
BT: Atitudes
RT: Atitudes étnicas e raciais
Atitudes frente à identidade sexual
Discriminação sexual
Estereótipos (psicologia)
TESP: ACTITUDES ESTEREOTIPADAS
TING: STEREOTYPED ATTITUDES
Atitudes étnicas e raciais
UF: Atitudes raciais
BT: Atitudes
NT: Antissemitismo
Ethos

Etnocentrismo
Racismo
RT: Atitudes estereotipadas
Etnologia
Grupos étnicos
Preconceito
Raça (antropologia)
Relações étnicas e raciais
TESP: ACTITUDES ETNICAS O RACIALES
TING: RACIAL AND ETHNIC ATTITUDES
SNPOR: Atitudes sobre raça ou etnias, ou relacionadas a membros de
um dado grupo racial ou étnico.
SNESP: Actitudes sobre raza o etnias, o relacionadas a miembros de
un dado grupo racial o étnico.
SNING: Attitudes about race or ethnicity or toward members of a
given racial or ethnic group. Use RACE ATTITUDES to access
references from 73-81.
Atitudes frente à AIDS
BT: Atitudes frente à doença
RT: AIDS
HIV
Prevenção da AIDS
Síndrome de Asperger
TESP: CONDUCTA FRENTE AL AIDS
TING: AIDS (ATTITUDES TOWARD)
Atitudes frente à doença
NT: Atitudes frente à AIDS
RT: Atitudes frente ao deficiente
TESP: CONDUCTA FRENTE A ENFERMEDAD
TING: PHYSICAL ILLNESS (ATTITUDES TOWARD)
SNPOR: Atitude com relação à própria doença física ou a de um
outro indivíduo.
SNESP: Actitud con relación a la propia enfermedad o a de un otro
individuo.
SNING: Attitudes toward one's own or other's physical illness.
Atitudes frente à identidade sexual
BT: Atitudes
NT: Sexismo
RT: Atitudes estereotipadas
Feminismo
Papéis sexuais
Patriarcado
Sexo
TESP: ACTITUDES FRENTE A LA IDENTIDAD SEXUAL
TING: SEX ROLE ATTITUDES
SNPOR: Atitudes em relação a padrões culturalmente ou socialmente
prescritos de comportamento para os machos e fêmeas.
SNESP: Actitudes en relación a padrones culturalmente o
socialmente prescritos de comportamiento para los machos y
hembras.
SNING: Attitudes toward culturally- or socially-prescribed
patterns of behavior for males and females
Atitudes frente ao deficiente
BT: Atitudes
RT: Atitudes frente à doença

Deficiente físico
TESP: DISCAPACIDAD
TING: DISABLED (ATTITUDES TOWARD)
SNPOR: 289
SNING: Use HANDICAPPED (ATTITUDES TOWARD) to access references
from 73-96.
Atitudes ocupacionais
USE: Atitudes profissionais
Atitudes políticas
BT: Atitudes
Política
NT: Liberalismo político
Nacionalismo
RT: Cidadania
TESP: ACTITUDES POLITICAS
TING: POLITICAL ATTITUDES
Atitudes profissionais
UF: Atitudes ocupacionais
BT: Atitudes
RT: Profissões
TESP: ACTITUDES PROFESIONALES
TING: OCCUPATIONAL ATTITUDES
SNPOR: Atitudes com relação a ocupações ou carreiras específicas.
SNESP: Actitudes con relación a ocupaciones o carreras especificas.
SNING: Attitudes toward specific occupations or careers.
Atitudes raciais
USE: Atitudes étnicas e raciais
Atitudes sexuais
BT: Atitudes
RT: Comportamento psicossexual
Desenvolvimento psicossexual
Orientação sexual
Sexo
TESP: ACTITUDES SEXUALES
TING: SEXUAL ATTITUDES
SNPOR: Opniões ou crenças sobre o desenvolvimento e o
comportamento sexuais.
SNESP: Opiniones o creencias sobre el desenvolvimiento y el
comportamiento sexuales.
SNING: Opinions or beliefs about sexual development and behavior.
Atividade

RT: Ação
Libido
Pulsão
Pulsão de morte
TESP: ACTIVIDAD
TING: ACTIVITY

Atividade-passividade
BT: Pulsão
TESP: ACTIVIDAD-PASIVIDAD
TING: ACTIVITY-PASSIVITY
SNPOR: Um dos pares de opostos fundamentais na vida psíquica.

Especifica tipos determinados de metas ou objetivos
pulsionais. Considerada de um ponto de vista genético, a
oposição ativo-passivo seria primordial em relação às
oposições posteriores nas quais ela vem se integrar:
fálico-castrado e masculino-feminino. (Laplanche e Pontalis)
SNESP: Un de los pares opuestos fundamentales en la vida psíquica.
Específica tipos determinados de metas u objetivos
pasionales. Considerada de un punto de vista genético, a
posición activo-pasivo seria primordial en relación a las
oposiciones posteriores en las cuales ella viene se
integrar fálico-castrado y masculino-femenino.
Atividade elétrica
BT: Eletrofisiologia
NT: Potenciais evocados
RT: Eletroencefalografia
TESP: ACTIVIDAD ELECTRICA
TING: ELECTRICAL ACTIVITY
SNPOR: Respostas medidas eletricamente, ou respostas padrão,
geralmente de unidades individuais (como exemplo, células)
ou grupos de células, em alguma parte do sistema nervoso.
Incluem impulsos neurais ou neurônicos; despolarizaçã ou
hiperpolarização neural; corte, descanso, ação, gerador,
nível e potencialidades pré-sinápticas ou pós-sinápticas.
Compare com ELETROFISIOLOGIA.
SNESP: Respuestas medidas eléctricamente, o respuestas padrones,
generalmente de unidades individuales (como ejemplo,
células) o grupos de células, en alguna parte del sistema
nervosa. Incluyen impulses neurales o neuronas;
despolarización o hiperpolarización neural; corte,
descanso, acción, generador, nivel y potencialidades
pre-sinápticas o pos-sinápticas.
SNING: Electrically measured responses or response patterns,
usually of individual units (i.e., cells) or groups of
cells, in any part of the nervous system. Includes neural
or neuron impulses; neural depolarization or
hyperpolarization; spike, resting, action, generator,
graded, presynaptic, or postsynaptic potentials. Compare
ELECTROPHYSIOLOGY.
Atividade física
BT: Educação física
Processos motores
NT: Exercício
RT: Aptidão física
Locomoção
TESP: ACTIVIDAD FISICA
TING: PHYSICAL ACTIVITY
SNPOR: Atividade física de um humano ou de um animal como um
fenômeno comportamental.(DECS)
SNESP: Actividad física humana o animal como fenómeno
conductual.(DECS)
SNING: The physical activity of a human or an animal as a
behavioral phenomenon.(DECS)
Atividade pedagógica
BT: Educação
RT: Aprendizagem
Cadernos escolares

Ensino
Pedagogia
TESP: ACTIVIDAD PEDAGOGICA
TING: EDUCATIONAL ACTIVITY
Atividade sexual
BT: Sexualidade
RT: Abstinência sexual
Masturbação
Pornografia
Relação sexual
TESP: ACTIVIDAD SEXUAL
TING: SEXUAL ACTIVITY
Atividades cotidianas
RT: Habilidades para autocuidado
Interesses
Lazer
Modo de vida
Recreação
TESP: ACTIVIDADES COTIDIANAS
TING: DAILY ACTIVITIES
SNPOR: Padrões diários de comportamento que não refletem as
atividades funcionais.Compare com Atividades do dia a dia.
SNESP: Patrones diarios de comportamiento que no son reflejo de
las actividades funcionales. Compare Con LA VIDA DIARIA
SNING: Daily patterns of behavior that are not reflective of
functional ability.Compare ACTIVITIES OF DAILY LIVING
Atividades extra-curriculares
RT: Educação
TESP: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
TING: EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Atividades socioeconômicas
UF: Impacto socioeconômico
RT: Economia
Sociologia
TESP: ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS
TING: SOCIOECONOMICS
Ativismo estudantil
USE: Movimento estudantil
Atlas

RT: Geografia
Livros

Atlas estereotáxico
UF: Mapas do cérebro
Mapeamento do cérebro
RT: Técnicas estereotáxicas
TESP: ATLAS ESTEREOTAXICA
TING: STEREOTAXIC ATLAS
Atletas

RT: Esportes
TESP: ATLETAS
TING: ATHLETES

SNPOR: Indivíduos que possuem habilidades desenvolvidas, energia
física e força, ou quem pratica esportes ou outras
atividades físicas.(DECS)
SNESP: Individuos que han desarrollado habilidades, resistencia
física y fuerza o participantes en DEPORTES u otras
actividades físicas.(DECS)
SNING: Individuals who have developed skills, physical stamina and
strength or participants in SPORTS or other physical
activities.(DECS)
Ato

RT: Ação
Erro
Passagem ao ato
TESP: ACTO
TING: ACT
SNPOR: Comportamento complexo, considerado como distinto de um
simples movimento.(DECS)
SNESP: Comportamiento complexo, considerado como distinto de un
simples movimiento.(DECS)

Ato falho

RT: Atos sintomáticos
Erro
Passagem ao ato
TESP: ACTO FALLIDO
TING: BUNGLED ACTION
SNPOR: Na compreensão popular da teoria psicanalítica, erro ou
lapso inconsciente na escrita, na fala ou na ação causado
por impulsos inaceitáveis que rompem as defesas do EGO e
expondo os verdadeiros desejos ou sentimentos do
individuo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En la comprensión popular de la teoría psicoanalítica, erro
o lapso inconsciente en la escrita, en el discurso o en la
acción causada por impulsos inaceptables que rompen las
defesas del EGO y exponiendo los verdaderos deseos o
sentimientos del individuo.

Atos obsessivos
RT: Ambivalência
Anulação
TESP: ACTOS OBSESIVOS
TING: OBSESSIVE ACTS
Atos sintomáticos
RT: Ato falho
TESP: ACTOS SINTOMATICOS
Atração

RT: Afeição
Pulsão de vida
TESP: ATRACCION
TING: ATTRACTION
SNPOR: Em psicologia social, o sentimento de ser atraído para um
ou mais indivíduos e de desejar sua companhia, normalmente,
mas não necessariamente sempre, por gostar pessoalmente
deles. 2. Em psicologia ambiental, uma qualidade de que
afeta as relações de proximidade entre os indivíduos,

habitualmente refletindo fatores como sua afeição um pelo
outro. Por exemplo, pares homem-mulher e mulher-mulher que
se gostam e se posicionam mais perto um do outro do que os
pares que não sentem nenhuma atração pessoal mútua.
Influências ambientais como barulho, calor e umidade
diminuem a atração entre pares de indivíduos. 3. Poder de
atração: extensão em que um indivíduo é atraente e
apreciado por outros.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En psicología social, el sentimiento de ser atraído para un
o más individuos y desear su compañía, normalmente, mas no
necesariamente siempre, por le gustar personalmente de
ellos. 2. En psicología ambiental, una cualidad de que
afecta las relaciones de proximidad entre los individuos,
habitualmente refletando factores como su afección un por
lo otro. Por ejemplo, pares hombre-mujer y mujer-mujer que
se gusten y si posicionan más cerca un de lo otro de lo que
los pares que no sienten ninguna atracción personal mutua.
Influencias ambientales como el ruido, calor y unidad
disminuyen la atracción entre pares de individuos. 3. Poder
de atracción: extensión en que un individuo es atrayente y
apreciado por otros.
Atração interpessoal
UF: Afinidade
BT: Interação interpessoal
RT: Atratividade facial
Relações interpessoais
TESP: ATRACCION INTERPERSONAL
TING: INTERPERSONAL ATTRACTION
SNPOR: O interesse e estima de uma pessoa por outra ou o mútuo
interesse e estima entre duas ou mais pessoas. A atração
interpessoal pode se basear em experiências compartilhadas,
aparências físicas, motivação interna (p.ex., solidão) ou
alguma combinação dessas.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El interese y estima de una persona por otra o el mutuo
interese y estima entre dos o más personas. La atracción
interpersonal puede se basar en experiencias compartidas,
apariencias físicas, motivación interna (p.ej, soledad) o
alguna combinación entre ellas.
Atraso de reforçamento
UF: Reforço atrasado
BT: Esquemas de reforço
RT: Intervalo entre estímulos
Intervalos de estímulos
TESP: REFORZAMIENTO DE ATRASO
TING: REINFORCEMENT DELAY
SNPOR: Atraso entre a ocorrência de uma resposta condicionada e a
administração de reforço em um padrão condicionado
operante. Considere INTERVALO ENTRE ESTÍMULOS para os
estudos de condicionamento clássico.
SNESP: Atraso entre la ocurrencia de una repuesta condicionada y
la administración de refuerzo en un patrón condicionado
operante. Considere Intervalo entre estímulos para los
estudios de condicionamiento clásico.
SNING: Time delay between the occurrence of a conditioned response
and the administration of reinforcement in an operant

conditioning paradigm. Consider INTERSTIMULUS INTERVAL for
classical conditioning studies.
Atratividade facial
RT: Atração interpessoal
Estética
TESP: ATRACTIVIDAD FACIAL
TING: FACIAL ATTRACTIVENESS
Atribuição
BT: Percepção social
RT: Atitudes
Atribuição de causalidade
Delegação
Desamparo aprendido
Inferência
Local de controle interno-externo
TESP: ATRIBUCION
TING: ATTRIBUTION
SNPOR: Percepção de causas de comportamentos ou eventos ou de
propriedades disponíveis em um indivíduo ou grupo.
SNESP: Percepción de causas de comportamientos o eventos o de
propiedades disponibles en un individuo o grupo.
SNING: Perception of causes of behavior or events or of
dispositional properties of an individual or group.
Atribuição de causalidade
BT: Percepção social
RT: Atribuição
Causalidade
Inferência
Influências sociais
TESP: ATRIBUCION DE CAUSALIDAD
TING: ATTRIBUTION OF CASUALITY
Atribuição de nomes
USE: Nomes
Atropina

UF: Hiosciamina
Metilatropina
BT: Alcaloides
Aminas
Drogas analgésicas
Drogas antiespasmódicas
Drogas bloqueadoras colinérgicas
Drogas narcóticas
Sedativos
TESP: ATROPINA
TING: ATROPINE
SNPOR: Alcaloide, originalmente de Atropa belladonna, mas
encontradas em outras plantas, principalmente
SOLANACEAE.(DECS)
SNESP: Un alcaloide tóxico, originalmente de la Atropa belladonna,
pero que puede ser encontrado en otras plantas,
principalmente Solanaceae.(DECS)
SNING: An alkaloid, originally from Atropa belladonna, but found
in otherplants, mainly SOLANACEAE.(DECS)

Atuação do psicólogo
BT: Psicologia aplicada
RT: Atitudes do empregado
Atitudes do terapeuta
TESP: ACTUACION DEL PSICOLOGO
TING: PSYCHOLOGIST PERFORMANCE
Audição

USE: Percepção auditiva

Audição monódica e dicótica
BT: Percepção auditiva
TESP: AUDICION MONODICA Y DICOTICA
TING: MONOTIC AND DYCHOTIC LISTENING
Audiências
RT: Entretenimento
Pessoas
TESP: AUDIENCIAS
TING: AUDIENCES
SNPOR: Grupos de expectadores ou ouvintes.
SNESP: Grupos de espectadores o oyentes.
SNING: Groups of spectators or listeners.
Audiometria
UF: Audiometria Bekesy
Mensuração auditiva
NT: Audiometria da fala
RT: Estimulação auditiva
TESP: AUDIOMETRIA
TING: AUDIOMETRY
SNPOR: Procedimentos específicos ou testes audiométricos usados
para medir a acuidade auditiva e a amplitude no diagnóstico
e avaliação de distúrbios auditivos. Considere também
AUDIOLOGY e SPEECH AND HEARING MEASURES.
SNESP: Procedimientos específicos o testes audiométricos usados
para medir a agudeza auditiva y la amplitud en el
diagnóstico y valuación de trastornos auditivos. Considere
también AUDIOLOGY e SPEECH AND HEARING MEASURES.
SNING: Specific procedures or audiometric tests used to measure
hearing acuity and range in the diagnosis and evaluation of
hearing impairments. Consider also AUDIOLOGY and SPEECH AND
HEARING MEASURES.
Audiometria Bekesy
USE: Audiometria
Audiometria da fala
BT: Audiometria
TESP: AUDIOMETRIA DEL HABLA
TING: AUDIOMETRY SPEECH
SNPOR: Medida da habilidade para ouvir a fala em várias condições
de intensidade e interferência de ruídos utilizando campos
de som assim como fones de orelha e osciladores
ósseos.(DECS)
SNESP: Medida de la capacidad de oir el habla bajo diversas
condiciones de intensidad e interferencia por el sonido
utilizando campos de sonidos así como audífonos y
osciladores óseos.(DECS)

SNING: Measurement of the ability to hear speech under various
conditions of intensity and noise interference using
sound-field as well as earphones and bone oscillators.(DECS)
Aulagnier, Piera, 1923-1990
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Ausência

RT: Objeto
TESP: AUSÊNCIA
TING: ABSENCE
SNPOR: Breve perda de consciência ou período de desatenção mental,
particularmente quando associado a uma convulsão, sem
nenhuma recordação posterior do evento.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Breve pérdida de consciencia o período de desatención
mental, particularmente cuando asociado a una convulsión,
sin ninguna recordación posterior del evento.

Ausência dos pais
BT: Estrutura familiar
NT: Ausência materna
Ausência paterna
RT: Separação conjugal
TESP: AUSENCIA DE LOS PADRES
TING: PARENTAL ABSENCE
SNING: From 1982, limited to human populations. For animals
consider ANIMAL PARENTAL BEHAVIOR or ANIMAL MATERNAL
BEHAVIOR.
Ausência materna
BT: Ausência dos pais
Estrutura familiar
RT: Patriarcado
TESP: AUSENCIA MATERNA
TING: MOTHER ABSENCE
SNPOR: Termo limitado a populações humanas. Para animais use
PRIVAÇÃO MATERNA (ANIMAL).
SNESP: Término limitado a poblaciones humanas. Para animales use
PRIVACIÓN MATERNA (ANIMAL).
SNING: From 1982, limited to human populations. For animals use
ANIMAL MATERNAL DEPRIVATION.
Ausência paterna
BT: Ausência dos pais
Estrutura familiar
TESP: AUSÊNCIA PATERNA
TING: FATHER ABSENCE
SNPOR: A partir de 1982 o uso do termo foi limitado às populações
humanas. Para animais considere COMPORTAMENTO DOS PAIS
(ANIMAL).
SNESP: A partir de 1982 el uso del término fue limitado a las
poblaciones humanas. Para animales considere COMPORTAMIENTO
DE LOS PADRES (ANIMAL).
SNING: From 1982, limited to human populations. For animals
consider ANIMAL PARENTAL BEHAVIOR.
Ausubel, David Paul, 1918-

BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Autenticidade (filosofia)
RT: Filosofia
Verdade
TING: AUTHENTICITY (PHILOSOPHY)
Autenticidade (personalidade)
USE: Sinceridade
Autismo

UF: Autismo precoce infantil
BT: Distúrbios globais do desenvolvimento
Distúrbios mentais
RT: Barreiras autistas
Crianças autistas
Distúrbios do desenvolvimento
Hiperlexia
Personalidade antissocial
Síndrome de Asperger
TESP: AUTISMO
TING: AUTISM
SNPOR: Síndrome comportamental de disfunção neurológica,
caracterizada por comprometimento das interações sócias
recíprocas, comprometimento da comunicação verbal e
não-verbal, empobrecimento ou diminuição da atividade
imaginativa e um repertório de atividades e interesses
notadamente restrito para a idade. No DSM-IV-TR, o autismo
que se torna evidente aos três anos é designado como
transtorno autista e categorizado como transtorno global do
desenvolvimento.2. Introversão e egocentrismo anormais. É
um dos primeiros sinais de esquizofrenia descritos pelo
psiquiatra suíço Eugen Bleuler (1857-1939).(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Síndrome comportamental de disfunción neurológica,
caracterizada por comprometimiento de las interacciones
socias recíprocas, comprometimiento de la comunicación
verbal y no-verbal, empobrecimiento o diminución de la
actividad imaginativa y un repertorio de actividades y
intereses notablemente limitado para la edad. En el
DSM-IV-TR, el autismo que se torna evidente a los tres años
es designado como trastorno autista e categorizado como
trastorno global del desenvolvimiento. 2. Introversión y
egocentrismo anormales. Es un de los primeros señales de
esquizofrenia descritos por el psiquiatra suizo Eugen
Bleuler (1857-1930).

Autismo (etapa)
RT: Separação-individuação
TESP: AUTISMO (ETAPA)
Autismo precoce infantil
USE: Autismo
TESP: AUTISMO PRECOZ INFANTIL
AUTISMO TRANSFERENCIAL
AUTISMO TRANSFERENCIAL
TING: EARLY INFANTILE AUTISM

Auto-observação
BT: Funções do ego
RT: Autoanálise
Autocrítica
Percepção
TESP: AUTOOBSERVACION
TING: SELF-OBSERVATION
Auto-organização
RT: Autogestão
Comportamento organizacional
TESP: AUTO-ORGANIZACION
TING: SELF-ORGANIZATION
Auto-toque
TESP: AUTO-TOQUE
TING: SELF-TOUCH
Autoaceitação
USE: Autopercepção
Autoadministração de drogas
RT: Droga (uso)
TING: DRUG SELF ADMINISTRATION
SNING: Administration of drugs or chemicals by one´s self. Used
clinically or experimentally for humans or animals. Not to
be confused with SELF MEDICATION.
Autoajuda
RT: Autogestão
Neurolinguística
TESP: AUTOAYUDA
TING: SELF-HELP TECHNIQUES
SNPOR: Foco em esforços auto-orientados, em contraste com esforços
orientados por profissional, para lidar com problemas
existenciais. Isso pode envolver autoconfiança, recorrer a
informações materiais disponíveis publicamente ou unir-se a
outros com circunstâncias semelhantes, como no caso de
GRUPOS DE AUTOAJUDA.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Foco en esfuerzos auto-orientados, en contraste con
esfuerzos orientados por profesional, para tratar con
problemas existenciales. Eso pode implicar autoconfianza,
recorrer a informaciones materiales disponibles
públicamente o unir-se a otros con circunstancias
semejantes, como en el caso de GRUPOS DE AUTOAYUDA.
Autoanálise
BT: Psicanálise
RT: Auto-observação
TESP: AUTOANALISIS
TING: SELF ANALYSIS
SNPOR: Uma aplicacao do psicoterapeuta de princípios
psicanalíticos para análise dos seus próprios sentimentos
pessoais, impulsos e comportamentos.
SNESP: Una aplicación del psicoterapeuta de principios
psicoanalíticos para análisis de sus propios sentimientos
personales, impulsos y comportamientos.
SNING: A psychoterapist's application of psychoanalytic principles

to his or her personal feelings, drives, and behaviors.
Autoavaliação
BT: Avaliação
RT: Autoeficácia
Autorrelato
Personalidade
TESP: AUTOEVALUACION
TING: SELF EVALUATION
SNPOR: Avaliação das próprias características ou traços
pessoais.(DECS)
SNESP: Evaluación de las características personales o rasgos
propios.(DECS)
SNING: Appraisal of one's own personal qualities or traits.(DECS)
Autobiografia
BT: Biografia
TESP: AUTOBIOGRAFIA
TING: AUTOBIOGRAPHY
SNPOR: Coletânea das próprias recordações de alguém. Termo que não
é usado como um identificador padrão de tipo de documento.
SNESP: Coetánea de las propias recordaciones de alguien. Término
que no es utilizado como un identificador patrón de tipo de
documento.
SNING: Recorded account of one's own life. Not used as a document
type identifier.
Autoconceito
UF: Autoimagem
Identidade pessoal
NT: Autoconfiança
Autoestima
RT: Autocongruência
Autopercepção
Crise de identidade
Educação afetiva
Identidade de gênero
Identidade étnica
Identidade profissional
Identidade social
Interação simbólica
Personalidade
TESP: AUTOIMAGEN
TING: SELF CONCEPT
SNPOR: Concepção e avaliação da pessoa de si mesma, incluindo
características psicológicas e físicas, qualidades e
habilidades. O autoconceito contribui para o senso de
identidade do indivíduo com o passar do tempo. A
representação consciente do autoconceito depende em parte
da esquematização inconsciente do self. Embora autoconceito
esteja geralmente disponível à consciência em algum grau,
ele pode ser inibido de representação, contudo pode ainda
influenciar o julgamento, o humor e padrões
comportamentais.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Concepción y evaluación de la persona de sí misma,
incluyendo características psicológicas y físicas,
cualidades y habilidades. El autoimagen contribuye para el
sentido de identidad del individuo con el pasar del tiempo.

La representación consciente del autoimagen depende en
parte de la esquematización inconsciente do self. Aunque
autoimagen esté generalmente disponible a la consciencia en
algún grado, él puede ser inhibido de representación, sin
embargo puede aún influenciar el juicio, el humor y
patrones comportamentales.
Autoconfiança
BT: Autoconceito
RT: Autoeficácia
Autoestima
Autopercepção
TESP: AUTOCONFIANZA
TING: SELF CONFIDENCE
SNPOR: Autoafirmação ou confiança nas próprias capacidades,
aptidões e julgamento. Visto ser considerado mais um traço
de personalidade positivo, o encorajamento ou suporte da
autoconfiança é frequentemente uma meta mediada ou final no
tratamento psicoterapêutico 2.crença da pessoa de que é
capaz de cumprir com sucesso as demandas da
tarefa.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Autoafirmación o confianza en las propias capacidades,
habilidades y juicio. Visto ser considerado más un trazo de
personalidad positivo, el estímulo o suporte de
autoconfianza es frecuentemente una meta de mediada o final
en el tratamiento psicoterapéutico. 2. Creencia de la
persona de que es capaz de cumplir con suceso las demandas
de la tarea.
SNING: Use SELF ESTEEM to acess references from 73-93.
Autocongruência
RT: Autoconceito
TESP: AUTOCONGRUENCIA
TING: SELF CONGRUENCE
SNPOR: Estado de harmonia entre a idealização e a realidade de si
mesmo, ou congruência entre a experiência, personalidade, e
o autoconceito.
SNESP: Estado de harmonía entre idealización y la realidad de sí
mismo o congruencia entre la experiencia, personalidad, y
el auto concepto.
SNING: State of harmony between actual and ideal selves, or
congruence between experience, personality, and
self-concept.
Autoconsciência
USE: Autopercepção
Autocontrole
UF: Força de vontade
BT: Traços de personalidade
RT: Controle emocional
Desamparo
Local de controle interno-externo
Regulação emocional
TESP: AUTOCONTROL
TING: SELF CONTROL
SNPOR: Habilidade de reprimir, ou a prática de repreender o
próprio comportamento, reações impulsivas, emoções, ou

desejos.
SNESP: Habilidad de reprimir, o la práctica de reprehender o
propio comportamiento, reacciones impulsivas, emociones, o
deseos.
SNING: The ability to repress or the practice of repressing one's
behavior, impulsive reactions, emotions, or desires.
Autocrítica
BT: Funções do ego
RT: Auto-observação
Autoestima
Responsabilidade
TESP: AUTOCRITICA
TING: SELF-CRITICISM
SNPOR: O exame e avaliação do próprio comportamento, com
reconhecimento das próprias fraquezas, erros, e
deficiências. A autocrítica pode ter efeitos positivos e
negativos; por exemplo, alguns acreditam que uma tendência
à autocrítica severa é um fator de risco para
depressão.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El examen y evaluación del propio comportamiento, con
reconocimiento de las propias flaquezas, errores, y
deficiencias. La autocrítica puede tener efectos positivos
y negativos; por ejemplo, algunos creen que una tendencia a
autocritica severa es un factor de risco para depresión.
Autocuidado
USE: Habilidades para autocuidado
Autodefesa
UF: Defesa pessoal
RT: Artes marciais
Crime
Violência
TESP: AUTODEFESA
TING: SELF DEFENSE
Autodestruição
UF: Patologias da autodestruição
BT: Psicose
Sintomas
Sintomas psicóticos
RT: Adolescência
Anorexia nervosa
Bulimia
Culpa
Masoquismo
Perversão
Risco
Suicídio
Superego
Tatuagem
Tentativa de suicídio
Vício
TESP: AUTODESTRUCCION
TING: SELF-DESTRUCTION
Autodeterminação

RT: Autogestão
Autorrealização
Desamparo
Independência (personalidade)
Individualidade
Local de controle interno-externo
Vontade
TESP: AUTODETERMINACION
TING: SELF DETERMINATION
SNPOR: Poder dos indivíduos de determinar seus próprios destinos
ou ações.
SNESP: Poder de los individuos de determinar sus propios destinos
o acciones.
SNING: The power of individuals to determine their own destiny or
actions.
Autoeficácia
RT: Autoavaliação
Autoconfiança
Autopercepção
Desamparo
Expectativas
TESP: AUTOEFICACIA
TING: SELF-EFFICACY
SNPOR: Mecanismo cognitivo baseado nas expectativas e crenças
sobre a capacidade que o indivíduo tem de realizar as ações
necessárias para obter um efeito determinado. Também é um
componente teórico de modificação docomportamento em várias
propostas terapêuticas.(DECS)
SNESP: Mecanismo cognitivo basado en las expectativas y creencias
sobre nuestra capacidad de realizar las acciones necesarias
para obtener un efecto determinado. También es un
componente teórico de modificación de conducta en varios
tratamientos terapéuticos.(DECS)
SNING: Cognitive mechanism based on expectations or beliefs about
one's ability to perform actions necessary to produce a
given effect.Also, a theoretical component of behavior
change invarious therapeutic treatments
Autoengendramento
RT: Fantasia (mecanismo de defesa)
Narcisismo
Psicose
TESP: AUTOENGENDRAMIENTO
Autoerotismo
RT: Comportamento psicossexual
Erotismo
Masturbação
Narcisismo
TESP: AUTOEROTISMO
TING: AUTOEROTICISM
SNPOR: Criação de excitação e gratificação sexual pela própria
pessoa, seja por meio da masturbação, seja por outros
comportamentos (p.ex., estimulação de porções não genitais
do corpo) ou pensamentos sexuais (p.ex., devaneios
fantasias). 2. Antigamente, excitação genital durante o
sono, o que atualmente é entendido como um componente
normal de um estágio do sono e não está associado a sonhos

eróticos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Creación de excitación y gratificación sexual por la propia
persona, sea por medio de la masturbación, sea por otros
comportamientos (p.ej., estimulación de porciones no
genitales del cuerpo) o pensamientos sexuales (p.ej.,
devaneos fantasías) 2. Antiguamente, excitación genital
durante el sueño, el que actualmente es entendido como
componente normal de una etapa del sueño y no está asociado
a sueños eróticos.
SNING: Use MASTURBATION to access references from 73-96.
Autoestima
UF: Autorrespeito
BT: Autoconceito
RT: Autoconfiança
Autocrítica
Autonomia
Autopercepção
Self
TESP: AUTOESTIMA
TING: SELF ESTEEM
SNPOR: Grau com que as qualidades e características contidas no
autoconceito da pessoa são percebidas como positivas. Ela
reflete a autoimagem física de uma pessoa, a visão de suas
realizações e capacidades e os valores e sucesso percebido
em viver a altura delas, bem como as formas como os outros
veem e respondem àquela pessoa. Quanto mais positiva a
percepção cumulativa dessas qualidades e características,
mais alta a autoestima é considerado um ingrediente
importante da saúde mental, enquanto baixa autoestima e
sentimentos de inutilidade são sintomas depressivos
comuns.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Grado con que las calidades y características contenida en
el autoimagen de la persona son percibidas como positivas.
Ella refleta la autoimagen física de una persona, la visión
de sus realizaciones y capacidades y los valores y suceso
percibido en vivir la altura de ellas, bien como las forma
como los otros miran y responden aquella persona. Cuanto
más positiva la percepción cumulativa de esas calidades y
características, mas alta a autoestima es considerado un
ingrediente importante de la salud mental, mientras baja
autoestima y sentimientos de inutilidad son síntomas
depresivos comunes.
Autogestão
BT: Administração
Modificação do comportamento
RT: Auto-organização
Autoajuda
Autodeterminação
Autorregulação
Terapia cognitiva
TESP: AUTOGESTION
TING: SELF MANAGEMENT
Autoimagem
USE: Autoconceito

Autoinstrução
USE: Instrução individualizada
Automação
RT: Computadores
Inteligência artificial
TESP: AUTOMATIZACION
TING: AUTOMATION
SNPOR: Uso de dispositivos mecânicos e/ou eletrônicos para
controlar automaticamente a operação de um aparato, sistema
ou processo.
SNESP: Uso de dispositivos mecánicos y/o electrónicos para
controlar automáticamente la operación de un aparato,
sistema o proceso.
SNING: Use of mechanical and/or electronic devices to
automatically control the operation of an aparatus, system,
or process.
Automatismo
RT: Pulsão
TESP: AUTOMATISMO
TING: AUTOMATISM
SNPOR: Comportamento automático, mecânico e aparentemente sem
direção, que está fora do controle consciente.(DECS)
SNESP: Conducta automática, mecânica y aparentemente no dirigida
que esta fuera del control de la conciência.(DECS)
SNING: Automatic, mechanical, and apparently undirected behavior
which is outside of conscious control.(DECS)
Automutilação
BT: Comportamento autodestrutivo
Distúrbios do comportamento
TESP: AUTOMUTILACION
TING: SELF MUTILATION
SNPOR: Ato de impor um dano físico permanente para si mesmo, assim
como cortar ou destruir um braço ou outra parte do corpo.
SNESP: Acto de imponer un daño físico permanente para sí mismo,
así como cortar o destruir un brazo u otra parte del cuerpo.
SNING: Act of inflicting permanent physical damage to oneself,
such as cutting off or destroying a limb or other part of
the body. Compare SELF INFLICTED WOUNDS.
Autonomia
NT: Autonomia profissional
RT: Autoestima
Identidade
Individuação (psicologia)
Poder
Self
TESP: AUTONOMIA
TING: AUTONOMY
SNPOR: Estado de independência e autodeterminação em um indivíduo,
grupo ou sociedade. Segundo algumas teorias, um foco
exagerado na autodeterminação e na realização é um fator de
risco para o desenvolvimento de um transtorno depressivo
maior.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Estado de independencia y autodeterminación en un

individuo, grupo o sociedad. Segundo algunas teorías, un
foco exagerado en la autodeterminación y en la realización
es un factor de risco para el desarrollo de un trastorno
depresivo mayor.
Autonomia (personalidade)
USE: Independência (personalidade)
Autonomia do eu
RT: Adaptação
Área livre de conflito
Percepção
Psicomotricidade
TESP: AUTONOMIA DEL YO
Autonomia profissional
BT: Autonomia
TESP: AUTONOMIA PROFESIONAL
TING: PROFESSIONAL AUTONOMY
SNPOR: Qualidade ou estado de ser independente e autodirecionado,
especialmente em tomada de decisões, habilitando os
profissionais a exercer julgamentos segundo o que entendem
adequado no desempenho de suas ocupações.(DECS)
SNESP: La calidad o condición de ser independiente y autodirigido,
especialmente en latoma de decisiones, que permite a los
profesionales ejercer su criterio según lo que entiendan
adecuado en el desempeño de sus trabajos.(DECS)
SNING: The quality or state of being independent and
self-directing, especially in making decisions, enabling
professionals to exercise judgment as they see fit during
the performance of their jobs.(DECS)
Autopercepção
UF: Autoaceitação
Autoconsciência
BT: Percepção
RT: Autoconceito
Autoconfiança
Autoeficácia
Autoestima
Autorrelato
Consciência corporal
Heteropercepção
Personalidade
Teoria da personalidade
TESP: AUTOPERCEPCION
TING: SELF PERCEPTION
SNPOR: Consciência da percepção física e social de si mesmo.
SNESP: Consciencia de la percepción física y social de sí mismo.
SNING: Physical and social awareness and perceptions of oneself.
Autoplastia
RT: Aloplastia
SNPOR: Adaptação à realidade pela modificação dos padrões pessoais
de comportamento, em vez de pela alteração do proóprio
ambiente. O comportamento autoplástico pode ser negativo e
psicologicamente prejudicial, como no desenvolvimento do
comportamento neurótico, ou positivo e psicologicamente
saudável, como na tendência para pensamentos e ações mais

adaptativos após intervenções psicoterapêuticas. Também
chamada desenvolvimento autoplático. Comparar com
Aloplastia. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Adaptación a la realidad por la modificación de los
patrones personales del comportamiento, en vez de por
alteración del propio ambiente. El comportamiento
autoplástico puede ser negativo y psicológicamente
prejudicial, como en el desenvolvimiento del comportamiento
neurótico, o positivo y psicológicamente.
Autores
Autoria

USE: Escritores
RT: Literatura
TESP: AUTORIA
TING: AUTHORSHIP

Autoridade
RT: Coerção
Dominância
Empoderamento
Influências sociais
Liderança
Poder
Status
TESP: AUTORIDAD
TING: AUTHORITY
SNPOR: Habilidade ou poder adquirido para influenciar no
pensamento, atitudes e comportamento.
SNESP: Capacidad o poder adquirido para influenciar en el
pensamiento actitudes y comportamiento.
SNING: Ability or vested power to influence thought, attitudes,
and behavior.
Autoritarismo
UF: Dominação
BT: Traços de personalidade
RT: Dominância
Espontaneidade
TESP: AUTORITARISMO
TING: AUTHORITARIANISM
SNPOR: Características complexas de personalidade interpretadas
como atitudes sociais antidemocráticas, com rígida ligação
aos valores tradicionais, aceitação indiscriminada da
autoridade, e intolerância pelos pontos de vista contrários.
SNESP: Características complexas de personalidad interpretadas
como actitudes sociales antidemocráticas, con rígida
ligación a los valores tradicionales, aceptación
indiscriminada de la autoridad y intolerancia por los
puntos de vista contrarios.
SNING: Complex of personality characteristics expressed as
antidemocratic social attitudes, rigid attachment to
traditional values, uncritical acceptance of authority, and
intolerance of opposing views.
Autoritarismo dos pais
USE: Permissividade dos pais

Autorradiografia
RT: Diagnóstico
Medicina
TESP: AUTORADIOGRAFIA
TING: AUTORADIOGRAPHY
SNPOR: A execução de uma radiografia de um objeto ou tecido
registrando-se em uma placa fotográfica a radiação emitida
pelo material radioativo dentro do objeto, tal como ao
estudar a síntese e a localização do DNA dentro das células
usando-se isótopos radioativos que foram incorporados no
DNA. (Dorland, 28a ed).(DECS)
SNESP: Radiografía de un objeto o un tejido que se hace al
registrar la radiación emitida por el material radiactivo
que contiene, especialmente después de introducir este
último con dicho objetivo. (Dorland, 28a ed).(DECS)
SNING: The making of a radiograph of an object or tissue by
recording on a photographic plate the radiation emitted by
radioactive material within the object. (Dorland, 27th
ed).(DECS)
Autorrealização
RT: Autodeterminação
Educação afetiva
Personalidade
Técnicas de desenvolvimento pessoal
TESP: AUTO-REALIZACION
TING: SELF ACTUALIZATION
SNPOR: De acordo com a teoria de A. Maslow, o processo de
empenhar-se para preencher os talentos, as capacidades e
potencialidades de um indivíduo ate atingir o máximo da
autorrealização, teoricamente com a integração das
necessidades físicas, sociais, intelectuais e emocionais.
SNESP: De acuerdo con la teoría de A. Maslow, el proceso de
empeñar-se para rellenar los talentos, las capacidades y
potencialidades de un individuo hasta atingir el máximo de
la autorrealización, teóricamente con el integración de las
necesidades físicas, sociales, intelectuales y emocionales.
SNING: According to A. Maslow's theory, the process of striving to
fulfill one's talents, capacities, and potentialities for
maximum self realization, ideally with integration of
physical, social, intellectual, and emotional needs.
Autorregulação
RT: Autogestão
Regulação emocional
TING: SELF REGULATION
Autorrelato
BT: Metodologia
RT: Autoavaliação
Autopercepção
TESP: AUTORRELATO
TING: SELF REPORT
SNPOR: Método para obtenção de informação a partir do surgimento
de respostas verbais abertas, em forma oral ou escrita, do
sujeito/cliente pelo uso de perguntas ou diretrizes. Termo
usado apenas quando o autorrelato e discutido em relação às
considerações métodológicas.

SNESP: Método para la obtención de información a partir del
surgimiento de respuestas verbales abiertas, en forma oral
o escrita, del sujeto/cliente por el uso de preguntas o
directrices. Término utilizado apenas cuando el autorrelato
y discutido en relación a las consideraciones metodológicas.
SNING: Method for obtaining information through the elicitation of
overt verbal responses, oral or written, from the
subject/client by the use of questions or directives. Used
only when self-report is discussed in reference to
methodological considerations.
Autorrespeito
USE: Autoestima
Autorretrato
RT: Fotografia
Pintura (arte)
TESP: AUTORRETRATO
TING: SELF PORTRAIT
Autorrevelação
RT: Comunicação interpessoal
Personalidade
TESP: AUTO-REVELACION
TING: SELF DISCLOSURE
SNPOR: Desejo de revelar aos outros informações sobre si
mesmo.(DECS)
SNESP: La buena voluntad de revelar a los otros información sobre
uno mismo.(DECS)
SNING: A willingness to reveal information about oneself to
others.(DECS)
Autossuficiência
RT: Narcisismo
TESP: SELF-SUFFICIENCY
TING: AUTOSUFICIENCIA
Auxílio (assistência social)
USE: Ajuda (comportamento social)
Avaliação

NT: Autoavaliação
Avaliação de curso
Avaliação de desempenho
Avaliação de necessidades
Avaliação de programa
Avaliação de recursos humanos
Avaliação educacional
Avaliação terapêutica
Libqual +
RT: Avaliação psicológica
Medidas
TESP: EVALUACION
TING: EVALUATION
SNPOR: Termo de conceituacao ampla para designar a apreciacao das
características, significados, importância, ou valor
relativo de um indivíduo, organização ou objeto.
SNESP: Término de conceptuación amplia para nombrar la apreciación
de las características, significados, importancia, o valor

relativo de un individuo, organización o objeto.
SNING: Conceptually broad term referring to the appraisal of the
characteristics, significance, importance, or relative
value of a person, organization, or thing.
Avaliação (testes)
USE: Testes psicológicos
Avaliação assistida
BT: Avaliação psicológica
TESP: EVALUATION ASISTIDA
TING: ASSISTED ASSESSMENT
Avaliação auditiva de Castillo
USE: Teste de avaliação auditiva de Castillo
Avaliação da eficácia terapêutica
USE: Avaliação terapêutica
Avaliação da gagueira
BT: Gagueira
TESP: EVALUACION DE TARTAMUDEO
TING: EVALUATION OF STAMMERING
Avaliação da linguagem
BT: Neurolinguística
RT: Psicolinguística
TESP: EVALUACION DEL LENGUAJE
TING: LANGUAGE EVALUATION
Avaliação das atividades da vida diária - indice de Katz
BT: Medidas
RT: Geriatria
Idosos
TESP: EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA - INDICE DE
KATZ
TING: EVALUATION KATZ INDEX OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING
Avaliação de cargo
UF: Descrição de cargo
BT: Administração de recursos humanos
NT: Análise de função
TESP: EVALUACION DE CARGO
TING: JOB EVALUATION
SNPOR: Análise e comparação de cargos para o propósito de
determinar a estrutura de remuneração em uma organização.
Os métodos utilizados na avaliação de cargos incluem: (a)
classificar os cargos com base em uma estimativa subjetiva
de seu valor global relativo para a empresa; (b) atribuir
cargos a certas classificações predefinidas com base na
descrição dos cargos; (c) comparar cargos com determinados
trabalhos de referência de nível em termos dos fatores de
cargo compensáveis envolvidos; (d) atribuir valores em
pontos aos cargos de acordo com uma série de critérios
definidos, aos cargos de acordo com uma série de critérios
definidos, tais como educação, experiência e a iniciativa
ou esforço necessário; e (e) classificar os cargos de
acordo com uma análise estatística de conteúdo da função,
como revelado pelas respostas do funcionário a um

questionário padrão.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Análisis y comparación de posiciones de cargos para o
propósito de determinar la estructura de remuneración en
una organización. Los métodos utilizados en una evaluación
de cargos incluyen: (a) clasificar los cargos con base en
una estimativa subjetiva de su valor global relativo para
la empresa; (b) atribuir cargos a ciertas clasificaciones
predefinidas con base en la descripción de los cargos; (c)
comprar cargos con determinados trabajos de referencia de
nivel en términos de los factores de cargo compensables
involucrados; (d) atribuir valores en puntos a los cargos
de acuerdo con un serie de criterios definidos, a los
cargos de acuerdo con una serie de criterios definidos,
tales como educación, experiencia y la iniciativa o
esfuerzo necesario; y (e) clasificar los cargos de acuerdo
con una análisis estadística de contenido de la función,
como revelado por las respuestas del funcionario a un
cuestionario de patrón.
Avaliação de curso
BT: Avaliação
RT: Avaliação de desempenho do professor
Avaliação de programa educacional
Currículo
Ensino
Qualidade da educação
TESP: EVALUACION DE CURSO
TING: COURSE EVALUATION
SNPOR: Procedimentos, materiais, ou o processo envolvido na
avaliação da qualidade ou eficiência de um curso ou
programa acadêmico ou vocacional por seus estudantes ou
participantes. A Avaliação pode incluir conteúdo,
estrutura, ou método de apresentação do material.
SNESP: Procedimientos, materiales, o proceso involucrado en la
evaluación de la cualidad o eficiencia de un curso o
programa académico o vocacional por sus estudiantes o
participantes. La evaluación puede incluir contenido,
estructura, o método de presentación del material.
SNING: Procedures, materials, or the process involved in the
assessment of quality or effectiveness of an academic or
vocational course or program by its students or
participants. Evaluation may include content, structure, or
method of material presentation.
Avaliação de desempenho
BT: Avaliação
NT: Recursos humanos
RT: Avaliação de recursos humanos
Desempenho no trabalho
TESP: EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE EMPLEADOS
TING: PERFORMANCE EVALUATION
SNPOR: Avaliação de crescimento ou deterioração na aprendizagem,
memória, ou ambas através de desempenho em testes de
capacidade e realização. Em geral, qualquer processo de
comparar o nível esperado, planejado ou ideal de realização
ou resultado para atividade ou meta particular com nível
real de realização ou resultado.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).

SNESP: Evaluación de crecimiento o deterioración en La
aprendizaje, memoria, o ambas a través de desarrollo en
testes de capacidad y realización. En general, cualquier
proceso de comparar el nivel esperado, planeado o ideal de
realización o resultado para actividad o meta particular
con nivel real de realización o resultado.
Avaliação de desempenho do professor
BT: Avaliação de recursos humanos
RT: Avaliação de curso
Características do professor
Qualidade da educação
TESP: EVALUACION DEL RENDIMIENTO DEL PROFESOR
TING: TEACHER EFFECTIVENESS EVALUATION
SNPOR: Técnicas, materiais, ou aspectos de procedimento de
julgamento do desempenho do professor por colegas,
estudantes ou outros, baseados em critérios padrão.
SNESP: Técnicas, materiales, o aspectos de procedimiento de
juicios del desarrollo del profesor por compañeros,
estudiantes o otros, basados en criterios patrón.
SNING: Techniques, materials, or the procedural aspects of judging
teachers's performance by peers, students, or others based
on stated criteria. Use PERSONNEL EVALUATION and TEACHERS
(or a more specific term, e.g., COLLEGE TEACHERS) to access
references from 73-77.
Avaliação de necessidades
BT: Avaliação
Medidas
RT: Avaliação psicológica
TESP: EVALUACION DE NECESIDADES
TING: NEEDS ASSESSMENT
SNPOR: Identificacao sistematica das necessidades de um indivíduo
ou grupo.
SNESP: Identificación sistemática de las necesidades de un
individuo o grupo.
SNING: Systematic identification of needs of an individual or a
group.
Avaliação de processos (cuidados de saúde)
BT: Saúde pública
TESP: EVALUACION DE PROCESO (ATENCION DE SALUD)
TING: PROCESS ASSESSMENT (HEALTH CARE)
Avaliação de programa
BT: Avaliação
NT: Avaliação de programa educacional
RT: Desenvolvimento de programa
TESP: EVALUACION DE PROGRAMA
TING: PROGRAM EVALUATION
SNPOR: Avaliação de programas em qualquer campo.
SNESP: Evaluación de programas en cualquier campo.
SNING: Assessment of programs in any setting.
Avaliação de programa educacional
UF: Programa educacional (avaliação)
BT: Avaliação de programa
RT: Avaliação de curso
Programas educacionais

Qualidade da educação
TESP: EVALUACION DE PROGRAMA EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL PROGRAM EVALUATION
SNPOR: Técnicas, materiais, ou processo para determinar o valor ou
eficiência de um programa educacional em relação aos seus
objetivos ou outros critérios.
SNESP: Técnicas, materiales, o proceso para determinar el valor o
eficiencia de un programa educacional en relación a sus
objetivos o otros criterios.
SNING: Techniques, materials, or process of determining the worth
or effectiveness of an educational program in relation to
its goals or other criteria.
Avaliação de recursos humanos
BT: Administração de recursos humanos
Avaliação
NT: Avaliação de desempenho do professor
RT: Avaliação de desempenho
Competência profissional
Desempenho no trabalho
Discriminação no trabalho
Seleção de recursos humanos
TESP: EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS
TING: PERSONNEL EVALUATION
Avaliação do comportamento
BT: Análise do comportamento
Avaliação psicológica
NT: Análise funcional
RT: Comportamento
Métodos empíricos
Modificação do comportamento
TESP: EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO
TING: BEHAVIORAL ASSESSMENT
SNING: Identification and measurement of response units and their
controlling environmental and organismic variables for the
purposes of understanding and altering human behavior.
Avaliação do tratamento
USE: Avaliação terapêutica
Avaliação educacional
UF: Avaliação pedagógica
BT: Avaliação
TESP: EVALUACION EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL EVALUATION
SNPOR: A avaliação das realizações acadêmica ou educacional.
Inclui todos os aspectos de teste e construção de
teste.(DECS)
SNESP: Evaluación de la adquisición de conocimientos académicos o
educacionales. Incluye todos los aspectos relacionados con
las pruebas y la construcción de pruebas.(DECS)
SNING: The assessing of academic or educational achievement. It
includes all aspects of testing and test construction.(DECS)
Avaliação geriátrica
BT: Saúde pública
TESP: EVALUACION GERIATRICA
TING: GERIATRIC ASSESSMENT

SNPOR: Avaliação do nivel de funcionamento físico, fisiológico ou
mental em grupos populacionais de idosos. (DECS)
SNESP: Evaluacion del nivel de funcionamiento físico, fisiológico
o mental en grupos poblacionales de edad avanzada
SNING: Evaluation of the level of physical, physiological, or
mental functioning in the older population group
Avaliação neuropsicológica
BT: Avaliação psicológica
NT: Bateria de testes neuropsicológicos - BTN
Bateria de testes neuropsicológicos Halstead-Reitan
Bateria neuropsicológica de Luria-Nebraska
RT: Aplicação do teste
Dano cerebral
Diagnóstico
Reabilitação neuropsicológica
Teste gestáltico de Bender
TESP: EVALUACION NEUROPSICOLÓGICA
TING: NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
SNPOR: Uso de testes, incluíndo medições da inteligência,
capacidade motora, e lateralidade cerebral, para
diagnosticar deterioração cerebral ou outra disfunção
neurologica.
SNESP: Uso de testes, incluyendo mediciones de inteligencia,
capacidad motora, y lateralidad cerebral, para diagnosticar
deterioración cerebral o otra disfunción neurológica.
SNING: Use of tests, including intelligence, motor, and
lateralization measures, to diagnose brain damage or other
neurological dysfunction.
Avaliação pedagógica
USE: Avaliação educacional
Avaliação psicológica
BT: Medidas
NT: Avaliação assistida
Avaliação do comportamento
Avaliação neuropsicológica
Avaliação psicológica - Dicionários
RT: Avaliação
Avaliação de necessidades
Distúrbios mentais
Entrevista psicodiagnóstica
Laudos psicológicos (elaboração)
Psicodiagnóstico
Psicopatologia
TESP: EVALUACION PSICOLÓGICA
TING: PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
SNPOR: Avaliação de um paciente/cliente por meio de entrevistas,
observações ou testes psicológicos, para avaliar a
personalidade, a adaptação, as capacidades, as ambições, o
funcionamento cognitivo ou o funcionamento em outras áreas
da vida. Termo usado para as referências que enfocam o
processo de avaliação ou a própria avaliação.
SNESP: Evaluación de un paciente/cliente por medio de entrevistas,
observaciones o testes psicológicos, para evaluar la
personalidad, la adaptación, las capacidades, las
ambiciones, el funcionamiento cognitivo o el funcionamiento
en otras áreas de la vida. Término usado para las

referencias que enfocan el proceso de evaluación o la
propia evaluación.
SNING: Assessment of a patient/client by interviews, observations,
or psychological tests to evaluate personality, adjustment,
abilities, interests, cognitive functioning or functioning
in other áreas of life. Used for references that focus on
the assessment process or the assessment itself.
Avaliação psicológica - Dicionários
BT: Avaliação psicológica
Dicionários
Avaliação terapêutica
UF: Avaliação da eficácia terapêutica
Avaliação do tratamento
Tratamento (avaliação)
BT: Avaliação
RT: Ensaio clínico
Tratamento
TESP: EVALUACION TERAPEUTICA
TING: TREATMENT EFFECTIVENESS EVALUATION
SNPOR: Metodologia ou procedimentos de Avaliação do progresso do
tratamento com relação a objetivos preestabelecidos ou
outros criterios. Termo também usado para as avaliações
formais. Para eficiência de modalidades particulares de
tratamento, use um tratamento específico (por exemplo,
DROGATERAPIA). Para a eficácia do tratamento de um
distúrbio particular, use o distúrbio específico (por
exemplo, MANIA) e o tipo específico de tratamento.
SNESP: Metodología o procedimientos de evaluación del progreso del
tratamiento con relación a objetivos preestablecidos o
otros criterios. Término también usado para las
evaluaciones formales. Para eficiencia de modalidades
particulares de tratamiento, use un tratamiento específico
(por ejemplo, DROGATERIA). Para la eficacia del tratamiento
de un disturbio particular, use el disturbio específico
(por ejemplo, MANIA) y el tipo específico de tratamiento.
SNING: Methodology or procedures for assessment of treatment
success in relation to previously established goals or
other criteria. Also used for formal evaluations
themselves. For effectiveness of particular treatment
modes, use the specific type of treatment (e.g., DRUG
THERAPY). For efficacy of treatment for a particular
disorder, use the specific disorder (e.g., MANIA) and the
specific type of treatment.
Avaliação visual de Castillo
USE: Teste de avaliação visual de Castillo
Avareza

BT: Comportamento de apego
RT: Avidez
Egoísmo
Obsessões
Pecado
TESP: AVARICIA
TING: AVARICE
SNPOR: Qualidade ou característica de que é avarento, de quem tem
apego excessivo ao dinheiro, às riquezas.((Dicionário

Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva,
2009)
SNESP: Calidad o característica de que ES avaro, de quien tiene
apego excesivo al dinero, a las riquezas.
Aversão

UF: Antipatia
Repugnância
BT: Estados emocionais
NT: Ódio
TESP: AVERSION
TING: AVERSION
SNPOR: Resposta fisiológica ou emocional indicando que um
estímulo, tal como outro organismo, um objeto ou uma
situação, deve ser evitado. É normalmente acompanhada pelo
desejo de afastar ou evitar o estímulo aversivo.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Respuesta fisiológica o emocional indicando que un
estimulo, tal como otro organismo, un objeto o una
situación, debe ser evitado. Es normalmente acompañada por
el deseo de apartar o evitar o estimulo aversivo.

Aversão sexual
RT: Comportamento psicossexual
Distúrbios psicossomáticos
Sexo
Aves

BT: Vertebrados
NT: Aves de rapina
Beija-flores
Estrigiformes
Gaivotas
Gansos selvagens
Papagaios
Patos
Pintos
Pombos
Pyrrhura lepida lepida
RT: Nectarívoros
TESP: AVES
TING: BIRDS
SNPOR: Vertebrados de sangue quente que possuem PLUMAS e pertencem
à classe das Aves.(DECS)
SNESP: VERTEBRADOS de sangre caliente, que poseen PLUMAS y
pertenecen a la clase Aves.(DECS)
SNING: Warm-blooded VERTEBRATES possessing FEATHERS and belonging
to the class Aves.(DECS)

Aves de rapina
UF: Rapinantes
BT: Aves
NT: Falconiformes
TESP: RAPACES
TING: BIRDS OF PRAY
SNPOR: AVES que caçam e matam outros animais (especialmente
vertebradossuperiores) para se alimentar. Inclui a ordem
FALCONIFORME (avesde rapina diurnas) que compreendem as
ÁGUIAS, falcões, gaviões e outros, assim como a ordem

STRINGIFORME (aves de rapina noturnas) como as
CORUJAS.(DECS)
SNESP: AVES que cazan y matan, por comida, a otros animales,
especialmente vertebrados superiores. Incluyen al
ordenFALCONIFORMES o aves diurnas de presa, como las
ÁGUILAS,halcones, GAVILANES y otros, así como al orden de
los STRIGIFORMES o aves nocturnas de presa, que incluyen a
las LECHUZAS.(DECS)
SNING: BIRDS that hunt and kill other animals, especially higher
vertebrates, for food. They include the FALCONIFORMES
order, or diurnal birds of prey, comprised of EAGLES,
falcons, HAWKS, and others, as well as theSTRIGIFORMES
order, or nocturnal birds of prey, which includes
OWLS.(DECS)
Aviadores
USE: Pessoal da aviação
Avidez

Avós

BT: Afeição
Sintomas
RT: Ambivalência
Avareza
Inveja
Tristeza
TESP: AVIDEZ
TING: AVIDITY
SNPOR: 1.Qualidade de quem é ávido. 2. Desejo inflamado, intenso.
3. Estado de sofreguidão, de ansiedade gerada por alguma
expectativa.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Deseo forte e intenso de tener o conseguir una cosa.
UF: Relações avós-netos
BT: Ancestrais
Membros da família
TESP: ABUELOS
TING: GRANDPARENTS

Ayahuasca
BT: Plantas
RT: Amazônia
TESP: AYAHUASCA
TING: AYAHUASCA
SNPOR: Gênero de plantas (família MALPIGHIACEAE) que inclui uma
planta amazonense psicoativa, contendo harmina
beta-carbolina e N,N-dimetiltriptamina.(DECS)
SNESP: Género de plantas de la familia MALPIGHIACEAE que incluye
una planta psicoactiva del Amazonas que contiene la
beta-carbolina harmina y N,N-dimetiltriptamina.(DECS)
SNING: A plant genus of the family MALPIGHIACEAE which includes an
Amazonian psychoactive plant that contains the
beta-carboline harmine and N,N-dimethyltryptamine.(DECS)
Ayer, Alfred Jules, 1910-1989
BT: Pessoas
RT: Educadores
Filosofia inglesa

Filósofos
Azevedo, Alvares de, 1831-1852
UF: Azevedo, Manuel Antônio Álvares de
BT: Pessoas
RT: Escritores
Poetas
Azevedo, Augusto Cezar de Miranda, 1851-1907
UF: Miranda Azevedo
BT: Pessoas
RT: Historiadores
Jornalistas
Médicos
Políticos
Azevedo, Manuel Antônio Álvares de
USE: Azevedo, Alvares de, 1831-1852
AZT
Babá

USE: Zidovudina
BT: Profissionais
RT: Crianças
TESP: NINERA
TING: BABY SITTER
SNPOR: Empregada doméstica que cuida de crianças, ama-seca, ama de
leite.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Persona que se dedica a cuidar niños.
SNING: 1. someone who is paid to look after children while their
parents are away for a short time. 2. Someone who is paid
to look after children while their parents are at work.
(Longman dictionary of contemporary English. Harlow,
Longman, 2010).

Babuínos

BT: Primatas (não-humanos)
TESP: PAPIO
TING: BABOONS
SNPOR: Gênero de primatas da subfamília CERCOPITHECINAE,
famíliaCERCOPITHECIDAE, composto por cinco espécies
denominadas:PAPIO URSINUS (babuínos chacma), PAPIO
CYNOCEPHALUS (babuíno amarelo), PAPIO PAPIO (babuíno do
oeste), PAPIO ANUBIS (babuíno anubis ou oliva), PAPIO
HAMADRYAS (babuíno hamadryas). O gêneroPapio está
distribuído em florestas abertas, savanas, pastagens e
elevações rochosas. Alguns autores consideram MANDRILLUS um
subgênero do Papio.(DECS)
SNESP: Género de la subfamilia CERCOPITHECINAE,
familiaCERCOPITHECIDAE, consistente en cinco especies
llamadas: PAPIO URSINUS (mandril chacma), PAPIO
CYNOCEPHALUS(mandril amarillo),PAPIO PAPIO (mandril
occidental(, PAPIO ANUBIS(mandril olivo) yPAPIO HAMADRYAS
(baboo hamadriade). Los miembros del género papius habitan
en bosques, sabanas, pastos y montañas. Algunos autores
consideran el MANDRILLUS como un subgénero del papio.(DECS)
SNING: A genus of the subfamily CERCOPITHECINAE,

familyCERCOPITHECIDAE, consisting of five named species:
PAPIO URSINUS(chacma baboon), PAPIO CYNOCEPHALUS (yellow
baboon), PAPIO PAPIO (western baboon), PAPIO ANUBIS (or
olive baboon), and PAPIO HAMADRYAS (hamadryas baboon).
Members of the Papio genus inhabit open woodland,
savannahs, grassland, and rocky hill country. Some authors
consider MANDRILLUS a subgenus of Papio.(DECS)
Bachelard, Gaston, 1884-1962
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Poetas
Bacon, Francis, 1561-1626
BT: Pessoas
RT: Filosofia inglesa
Filósofos
Políticos
Bactérias

USE: Microorganismos

Badiou, Alain, 1937BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
TESP: BADIOU, ALAIN, 1937TING: BADIOU, ALAIN, 1937Baixo rendimento escolar
USE: Fracasso escolar
Bakhtin, Mikhail Mikhailovitch, 1895-1975
BT: Pessoas
RT: Filosofia russa
Filósofos
Balbucio

Balé

Baleias

USE: Vocalização do bebê
TING: BABBLING
USE: Dança
TING: BALLET

BT: Mamíferos
NT: Golfinhos
TESP: BALLENAS
TING: WHALES
SNPOR: Grandes mamíferos marinhos (ordem CETACEA). No passado eram
valorizados comercialmente por seu óleo, por sua carne
(como alimento humano, na RAÇÃO ANIMAL e FERTILIZANTES) e
pela barbatana. Hoje há uma moratória em quase toda a pesca
comercial de baleias, pois todas as espécies figuram como
ameaçadas ou em vias de extinção.(DECS)
SNESP: Grandes mamíferos marinos del orden CETACEA. En el pasado
fueron muy valiosos comercialmente por el aceite, por su

carne como alimento para los humanos y en ALIMENTACIÓN
ANIMAL yFERTILIZANTES, así como por la lámina córnea de la
mandíbulasuperior ("barba" de ballena). En la actualidad
existe una moratoria en la mayoría de la pesca comercial de
ballenas, ya que todas las especies están en la lista de
amenazadas o en vías de extinción.(DECS)
SNING: Large marine mammals of the order CETACEA. In the past,
they were commercially valued for whale oil, for their
flesh as human food and inANIMAL FEED and FERTILIZERS, and
for baleen. Today, there is a moratorium on most commercial
whaling, as all species are either listed as endangered or
threatened.(DECS)
Balint, Michael Maurice, 1896-1970
BT: Pessoas
RT: Amor primário
Psicanalistas
Baluarte

RT: Campo psicanalítico
TESP: BALUARTE
TING: BASTION

Banco comunitário
BT: Economia solidária
RT: Cooperativismo
TING: COMMUNITY BANK
SNPOR: ancos Comunitários são serviços financeiros solidários, em
rede, de natureza associativa e comunitária, voltados para
a geração de trabalho e renda na perspectiva de
reorganização das economias locais, tendo por base os
princípios da Economia Solidária. Seu objetivo é promover
o desenvolvimento de territórios de baixa renda, através do
fomento à criação de redes locais de produção e consumo.
Baseia-se no apoio às iniciativas da economia popular e
solidária em seus diversos âmbitos, como: de pequenos
empreendimentos produtivos, de prestação de serviços, de
apoio à comercialização e o vasto campo das pequenas
economias
populares.(http://www.inovacaoparainclusao.com/o-que-eacuteum-banco-comunitaacuterio.html - Acesso em: 30/10/2013)
SNESP: Bancos comunitarios son servicios financieros solidarios,
en rede, de naturaleza asociativa y comunitaria, vueltos
para la generación de trabajo y renta en la perspectiva de
reorganización de las economías locales, teniendo por base
los principios de la Economía Solidaria. Su objetivo es
promover el desarrollo de territorios de baja renta, a
través del fomento a la creación de redes locales de
producción y consumo. Basa en el apoyo a las iniciativas de
la economía popular y solidaria en sus diversos ámbitos,
como: de pequeños emprendimientos productivos, de
prestación de servicios, de apoyo a la comercialización y
el vasto campo de las pequeñas economías populares.
Bantu
Baratas

BT: África
BT: Insetos

TESP: CUCARACHAS
TING: COCKROACHES
SNPOR: Insetos da ordem dictiópteros englobando diversas famílias
como Blaberidae, BLATTELLIDAE, Blattidae (contendo a barata
americanaPERIPLANETA americana), Cryptocercidae e
Polyphagidae.(DECS)
SNESP: Insectos del orden Dictyoptera que comprenden varias
familias entre las que se incluyen Blaberidae,
BLATTELLIDAE, Blattidae (contiene a la cucaracha Americana
PERIPLANETA americana), Cryptocercidae, y
Polyphagidae.(DECS)
SNING: Insects of the order Dictyoptera comprising several
families including Blaberidae, BLATTELLIDAE, Blattidae
(containing the American cockroach PERIPLANETA americana),
Cryptocercidae, and Polyphagidae.(DECS)
Barba

RT: Cultura
Desenvolvimento físico
Religião
TESP: BARBA
TING: BEARD
SNPOR: Conjunto de pelos que nascem no queixo e nas faces do
homem. 2. Região do rosto abaixo do lábio inferior;
queixo.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Pelo fuerte que nace debajo de la boca y a los lados de la
cara. 2. Parte dela cara debajo de la boca; barbilla.
SNING: Hair that grouws around a man’s chin. 2. Something similar
to a beard, such as hair growing on an animal’s chin.

Barbárie civilizatória
Barbital

BT: Barbitúricos
Depressores do sistema nervoso central
Drogas hipnóticas
Sedativos
TESP: BARBITAL
TING: BARBITAL
SNPOR: Barbitúrico de longa duração que deprime a maioria dos
processos metabólicos em doses elevadas. É usado como
hipnótico e sedativo, e pode induzir dependência. O
barbital também é usado na prática veterinária para
depressão do sistema nervoso central.(DECS)
SNESP: Un baribiturato de larga duración que deprime la mayoría de
los procesos metabólicos a altas dosis. Es utilizado como
un hipnótico y sedante y puede inducir dependencia. El
barbital es también utilizado en la práctica veterinaria
para depresión del sistema nervioso central.(DECS)
SNING: A long-acting barbiturate that depresses most metabolic
processes at high doses. It is used as a hypnotic and
sedative and may induce dependence. Barbital is also used
in veterinary practice for central nervous system
depression.(DECS)

Barbitúricos
BT: Drogas
NT: Barbital

RT: Drogas anestésicas
Drogas hipnóticas
Sedativos
TESP: BARBITURICOS
TING: BARBITURATES
SNPOR: Classe de compostos químicos derivados do ácido barbitúrico
ou ácido tiobarbitúrico. Muitos desses são MODULADORES
GABAÉRGICOSutilizados como HIPNÓTICOS E SEDATIVOS, como
ANESTÉSICOS, ou mesmo, como ANTICONVULSIVANTES.(DECS)
SNESP: Clase de compuestos químicos derivados del ácido
barbitúrico o del ácido tiobarbitúrico. Muchos de ellos son
MODULADORES GABA, utilizados como HIPNÓTICOS Y SEDANTES,
ANESTÉSICOS yANTICONVULSIVANTES.(DECS)
SNING: A class of chemicals derived from barbituric acid or
thiobarbituric acid. Many of these are GABA MODULATORS used
as HYPNOTICS AND SEDATIVES, as ANESTHETICS, or as
ANTICONVULSANTS.(DECS)
Barbosa, Rui
USE: Barbosa, Ruy, 1840-1923
Barbosa, Ruy, 1840-1923
UF: Barbosa, Rui
Oliveira, Ruy Barbosa de
BT: Pessoas
RT: Escritores
Oradores
Políticos
Tradutores
Barorreceptores
UF: Pressorreceptores
BT: Neurônios sensoriais
Receptores neurais
Sistema nervoso simpático
TESP: BARORRECEPTORES
TING: BARORECEPTORS
SNPOR: Receptores encontrados no sistema vascular, principalmente
na aortae sino carotídeo, que são sensíveis à extensão das
paredes dos vasos.(DECS)
SNESP: Receptores en el sistema vascular, especialmente en la
aorta y elseno carotídeo, los cuales son sensibles al
estiramiento de las paredes vasculares.(DECS)
SNING: Receptors in the vascular system, particularly the aorta
and carotid sinus, which are sensitive to stretch of the
vessel walls.(DECS)
Barre, François Poulain de la, 1647-1725
BT: Pessoas
RT: Escritores
Filosofia francesa
Filósofos
Barreira de contato
RT: Consciente
Elemento alfa
Inconsciente
TESP: BARRERA DE CONTACTO
TING: CONTACT BARRIER

Barreiras autistas
RT: Autismo
Defesa
Sintomas
TESP: BARRERAS AUTISTAS
TING: AUTISTIC BARRIERS
Barreto, Afonso Henriques de Lima
USE: Lima Barreto, Afonso Henriques de, 1881-1922
Barthes, Roland, 1915-1980
BT: Pessoas
RT: Críticos
Escritores
Filosofia francesa
Filósofos
Sociólogos
Barulho (som)
USE: Estimulação auditiva
TESP: RUIDO (SONIDO)
TING: NOISE (SOUND)
Basaglia, Franco, 1924-1980
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
Bases de dados
RT: Aplicações do computador
Computadores
Informação
Programas de computador
Serviços de informação
Sistemas de informação
Sistemas homem-máquina
TESP: BASES DE DATOS
TING: DATABASES
SNPOR: Coletânea de dados computadorizados armazenados em um
computador ou em fitas ou discos magnéticos cuja informação
pode ser acessada e recuperada.
SNESP: Antología de datos computadorizados almacenados en un
ordenador o en cintas o discos magnéticos cuya información
puede ser accedida y recuperada.
SNING: Collection of computerized data stored in a computer or on
magnetic tape or disks from which information can be
accessed and retrieved.
Basic

BT: Linguagens de programação para computador
TESP: BASIC
TING: BASIC

Bataille, Georges, 1897-1962
BT: Pessoas
RT: Escritores
Filosofia francesa
Filósofos

Bateria de funções mentais para motorista
UF: BFM-1
BT: Testes psicológicos
RT: Atenção
Bateria de orientação profissional
UF: BOP
BT: Testes psicológicos
RT: Orientação vocacional
TESP: BATERIA DE ORIENTACION PROFISIONAL
Bateria de testes de autonomia Cincinnati
UF: CAT-B
BT: Testes psicológicos
TESP: BATERIA DE TEST DE AUTONOMIA CINCINNATI (CATB)
TING: CATB (CINCINNATI AUTONOMY TESTS BATTERY)
Bateria de testes neuropsicológicos - BTN
BT: Avaliação neuropsicológica
Testes psicológicos
RT: Neuropsicologia
TING: NEUROPSYCHOLOGICAL TEST BATTERY
Bateria de testes neuropsicológicos Halstead-Reitan
BT: Avaliação neuropsicológica
Testes psicológicos
RT: Neuropsicologia
TESP: BATERIA DE TEST NEUROPSICOLÓGICA DE HALSTEAD-REITAN
TING: HALSTEAD-REITAN NEUROPSYCHOLOGICAL TEST BATTERY
Bateria neuropsicológica de Luria-Nebraska
BT: Avaliação neuropsicológica
Testes psicológicos
RT: Neuropsicologia
TESP: LURIA-NEBRASKA NEUROPSICOLÓGICA BATTERIA
TING: LURIA-NEBRASKA NEUROPSYCHOLOGICAL BATTERY
Bates, Henry Walter, 1825-1892
BT: Pessoas
RT: Entomologistas
Naturalistas
Batistas

USE: Protestantes

Beauvoir, Simone de, 1908-1986
UF: Beauvoir, Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de
BT: Pessoas
RT: Escritores
Filosofia francesa
Filósofos
Beauvoir, Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de
USE: Beauvoir, Simone de, 1908-1986
Bebê (vocalização)
USE: Vocalização do bebê
Bebês

UF: Nenês
BT: Crianças
NT: Recém-nascidos
RT: Cólica do primeiro trimestre
Comunicação pré-verbal
Contato
Espasmo de soluço
Infância
TESP: LACTANTE
TING: INFANTS
SNPOR: Idades entre 2 e 23 meses.A aplicação de termos designando
idades,e obrigatória para o período de 0 a 17 anos.
SNESP: Edades entre 2 e 23 meses. La aplicación de términos
nombrado edades y obligatorio para el periodo de 0 a 17
años.
SNING: Ages 2-23 months. Application of terms designating age is
mandatory for ages 0-17 years.
Bebês de proveta
USE: Tecnologia reprodutiva
Bebês prematuros
USE: Recém-nascidos prematuros
Beers, Clifford Whittingham, 1876-1943
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
BEHAVE - AD
USE: Behavioral pathology in Alzheimer's disease
Behavioral pathology in Alzheimer's disease
UF: BEHAVE - AD
BT: Medidas
RT: Doença de Alzheimer
Neuropsiquiatria
Testes psicológicos
Behaviorismo
UF: Comportamentismo
BT: História da psicologia
RT: Comportamento
Positivismo (filosofia)
Skinner, Burrhus Frederic, 1904-1990
Teoria social cognitiva
TESP: BEHAVIORISMO
TING: BEHAVIORISM
SNPOR: Teoria psicológica desenvolvida por John Broadus Watson,
que trata do estudo e mensuração dos comportamentos
observáveis.(DECS)
SNESP: Una teoría psicológica desarrollada por James B. Watson,
que trata del estudio y medición de las conductas
observables.(DECS)
SNING: A psychologic theory, developed by John Broadus Watson,
concerned with studying and measuring behaviors that are
observable.(DECS)
Beija-flores
BT: Aves

TESP: COLIBRI
TING: HUMMINGBIRD
Bem-estar
USE: Saúde
Bem-estar da criança
RT: Creches
Direitos da criança
Programas sociais
Saúde infantil
TESP: BIENESTAR DEL NINO
TING: CHILD WELFARE
SNPOR: O bem-estar emocional ou físico da criança, particularmente
no contexto de questões legais ou programas sociais
destinados a melhorar ou intervir em suas vidas.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)
SNESP: El bienestar emocional o físico del niño, particularmente
en el contexto de cuestiones legales o programas sociales
destinados a mejorar o intervenir en sus vidas.
Bem-estar do animal
RT: Enriquecimento ambiental
Proteção de animais
TESP: BIENESTAR DEL ANIMAL
TING: ANIMAL WELFARE
SNPOR: Proteção de animais em laboratórios ou outros ambientes
específicos para promover sua saúde através de melhor
nutrição, alojamento e cuidados.(DECS)
SNESP: Protección de los animales en los laboratorios u otros
entornos específicos por medio de la promoción de su salud
a través de mejor nutrición, alojamiento y cuidado. Esto
puede llevarse a cabo a través de una legislación o de
regulaciones. (DECS)
SNING: The protection of animals in laboratories or other specific
environments by promoting their health through better
nutrition, housing, and care.(DECS)
Bem-estar subjetivo
RT: Emoções
TESP: BIENESTAR SUBJETIVO
TING: SUBJECTIVE WELL-BEING
SNPOR: Julgamento que as pessoas fazem sobre a qualidade global de
suas vidas somando altos e baixos emocionais paara
determinar o quanto suas circunstâncias de vida atuais
combinam bem com seus desejos ou expectativas com relação a
como elas deveriam ou poderiam se sentir.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)
SNESP: Juicio que las personas hacen sobre la calidad global de
sus vidas sumando altos y bajos emocionales para determinar
o cuanto sus circunstancias de vida actuales combinan bien
con sus deseos o expectativas con relación a como ellas
deberían o podrían se sentir.
Benefício primário
RT: Angústia
Benefício secundário
Sintomas
TESP: BENEFICIO PRIMARIO

TING: PRIMARY BENEFIT
Benefício secundário
BT: Resistência
RT: Benefício primário
Sintomas
TESP: BENEFICIO SECUNDARIO
TING: SECONDARY BENEFIT
Benjamin, Walter Benedix Schönflies
USE: Benjamin, Walter, 1892-1940
Benjamin, Walter, 1892-1940
UF: Benjamin, Walter Benedix Schönflies
BT: Pessoas
RT: Críticos
Filosofia alemã
Filósofos
Sociólogos
Tradutores
Bentham, Jeremy, 1748-1832
BT: Pessoas
RT: Filosofia inglesa
Filósofos
Juristas
Benzeno

BT: Química
TESP: BENCENO
TING: BENZENE
SNPOR: Hidrocarboneto aromático, líquido, inflamável, volátil e
tóxico, subproduto da destilação do carvão. É utilizado
como solvente industrial em tintas, verniz, diluente para
laca, gasolina, etc. Obenzeno causa lesão aguda no sistema
nervoso central e lesão crônica na medula óssea, sendo
ainda carcinogênico. Antigamente era usado como
parasiticida.(DECS)
SNESP: Hidrocarburo líquido inflamable, tóxico y volátil, producto
de ladestilación del carbón. Es utilizado como solvente
industrial enpinturas, barnices, lacas, gasolina, etc. El
benceno causa daño agudo en el sistema nervioso central y
daño crónico en la médula ósea y es carcinogénico. Fue
utilizado antiguamente como parasiticida.(DECS)
SNING: Toxic, volatile, flammable liquid hydrocarbon byproduct of
coaldistillation. It is used as an industrial solvent in
paints, varnishes,lacquer thinners, gasoline, etc. Benzene
causes central nervous system damage acutely and bone
marrow damage chronically and is carcinogenic. It was
formerly used as parasiticide.(DECS)

Benzodiazepinas
BT: Drogas
RT: Drogas hipnóticas
Sedativos
Tranquilizantes
TESP: BENZODIAZEPINAS
TING: BENZODIAZEPINES
SNPOR: Grupo de compostos heterocíclicos de dois anéis consistindo

em um anel benzeno fundido a um anel diazepino. É permitido
qualquer grau de hidrogenação, qualquer substituinte e
qualquer isômero H.(DECS)
SNESP: Grupo de compuestos heterocíclicos de dos anillos que
tienen un anillo de benceno fusionado a un anillo de
diazepina.(DECS)
SNING: A group of two-ring heterocyclic compounds consisting of a
benzenering fused to a diazepine ring.(DECS)
Berg, Jan Hendrik van den, 1914-2012
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
Bergson, Henri Louis, 1859-1941
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Berkeley, George, 1685-1753
BT: Pessoas
RT: Filosofia irlandesa
Filósofos
Bernardone, Giovanni di Pietro di
USE: Santo Francisco de Assis, 1181-1226
Bernstein, Doris, 1932-1990
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
BESCA
Bexiga

USE: Escala de empatia para crianças e adolescentes de Bryant
BT: Sistema urogenital
TESP: VEJIGA
TING: BLADDER
SNPOR: Saco musculomembranoso ao longo do TRATO URINÁRIO. A
URINAflui dos rins para dentro da bexiga via ureteres
(URETER) e permanece lá até a MICÇÃO.(DECS)
SNESP: Saco musculomembranoso, situado en la pelvis, que almacena
laorina para su eliminación a través de la uretra.
(Diccionario Mosby. 5a ed. Madrid: Harcourt España, 2000,
p. 1309).(DECS)
SNING: A musculomembranous sac along the URINARY TRACT. URINE
flows from the KIDNEYS into the bladder via the ureters
(URETER), and is held there until URINATION.(DECS)

Beyle, Marie Henri
USE: Stendhal, 1783-1842
BFM-1
Bíblia

USE: Bateria de funções mentais para motorista
BT: Literatura religiosa
NT: Bíblia (crítica e interpretação)
N.T. Epístolas
RT: Crenças religiosas

Cristianismo
Judaísmo
TESP: BIBLIA
TING: BIBLE
SNPOR: O livro composto geralmente de escrituras aceitas por
cristãos como inspiradas por Deus e de autoridade
divina.(DECS)
SNESP: Libro compuesto de escrituras que de manera general los
cristianos aceptan como inspiradas por Dios y de autoridad
divina.(DECS)
SNING: The book composed of writings generally accepted by
Christians as inspired by God and of divine authority.
(Webster, 3d ed).(DECS)
Bíblia (crítica e interpretação)
BT: Bíblia
TESP: BIBLIA - CRITICA E INTERPRETACION
TING: BIBLE - CRITICISM AND INTERPRETATION
Bibliofilia

UF: Bibliófilos
Bibliomania
RT: Leitura
Livros
TESP: BIBLIOFILOS
TING: BIBLIOPHILY
SNPOR: 1. Amor aos livros, especialmente os raros e preciosos ou
de valor cultural. 2. Arte ou ciência de
bibliófilo.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Persona que tiene um interes especial por los livros raros
o de valor. 2. Persona amante de los livros.
SNING: Someone who likes books.

Bibliófilos
USE: Bibliofilia
Bibliografia
NT: Consciência corporal - Bibliografias
Educação especial - Bibliografias
Ensino da psicologia - Bibliografia
Etnopsicologia - Bibliografias
Filosofia - Bibliografia
Geriatria - Bibliografia
Gerontologia - Bibliografia
Homens - Bibliografia
Línguas modernas - Bibliografias
Literatura brasileira - Bibliografia
Literatura infanto-juvenil - Bibliografias
Livros didáticos - Bibliografia
Medidas educacionais - Bibliografias
Menor - Bibliografia
Mudança social - Bibliografia
Mulheres - Bibliografias
Nomes - Bibliografia
Orientação educacional - Bibliografia
Orientação vocacional - Bibliografia
Personalidade - Bibliografia
Pesquisa científica - Bibliografia

Profissões - Bibliografia
Psicanálise - Bibliografias
Psicogênese - Bibliografia
Psicologia - Bibliografia
Psicologia da criança - Bibliografia
Psicologia humanista - Bibliografia
Psicoterapia de grupo - Bibliografia
Psiquiatria - Bibliografia
Psiquiatria transcultural - Bibliografia
Saúde mental - Bibliografia
Sonhos - Bibliografia
Sono - Bibliografia
Suicídio - Bibliografia
Terapia centrada no cliente - Bibliografia
Terapia comportamental - Bibliografia
Teste de Rorschach - Bibliografia
Testes psicológicos - Bibliografia
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951 - Bibliografia
Zoologia - Biliografia
Zoologia - Dicionários
RT: Ciência da informação
Historiografia
TESP: BIBLIOGRAFIA
TING: BIBLIOGRAPHY
SNPOR: Termo oficial usado como um identificador padrão de tipo de
documento.
SNESP: Término oficial usado como un identificador patrón de tipo
de documento.
SNING: Mandatory term used as a document type identifier.
Bibliomania
USE: Bibliofilia
TESP: BIBLIOTECAS
Bibliometria
BT: Biblioteconomia
RT: Ciência da informação
TESP: BIBLIOMETRIA
TING: BIBLIOMETRIC
SNPOR: O uso de métodos estatísticos na análise de um corpo de
literaturapara revelar o desenvolvimento histórico de
campos de assuntos e padrões de autoria, publicação e uso.
Antigamente chamadabibliografia estatística.(DECS)
SNESP: Uso de métodos estadísticos en el análisis de un cuerpo de
literaturapara revelar el desarrollo histórico de campos de
materias y patrones de autoría, publicación y uso. Antes se
llamaba bibliografíaestadística.(DECS)
SNING: The use of statistical methods in the analysis of a body of
literature to reveal the historical development of subject
fields and patterns ofauthorship, publication, and use.
Formerly called statisticalbibliography. (from The ALA
Glossary of Library and Information Science, 1983).(DECS)
Biblioteca digital
BT: Bibliotecas
SNPOR: Bibliotecas nas quais a maior proporção de recursos está
disponível no formato legível em máquina em vez de em papel
ou microforma.(DECS)
SNESP: Bibliotecas en las cuales la mayor cantidad de recursos

están disponibles en formato de máquina lectora en lugar de
papel o MICROFORMA.(DECS)
SNING: Libraries in which a major proportion of the resources are
available in machine-readable format, rather than on paper
or MICROFORM.(DECS)
Bibliotecários
BT: Profissionais
RT: Bibliotecas
Biblioteconomia
Ciência da informação
Documentação
TESP: BIBLIOTECOLOGOS
TING: LIBRARIANS
SNPOR: Especialistas na administração de uma biblioteca ou nos
serviços conferidos por uma biblioteca, trazendo
habilidades profissionais para a administração, organização
de material e pessoal, interpretação das regras da
biblioteca, desenvolvimento e manutenção da coleção da
biblioteca e a provisão de serviços de informação.(DECS)
SNESP: Especialistas en el manejo de una bibioteca o de los
servicios prestados por una biblioteca, que aportan
calificación profesional a la adminstración, organización
del material y del personal, interpretación de las reglas
bibliotecarias, desarrollo y mantenimiento de
lascolecciones de la biblioteca y prestación de servicios
de información.(DECS)
SNING: Specialists in the management of a library or the services
rendered by a library, bringing professional skills to
administration, organization of material and personnel,
interpretation of bibliothecal rules, the development and
maintenance of the library's collection, and the provision
of information services.(DECS)
Bibliotecas
NT: Biblioteca digital
Bibliotecas - Guias
Bibliotecas - Padrões de construção
Bibliotecas escolares
Bibliotecas públicas
Bibliotecas universitárias
Bibliotecas virtuais
RT: Bibliotecários
Informação
Instalações e serviços comunitários
Serviços de informação
TESP: BIBLIOTECAS
TING: LIBRARIES
SNPOR: Instituições que abrigam coleções de fontes de informação
adquiridas e organizadas sistematicamente e que geralmente
prestamassistência a usuários. (Tradução livre do original:
ERIC Thesaurus, http://www.eric.ed.gov, acessado em
26/1/2011).(DECS)
SNESP: Colecciones de fuentes de información adquirida y
organizada sistemáticamente y que generalmente provée
asistencia a los usuarios. (Traducción libre del original:
ERIC Thesaurus, http://www.eric.ed.gov/ accessed
2/1/2008).(DECS)
SNING: Collections of systematically acquired and organized

informationresources, and usually providing assistance to
users. (ERIC Thesaurus, http://www.eric.ed.gov/ accessed
2/1/2008).(DECS)
Bibliotecas - Guias
BT: Bibliotecas
TESP: BIBLIOTECAS - GUIAS
TING: LIBRARY - GUIDES
Bibliotecas - Padrões de construção
BT: Bibliotecas
RT: Arquitetura
TESP: BIBLIOTECAS - PATRON DE CONSTRUCCION
TING: LIBRARY BUILDINGS STANDARDS
Bibliotecas escolares
BT: Bibliotecas
Instalações e serviços escolares
TESP: BIBLIOTECAS ESCOLARES
TING: SCHOOL LIBRARIES
Bibliotecas públicas
BT: Bibliotecas
RT: Bibliotecas universitárias
TESP: BIBLIOTECAS PUBLICAS
TING: PUBLIC LIBRARIES
Bibliotecas universitárias
BT: Bibliotecas
RT: Bibliotecas públicas
Bibliotecas virtuais
BT: Bibliotecas
TESP: BIBLIOTECAS VIRTUALES
TING: VIRTUAL LIBRARIES
SNPOR: Espaços virtuais formados por fontes de informação e
coleções de documentosregistrados, organizados e
armazenados em formato eletrônico e acessíveis por meio da
internet a qualquer momento, independentemente de sua
localizaçãofísica.(DECS)
SNESP: Espacios virtuales formados por fuentes de información y
colecciones dedocumentos registradas, organizadas y
almacenadas en formato electrónico, accesibles a cualquier
tiempo y local en internet, independientemente de su
localización física.(DECS)
SNING: Virtual space composed of information sources and
collections of documentsrecorded, organized and stored in
electronic format and accessible by internetregardless
their physical location.(DECS)
Biblioteconomia
BT: Ciência da informação
NT: Bibliometria
Organização da informação
Preservação e conservação de acervos
RT: Bibliotecários
Cabeçalhos de assunto
Documentação
TESP: BIBLIOTECOLOGIA

TING: LIBRARY SCIENCE
SNPOR: Estudo dos princípios e práticas da administração e
serviços de biblioteca.(DECS)
SNESP: Estudio de los principios y prácticas de la administración
y servicios bibliotecarios.(DECS)
SNING: Study of the principles and practices of library
administration and services.(DECS)
Bijou, Sidney William, 1908-2009
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Bilinguismo
BT: Multilinguismo
RT: Comunicação intercultural
Linguagem
TESP: BILINGUISMO
TING: BILINGUALISM
SNPOR: Habilidade para falar, ler ou escrever várias linguagens ou
muitas linguagens com alguma facilidade. Bilinguismo é a
forma mais comum.(DECS)
SNESP: Capacidad de hablar, leer, o escribir varios idiomas o
muchos idiomas con cierta facilidad. El bilingüismo es la
forma más común.(DECS)
SNING: The ability to speak, read, or write several languages or
many languages with some facility. Bilingualism is the most
common form. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d
ed).(DECS)
Biobibliografia
BT: Biografia
TESP: BIOBIBLIOGRAFIA
TING: BIO-BIBLIOGRAPHY
SNPOR: Trabalhos que consistem em informação bibliográfica, assim
como listas dos escritos dessas pessoas.(DECS)
SNESP: Obras que ofrecen información biográfica así como la
relación de trabajos de dichas personas.(DECS)
SNING: Works consisting of biographical information as well as
lists of the writings of those persons.(DECS)
Biocombustíveis
USE: Bioenergia
Biodança

RT: Dança
Experiências de vida
TESP: BIODANZA

Biodiversidade
BT: Biologia
TESP: BIODIVERSIDAD
TING: BIODIVERSITY
SNPOR: A variedade de todos os órgãos vivos autóctones e suas
diversas formas e inter-relações. (MeSH, 2010) Conteúdo
vivo da Terra em seu conjunto, tudo quanto vive nos
oceanos, nas montanhas e nos bosques. Encontramo-la em
todos os níveis, desde a molécula de DNA até os
ecossistemas e a biosfera. Todos os sistemas e entidades
biológicas estão interconectadas e são interdependentes. A

importância da biodiversidade fundamenta-se no fato de nos
facilitar serviços essenciais: protege e mantém os solos,
regula o clima e torna possível a biossíntese,
proporcionando-nos assim o oxigênio que respiramos e a
matéria básica para nossos alimentos, vestuário,
medicamentos e habitações. (Traduçãolivre do original:
Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS,
1992).(DECS)
SNESP: La variedad de todos los organismos vivientes nativos y sus
variadas formas deinterrelación. (MeSH, 2010) Contenido
vivo de la Tierra en su conjunto, todo cuanto vive en los
océanos, las montañas y los bosques. La encontramos en
todos los niveles, desde la molécula de ADN hasta los
ecosistemas y la biosfera. Todos los sistemas y entidades
biológicos están interconectados y son interdependientes.
La importancia de la biodiversidad estriba en que nos
facilita servicios esenciales: protege y mantiene los
suelos, regula el clima y hace posible la biosíntesis,
proporcionándonos así el oxígeno que respiramos y la
materia básica para nuestros alimentos, vestidos,
medicamentos y viviendas (Material IV - Glosario de
Protección Civil, OPS, 1992).(DECS)
SNING: The variety of all native living organisms and their
various forms and interrelationships.(DECS)
Bioenergética
USE: Terapia bioenergética
Bioenergia
UF: Biocombustíveis
BT: Engenharia ambiental
TESP: BIOENERGIA
TING: BIO-ENERGETICS
SNPOR: Os biocombustíveis são fontes de energias renováveis,
derivados de produtos agrícolas como a cana-de-açúcar,
plantas oleaginosas, biomassa florestal e outras fontes de
matéria orgânica. Em alguns casos, os biocombustíveis podem
ser usados tanto isoladamente, como adicionados aos
combustíveis convencionais. Como exemplos, podemos citar o
biodiesel, o etanol, o metanol, o metano e o carvão
vegetal.(http://www.polobio.esalq.usp.br/biocombustiveis.htm
l)
SNESP: Los biocombustibles son fuentes de energías renovables,
derivados de productos agrícolas como la caña de azúcar,
plantas oleaginosas, biomasa forestal y otras fuentes de
materia orgánica. En algunos casos, los biocombustibles
pueden ser usados tanto solamente, como adicionados a
combustibles convencionales. Como ejemplos, podemos citar
el biodiesel, el etanol, el metanol, el metano y el carbón
vegetal.
Bioética

UF: Ética médica
BT: Ética
RT: Ética profissional
Eutanásia
Medicina
TESP: BIOETICA
TING: BIOETHICS

SNPOR: Disciplina preocupada com as implicações éticas e sociais
da pesquisa biológica e da medicina.(Tradução livre)
SNESP: Disciplina preocupada con las implicaciones éticas y
sociales de la pesquisa biológico y de la medicina.
SNING: Discipline concerned with the ethical and social
implications of biological research and medicine.
Biofeedback
BT: Feedback
NT: Neurotherapy
Treinamento de biofeedback
RT: Condicionamento
Estimulação
Reforço
TESP: BIORRETROALIMENTACION
TING: BIOFEEDBACK
SNPOR: Provisão de informação continuada e imediata considerando
os processos fisiológicos de um indivíduo.
SNESP: Provisión de información continuada y inmediata
considerando los procesos fisiológicos de un individuo.
SNING: Provision of immediate ongoing information regarding one's
own physiological processes.
Biografia

BT: Prosa
NT: Autobiografia
Biobibliografia
Santos - Biografia
RT: Narrativas
Psico-história
TESP: BIOGRAFIA
TING: BIOGRAPHY
SNPOR: Coletânea de registros da vida de um indivíduo. Também
usado como um identificador padrão de tipo de documento.
SNING: Recorded account of a person's life. Also used as a
document type identifier.

Biografia (psicólogos)
USE: Psicólogos - Biografia
Biolinguística
BT: Linguística
RT: Aquisição da linguagem
Comunicação
Desenvolvimento da linguagem
Linguagem
TESP: BIOLONGUISTICA
TING: BIOLINGUISTICS
SNPOR: Estudo da língua e da comunicação consideradas como
atividades orgânicas, sobretudo com relação aos fatores e
aspectos neurofisiológicos e genéticos. Ramo da linguística
que trata das precondições biológicas favoráveis à
aquisição e ao desenvolvimento da linguagem e ao seu
uso.(Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de
Janeiro, Objetiva, 2009)
SNESP: Estudio de la lengua y de la comunicación consideradas como
actividades orgánicas, sobre todo con relación a los
factores y aspectos neurofisiológicos y genéticos. Ramo de
la lingüística que trata de las precondiciones biológicas

favorables a la adquisición y al desarrollo de la lenguaje
y al su uso.
Biologia

BT: Ciências
NT: Biodiversidade
Biologia - Dicionários
Botânica
Evolução (biologia)
Extinção (biologia)
Histologia
Morfogênese
Neurobiologia
Sociobiologia
Zoologia
RT: Filogenia
Psicobiologia
TESP: BIOLOGIA
TING: BIOLOGY
SNPOR: Ramo da ciência que estuda os organismos vivos. Termo usado
para a disciplina científica ou para os processos
biológicos propriamente ditos.
SNESP: Rama de la ciencia que estudia los organismos vivos.
Término usado para a disciplina científica o para los
procesos biológicos propiamente dichos.
SNING: Branch of science dealing with living organisms. Used for
the scientific discipline or the biological processes
themselves.

Biologia - Dicionários
BT: Biologia
Dicionários
Biologia molecular
BT: Bioquímica
TESP: BIOLOGIA MOLECULAR
TING: MOLECULAR BIOLOGY
Biometria

RT: Educação física
Estatísticas
Medidas estatísticas
TESP: BIOMETRIA
TING: BIOMETRY
SNPOR: Emprego de métodos estatísticos para analisar observações e
fenômenos biológicos. (DECS)
SNESP: El uso de métodos estadisticos para analizar observaciones
y fenomenos biológicos
SNING: The use of statistical methods to analyze biological
observations and phenomena

Bion, Wilfred Ruprecht, 1897-1979
BT: Pessoas
RT: Atenção e interpretação (Bion)
Psicanalistas
TESP: BION (WILFRED)
TING: BION, WILFRED RUPRECHT
Biopsiquiatria

USE: Psiquiatria biológica
Biopsychiatry
USE: Psiquiatria biológica
Bioquímica
BT: Química
NT: Biologia molecular
Neuroquímica
RT: Fisiologia
Imunohistoquímica
TESP: BIOQUIMICA
TING: BIOCHEMISTRY
SNPOR: Estudo da química biológica e fisiológica dos organismos
vivos. Termo usado para a disciplina científica ou para os
próprios processos bioquímicos.
SNESP: Estudio de la química biológica y fisiológica de los
organismos vivos. Término usado para disciplina científica
o para los propios procesos bioquímicos.
SNING: Study of the biological and physiological chemistry of
living organisms. Used for the scientific discipline or the
biochemical processes themselves.
Bioquímicos
BT: Profissionais
RT: Rolf, Ida Pauline, 1896-1979
SNPOR: Estudo das substâncias e processos químicos que ocorrem em
organismos vivos.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estudio de las sustancias y procesos químicos que ocurren
en organismos vivos.
Biran, Marie François Pierre Gonthier de, 1766-1824
UF: Maine de Biran
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Bissexualidade
BT: Comportamento psicossexual
Homossexualidade
RT: Complexo de Édipo
Lesbianismo
Sexualidade feminina
Transexualismo
Travestismo
TESP: BISEXUALIDAD
TING: BISEXUALITY
Biswanger, Ludwig, 1881-1966
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
BITE
BLAT

USE: Teste de investigação bulímica de Edinburgh
USE: Teste de aptidão para aprendizagem de cegos

Bloomfield, Leonard, 1887-1949
BT: Pessoas
RT: Linguistas
Bloqueio

RT: Afeição
Inibição (personalidade)
Neurose
Pulsão
TESP: BLOQUEO
TING: BLOCKADE
SNPOR: Interrupção abrupta e involuntária no fluxo de pensamento
ou fala, em que o indivíduo subitamente se percebe incapaz
de realizar um ato mental específico, tal como achar as
palavras para expressar alguma coisa que deseja dizer. 2.
Em psicoterapia, um obstáculo ao progresso que é percebido
como uma barreira que não pode ser superada. 3. Qualquer
barreira ou obstáculo físico, bioquímico ou psicológico que
obstrui ou impede um processo, função ou
atividade.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Interrupción abrupta y involuntaria en el flujo de
pensamiento o discurso, en que el individuo súbitamente se
percebe incapaz de realizar un acto mental especifico, tal
como encontrar las palabras para expresar alguna cosa que
desea decir. 2. En psicoterapia, un obstáculo o progreso
que é percibido como una barrera u obstáculo físico,
bioquímico o psicológico que obstruí o impide un proceso,
función o actividad.

BNSQ
Boato

USE: Questionário escandinavo básico de sono
UF: Fofoca
Rumores
BT: Comunicação interpessoal
RT: Mensagens
TESP: CHISMOGRAFIA
TING: GOSSIP
SNPOR: Conversa pessoal informal e sem importância ou comunicação
de informações infundadas.
SNESP: Conversación personal informal y sin importancia o
comunicación de informaciones infundadas.
SNING: Idle personal talk or communication of unsubstantiated
information.

Bode expiatório
RT: Comportamento social
Culpa
Deslocamento (psicologia)
Projeção (mecanismo de defesa)
TESP: CHIVO EXPIATORIO
TING: SCAPEGOAT
SNPOR: Processo em que os mecanismos de projeção e deslocamento
são utilizados para concentrar os sentimentos de agressão,
hostilidade, frustração, etc, sobre outro indivíduo ou
grupo; a quantidade de acusações injustificadas.(DECS)
SNESP: Proceso en que los mecanismos de proyeccion o

desplazamiento son utilizados para concentrar los
sentimientos de agresion, hostilidad, frustracion, etc.,
sobre otro indivíduo o grupo; las acusaciones son
injustificadas.(DECS)
SNING: Process in which the mechanisms of projection or
displacement are utilized in focusing feelings of
aggression, hostility, frustration, etc., upon another
individual or group; the amount of blame being
unwarranted.(DECS)
Boesch, Ernest Eduard, 1916BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Bohoslavsky, Rodolfo, 1942-1977
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Bondade

RT: Altruismo
Caridade
Compaixão
TESP: BONDAD
TING: KINDNESS
SNPOR: Ação benevolente e útil intencionalmente dirigida a uma
outra pessoa. A bondade é motivada pelo desejo de ajudar o
outro, não de ganhar recompensa explícita ou evitar punição
explícita.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Acción benévola y útil intencionalmente dirigida a una otra
persona. La bondad es motivada por el deseo de ayudar el
otro, no de ganar recompensa explícita o evitar punición
explícita.

BOP

USE: Bateria de orientação profissional

Boss, Medard, 1903-1990
BT: Pessoas
RT: Psicoterapeutas
Psiquiatras
Botânica

BT: Biologia
RT: Filogenia
TESP: BOTANICA
TING: BOTANY
SNPOR: Estudo da origem, estrutura, desenvolvimento, crescimento,
função,genética e reprodução dos vegetais.(DECS)
SNESP: El estudio del origen, estructura, desarollo, crecimiento,
función,genética y reproducción de las plantas.(DECS)
SNING: The study of the origin, structure, development, growth,
function,genetics, and reproduction of plants.(DECS)

Bourdieu, Pierre Félix, 1930-2002
BT: Pessoas
NT: Representação
RT: Filosofia francesa
Filósofos

Sociólogos
Boysen, Gerda, 1922-2005
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
BPRS

USE: Escala breve de avaliação psiquiátrica

BPRS - A

USE: Escala breve de avaliação psiquiátrica - Versão ancorada

Braga, Edgard, 1897-1995
BT: Pessoas
RT: Escritores
Médicos
Braille, Louis, 1809-1852
BT: Pessoas
RT: Inventor
Brancos

Brasil

UF: Caucasianos
RT: Grupos étnicos
Raça (antropologia)
TESP: BLANCOS
TING: WHITES
SNPOR: Indivíduos cujas origens ancestrais estão no continente
europeu.(DECS)
SNESP: Individuos cuyos orígenes ancestrales están en el
continente Europeo.(DECS)
SNING: Individuals whose ancestral origins are in the continent of
Europe.(DECS)
BT: América Latina
NT: Amazônia
Brasil. Leis, decretos, etc
São Paulo
RT: Civilização brasileira
TESP: BRASIL
TING: BRAZIL
SNPOR: A República Federativa do Brasil é formada por 5 regiões
(norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul), 26 Estados
e o Distrito Federal (Brasília). A atual divisão
político-administrativa é de 1988, quando foi criado o
estado do Tocantins, a partir do desmembramento de parte de
Goiás, e os territórios de Amapá e Roraima foram
transformados em estados. Quinto país do mundo em área
total, superado porFederação Russa, Canadá, China e EUA, e
maior da América do Sul, oBrasil ocupa a parte
centro-oriental do continente. São 23.089 km de fronteiras,
sendo 7.367 km marítimas e 15.719 km terrestres. A orla
litorânea estende-se do cabo Orange, na foz do rio
Oiapoque, ao norte, até o arroio Chuí, no sul. Todos os
países sul-americanos, com exceção de Equador e Chile,
fazem fronteira com Brasil. Pouco mais de 70 km tornam a
extensão norte-sul do país superior ao sentido leste-oeste.
São 4.394,7 km entre os extremos leste e oeste. Ao norte, o

ponto extremo do Brasil é a nascente do rio Ailã, no monte
Caburaí, em Roraima, fronteira com a Guiana. Ao sul, o
arroio Chuí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai.
A leste, a ponta do Seixas, na Paraíba. E a oeste, as
nascentes do rio Moa, na serra da Contamana, no Acre,
fronteira com o Peru. O centro geográfico fica namargem
esquerda do rio Jarina, em Barra do Garça em Mato Grosso.
(Almanaque Abril. Brasil, SP: Editora Abril S.A., 2002).
Existe grande contraste entre os estados em relação aos
aspectos físicos e demográficos e aos indicadores sociais e
econômicos. A área do Amazonas, por exemplo, é maior do que
a área somada dos nove estados da região nordeste. Enquanto
Roraima e Amazonas têm cerca de um a dois habitantes por
km2, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal esse índice é
superior a 300 (a média para o país é de 20,19 IBGE 2004).
A população brasileira estimada para 2006 é de 186 milhões
de habitantes distribuída em uma área de 8.514.215,3 km2
(média de 46 hab/km2). A mortalidade infantil média para o
país é de 26,6 óbitos de crianças menores de um ano por
1000 nascidos vivos, variando de 47,1 para o estado de
Alagoas (IBGE 2004) e 13,5 para o estado de São Paulo
(SEADE 2005). A esperança (ou expectativa) de vida do
brasileiro ao nascer é de 71,7 anos (IBGE 2004). A taxa de
fecundidade é de 2,3 filhos por mulher menor de 20 anos
(IBGE 2004). Em relação à economia, apenas três estados do
Sudeste - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais respondem por cerca de 60 por cento do PIB brasileiro.(DECS)
SNESP: La República Federal del Brasil (en portugués República
Federativa doBrasil) es el país más extenso de América del
Sur y el quinto del mundo. Tiene límites con casi todos los
países sudamericanos, excepto Chile y Ecuador. Al norte
limita con Colombia, Venezuela,Guyana, Surinam y la Guayana
Francesa; al sur con Argentina,Uruguay y Paraguay; al este
con el Océano Atlántico; y al oeste conBolivia y Perú. Su
capital nacional es Brasilia, que sustituyó a Rio de
Janeiro en 1960. Habiendo sido Salvador de Bahía la primera
capital nacional, es Brasilia entonces la tercera ciudad en
ser la capital delBrasil.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil. Accedido en 04 de
septiembre 2007).(DECS)
Brasil. Leis, decretos, etc
BT: Brasil
Leis
Bravura

USE: Coragem

Brecht, Bertolt, 1898-1956
UF: Brecht, Eugen Berthold Friedrich
BT: Pessoas
RT: Dramaturgos
Poetas
Brecht, Eugen Berthold Friedrich
USE: Brecht, Bertolt, 1898-1956
Brentano, Franz, 1838-1917
BT: Pessoas

RT: Filosofia alemã
Filósofos
Brincadeiras
RT: Recreação
TING: TRICKS
SNPOR: tividade física lúdica, livre, separada, incerta,
improdutiva, governada por regras e caracterizada pelo
"faz-de-conta". É uma atividade bastante consciente mas
fora da vida rotineira, não séria e que absorve a pessoa
intensamente. Ela se processa dentro de seus próprios
limites de tempo e espaço de acordo com regras fixas e de
um modo ordenado.(BARBANTI, Valdir J. Dicionário de
educação física e esporte. Barueri, Manole, 2003.)
Brincar

USE: Recreação

Brincar (Winnicott)
BT: Winnicott, Donald Woods, 1896-1971
RT: Criatividade
Objeto
Psicanálise
TESP: SALTAR (WINNICOTT)
TING: PLAYING(WINNICOTT)
SNPOR: Winnicott se volta para o brincar, o verbo? não para a
brincadeira, um substantivo ? como uma coisa a ser olhada
em sua potencialidade própria. O brincar como o concebe
Winnicott não se limita às crianças apenas, mas se estende
aos adultos também.(Ágora (Rio J.) vol.6 no.1 Rio de
Janeiro Jan./June 2003
SNESP: Winnicott vuelves para o saltar, el verbo? No para el
juego, un sustantivo? Como una cosa a ser mirada en su
potencialidad propia. El saltar como el concibe Winnicott
no se limita a los niños apenas, mas se extiende a los
adultos también.
Brincar com boneca
BT: Recreação
RT: Comportamento de brincar
TESP: JUGAR CON MUNECA
TING: DOLL PLAY
SNPOR: Na ludoterapia, o uso de bonecos e estatuetas, que podem
representar pessoas conhecidas pela criança, para facilitar
a expressão de sentimentos, encenar histórias que expressem
necessidades emocionais e revelar relacionamentos
familiares significativos.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En la ludoterapia, el uso de muñecos y estatuillas, que
pueden representar personas conocidas por el niño, para
facilitar la expresión de sentimientos, exhibir historias
que expresen necesidades emocionales y revelar
relacionamientos familiares significativos.
Brincar de faz-de-conta
BT: Comportamento de brincar
RT: Criatividade
Desenvolvimento do brincar
Imaginação infantil

Jogos infantis
TING: PRETEND PLAY
SNPOR: A forma de brincadeira de infância que envolve atividades
de faz-de-conta.(Tradução livre)
SNING: A form of childhood play behavior that involves
make-believe activities.
Brinquedo terapêutico
BT: Brinquedos
TING: THERAPEUTIC PLAY
Brinquedos
NT: Brinquedo terapêutico
Brinquedos educativos
RT: Comportamento de brincar
Jogos
Jogos de computador
Jogos infantis
Ludotecas
Recreação
TESP: JUGUETES
TING: TOYS
SNPOR: Atividades recreacionais espontâneas ou voluntárias
procuradas para divertimento e acessórios ou equipamentos
usados nas atividades; inclui jogos, brinquedos, etc.(DECS)
SNESP: Actividades recreativas espontáneas o voluntarias que se
ejecutan como diversión y los equipos y accesorios
empleados en las actividades; incluye juegos, juguetes,
etc.(DECS)
SNING: Spontaneous or voluntary recreational activities pursued
for enjoyment and accessories or equipment used in the
activities; includes games, toys, etc.(DECS)
Brinquedos educativos
BT: Brinquedos
TESP: JUGUETES EDUCATIVOS
TING: EDUCATIONAL TOYS
Brinquedotecas
USE: Ludotecas
Briquet, Raul, 1887-1953
BT: Pessoas
RT: Médicos
Bruno, Giordano, 1548-1600
BT: Pessoas
RT: Filosofia italiana
Filósofos
Teólogos
Brunswik, Egon, 1903-1955
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Bruxismo

UF: Rangido de dentes
BT: Odontologia
TESP: BRUXISMO

TING: BRUXISM
SNING: Use NOCTURNAL TEETH GRINDING to access references from
73-84.
BSQ

USE: Questionário de imagem corporal - Versão para mulheres

Buber, Martin, 1878-1965
BT: Pessoas
RT: Escritores
Filosofia austríaca
Filósofos
Pedagogos
Budismo

BT: Afiliação religiosa
NT: Zen budismo
TESP: BUDISMO
TING: BUDHISM
SNPOR: O ensinamento atribuído a Gautama Buddha (aproximadamente
483 a.C.) que sustenta que o sofrimento é inerente à vida e
se pode escapar do mesmo pelo nirvana através de
autopurificação mental e moral.(DECS)
SNESP: Enseñanza que se atribuye a Gautama Buddha (ca. 483 A.C.)
que sostiene que el sufrimiento es inherente a la vida y
que uno puede escapar del mismo por medio del nirvana por
la autopurificación mental y moral.(DECS)
SNING: The teaching ascribed to Gautama Buddha (ca. 483 B.C.)
holding that suffering is inherent in life and that one can
escape it into nirvana by mental and moral
self-purification. (Webster, 3d ed).(DECS)

Búfalos

Bulimia

BT: Animais
TESP: BUFALOS
TING: BUFFALOES
SNPOR: Ruminantes da família Bovidae que compreende os Bubalus
arnee e Syncerus caffer. Este conceito é diferenciado de
BISON, que se refere aos Bison bison e Bison bonasus.(DECS)
SNESP: Ruminantes de la familia Bovidae constituidos por Bubalus
arnee y Syncerus caffer. Este concepto es diferenciado del
BISON, que se refiere a Bison bison y Bison bonasus.(DECS)
SNING: Ruminants of the family Bovidae consisting of Bubalus arnee
and Syncerus caffer. This concept is differentiated from
BISON, which refers to Bison bison and Bison bonasus.(DECS)
BT: Distúrbios do ato de comer
RT: Anorexia nervosa
Autodestruição
Distúrbios psicossomáticos
TESP: BULIMIA
TING: BULIMIA
SNPOR: Distúrbio caracterizado principalmente por fome intensa
geralmente acompanhada por ânsia de vômito provocada ou por
uso de laxantes.
SNESP: Disturbio caracterizado principalmente por hambre intensa
generalmente acompañada por ansia de vómito provocada o por
uso de laxantes.

SNING: Disorder characterized primarily by binge eating and often
accompanied by self-induced vomiting and/or laxatives.
Bullying

RT: Assédio
Comportamento agressivo
Comportamento antissocial
Conflito
Dominância
Violência escolar
Vitimização
TESP: BULLYING
TING: BULLYING
SNPOR: A forma de intimidação geralmente caracterizado por
provocações, ameaças, antagonizando, bater e
vitimizar.(Tradução livre).
SNESP: La forma de intimidación generalmente caracterizado por
provocaciones, amenazas, antagonizando, batir y victimizar.
SNING: A form of intimidation usually characterized by teasing,
threatening, antagonizing, hitting, and victimizing.

Buonarroti, Michelangelo, 1475-1571
UF: Simon, Michelangelo di Lodovico Buonarroti
BT: Pessoas
RT: Arquitetos
Escultores
Pintores
Poetas
Burguesia
USE: Classe média
Burnout

USE: Stress ocupacional

Burocracia
RT: Burocratas
Instituições
TESP: BUROCRACIA
TING: BUREAUCRACY
SNPOR: Sistema de administração ou estrutura organizacional,
geralmente em um corpo governamental, caracterizada por
procedimentos padronizados subordinados a regras,
especialização de habilidades e uma hierarquia minuciosa.
2. Procedimentos oficiais desnecessariamente demorados ou
complexos que resultam em atrasos, inação ou
inflexibilidade.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Sistema de administración o estructura organizacional,
generalmente en un cuerpo gubernamental, caracterizado por
procedimientos estandarizado subordinados a reglas,
especialización de habilidades y una jerarquía minuciosa.
2. Procedimientos oficiales desnecesariamente demorados o
complejos que resultan en atrasos, inacción o
inflexibilidad.
Burocratas
RT: Burocracia
TESP: BUROCRATAS

TING: BUREAUCRAT
SNPOR: 1.Pessoa que faz parte do corpo de funcionários da
burocracia 1.1. Funcionário de serviço público ou
autárquico conformado à rotina rígida da burocracia. 1.2.
Funcionário ou empregado administrativo em quem se
caracterizem os males apontados na burocracia. 2. Pessoa
que, por achar de grande prestígio seu cargo burocrático,
exorbita de suas funções e assume atitudes intoleráveis no
desempenho dessas.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).(DECS)
SNESP: Persona que ocupa un puesto en la administración del Estado.
SNING: Someone who works in a bureaucracy and uses official rules
very strictly.
Bustos, Dalmiro Manuel, 1934BT: Pessoas
RT: Médicos
Psicodramatistas
Cabala

RT: Ciências ocultas
Judaísmo
Misticismo
Parapsicologia
TESP: CABALA
TING: CABALA
SNPOR: Tradução judaica da interpretação ocultista das Sagradas
Escrituras.
SNESP: Traducción judaica de la interpretación ocultista de las
Sagradas Escrituras.(ISOC- Tesauro de Psicologia)

Cabeçalhos de assunto
BT: Vocabulário controlado
RT: Biblioteconomia
Ciência da informação
Terminologia
TESP: ENCABEZAMIENTO DE MATERIAS
TING: SUBJECT HEADINGS
SNPOR: Termos ou expressões que provêm os meios principais de
acesso por assunto para a unidade bibliográfica.(DECS)
SNESP: Términos o expresiones que brindan los principales medios
de acceso por materia a la unidad bibliográfica.(DECS)
SNING: Terms or expressions which provide the major means of
access by subject to the bibliographic unit.(DECS)
Cabral, Annita de Castilho e Marcondes, 1911-1991
BT: Pessoas
RT: Filosofia brasileira
Filósofos
Psicólogos
Cachorros do mato
BT: Animais
Cães
Canídeos
TESP: CACHORROS
Cachorros selvagens
UF: Canidae

BT: Animais
Cães
Canídeos
TESP: PERROS SALVAJES
TING: WILD DOGS
Cadeia simbólica
RT: Linguagem
Simbolismo
TESP: CADENA SIMBOLICA
TING: SYMBOLIC STRING
SNPOR: Qualquer uma de duas cadeias em forma de colar de contas
dos gânglios do sistema nervoso simpático, uma cadeia
localizada de cada lado da coluna vertebral.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier una de dos cadenas en forma de collar de cuentas
de ganglios del sistema nervioso simpático, una cadena
localizada de cada lado de la columna vertebral.
Cadeias

USE: Prisões

Cadernos escolares
RT: Aprendizagem
Atividade pedagógica
Educação
Ensino
TESP: CUADERNOS ESCOLARES
TING: SCHOOL NOTEBOOKS
Cães

Cafeína

BT: Canídeos
NT: Cachorros do mato
Cachorros selvagens
TESP: PERROS
TING: DOGS
SNPOR: O cão doméstico (Canis familiaris) compreende por volta de
400 raças (família carnívora CANIDAE). Estão distribuídos
por todo o mundo e vivem em associação com as pessoas
(Tradução livre do original: Walker's Mammals of the World,
5th ed, p1065).(DECS)
SNESP: El perro doméstico, Canis familiaris, comprende alrededor
de 400 razas, de la familia carnívora CANIDAE. Están
distribuidos por todo el mundo y viven en asociación con
las personas (Adaptación del original: Walker's Mammals of
the World, 5th ed, p1065).(DECS)
SNING: The domestic dog, Canis familiaris, comprising about 400
breeds, of the carnivore family CANIDAE. They are worldwide
in distribution and live in association with people.
(Walker's Mammals of the World, 5th ed, p1065).(DECS)
BT: Drogas estimulantes do sistema nervoso central
RT: Química
TESP: CAFEINA
TING: CAFFEINE
SNPOR: Metilxantina que ocorre naturalmente em algumas bebidas e
também usada como agente farmacológico. O efeito
farmacológico mais notável da cafeína é como estimulante do

sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta e
produzindo agitação. Também relaxa o MÚSCULO LISO, estimula
o MÚSCULO CARDÍACO, estimula aDIURESE e parece ser útil no
tratamento de alguns tipos de dor nacabeça. Vários efeitos
celulares da cafeína têm sido observados, mas não está
completamente esclarecido como cada um contribui para o seu
perfil farmacológico. Entre os mais importantes estão a
inibição de FOSFODIESTERASES de nucleotídeos cíclicos, o
antagonismo de RECEPTORES DA ADENOSINA e a modulação do
processamento docálcio intracelular.(DECS)
SNESP: Una metilxantina que se encuentra naturalmente en algunas
bebidasy utilizada
también como agente farmacológico. El efecto más notable de
la cafeína es como estimulante del sistema nervioso
central, aumentando el estado de alerta y produciendo
agitación. También relaja el MÚSCULO LISO, estimula el
MÚSCULO CARDÍACO, estimula la DIURESIS y parece ser útil en
el tratamiento de algunos tipos dedolor de cabeza. Han sido
observados varias acciones celulares, pero no es
enteramente claro como cada una contribuye a su perfil
farmacológico. Entre las más importantes está la inhibición
de las FOSFODIESTERASAS de nucleótido cíclico, el
antagonismo con los RECEPTORES DE ADENOSINA y la modulación
de la manejo del calciointracelular.(DECS)
SNING: A methylxanthine naturally occurring in some beverages and
also used as a pharmacological agent. Caffeine's most
notable pharmacological effect is as a central nervous
system stimulant, increasing alertness and producing
agitation. It also relaxes SMOOTH MUSCLE, stimulates
CARDIAC MUSCLE, stimulates DIURESIS, and appears to be
useful in the treatment of some types of headache. Several
cellular actions of caffeine have been observed, but it is
not entirely clear how each contributes to its
pharmacological profile. Among the most important are
inhibition of cyclic nucleotide PHOSPHODIESTERASES,
antagonism of ADENOSINE RECEPTORS, and modulation of
intracellular calcium handling.(DECS)
Caititus

USE: Catetos

Caixas de Skinner
BT: Aparato
RT: Skinner, Burrhus Frederic, 1904-1990
TESP: CAJAS DEL DESOLLADOR
TING: SKINNER BOXES
SNPOR: O nome coloquial para uma câmara de condicionamento
operante (desenvolvida inicialmente por B.F.
Skinner).(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El nombre coloquial para una cámara de condicionamiento
operante (desarrollado inicialmente por B.F. Skinner).
Calbindina
TING: CALBINDIN
Cálculo

USE: Matemática

Calmantes
USE: Tranquilizantes
Calúnia

BT: Crime
TESP: CALUMNIA
TING: CALUMNY
SNPOR: Afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. 1.1.
Falsa imputação a alguém de um ato juridicamente definido
como crime, feita com má-fé; pode ser feita verbalmente, de
forma escrita ou por representação gráfica. 2. Mentira
lorota, invenção.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Acusación falsa, hecha para causar daño.
SNING: 1. An untrue and unfair statement about someone intended to
give people a bad opinion of them 2. The act of saying
things like this – see also slander.(Longman dictionary of
contemporary English. Harlow, Longman, 2010).

Caminho neural
USE: Vias neurais
Camping

UF: Acampamento
BT: Recreação
TESP: CAMPAMENTO
TING: CAMPING

Campo psicanalítico
RT: Baluarte
Clínica
Contratransferência
Enquadramento
Escuta psicanalítica
Gestalt
Transferência
TESP: CAMPO PSICOANALITICO
Campo visual
RT: Fixação do olhar
Percepção visual
TESP: CAMPO VISUAL
TING: VISUAL FIELD
SNPOR: Área total ou espaço visível na visão periférica de uma
pessoa com oolho direcionado para frente.(DECS)
SNESP: La superficie total o espacio visible en la visión
periférica de una persona con los ojos mirando en forma
directa.(DECS)
SNING: The total area or space visible in a person's peripheral
vision with theeye looking straightforward.(DECS)
Camponeses
USE: Trabalhadores rurais
Camundongos
BT: Roedores
TESP: RATONES
TING: MICE
SNPOR: Nome comum do gênero Mus.(DECS)

SNESP: Nombre común del género Mus.(DECS)
SNING: The common name for the genus Mus.(DECS)
Canabis

Canadá

Câncer

BT: Drogas
NT: Haxixe
Maconha
RT: Drogas alucinógenas
Drogas narcóticas
TESP: CANNABIS
TING: CANNABIS
SNPOR: O gênero de planta da família Cannabaceae, ordem Urticales,
subclasse Hamamelidae. As florescências recebem muitos
apelidos tais como maconha, haxixe, bangue e ganja. O talo
é uma fonte importante de fibra de linho-cânhamo (o m.q.
cânhamo).(DECS)
SNESP: El género de planta en la familia Cannabaceae, orden
Urticales, subclase Hamamelidae. Las florescencias reciben
muchos sobrenombres tales como mariguana, hachis, bangue y
ganga. El tallo es una fuente importante de fibra de
cáñamo.(DECS)
SNING: The plant genus in the Cannabaceae plant family, Urticales
order, Hamamelidae subclass. The flowering tops are called
many slang terms including pot, marijuana, hashish, bhang,
and ganja. The stem is an important source of hemp
fiber.(DECS)
BT: América do Norte
TESP: CANADA
TING: CANADA
SNPOR: Maior país na América do Norte, abrange 10 províncias e
três territórios. Sua capital é Ottawa.(DECS)
SNESP: El país más grande de América del Norte, consta de 10
provincias y tres territorios. Su capital es Ottawa.(DECS)
SNING: The largest country in North America, comprising 10
provinces and three territories. Its capital is
Ottawa.(DECS)
USE: Neoplasias

Câncer da mama
USE: Neoplasias mamárias
Câncer em crianças
UF: Tumores em crianças
RT: Neoplasias
Saúde infantil
TESP: CANCER EN NINOS
TING: CANCER IN CHILDREN
Candidiase
BT: Distúrbios infecciosos
TESP: CANDIDIASIS
TING: CANDIDIASIS
SNPOR: Infecção por um fungo do gênero CANDIDA, especialmente C.
albicans. Usualmente é uma infecção superficial das áreas
cutâneas úmidas do corpo, embora se torne mais grave em

pacientes imunocomprometidos. Mais comumente compromete a
pele (candidíase cutânea), mucosas orais (sapinho), esôfago
(esofagite), trato respiratório (candidíase pulmonar) e
vagina (candidíase vaginal, uma forma de vaginite).
Raramente há uma infecção sistêmica ou endocardite.
(Dorland, 28a ed).(DECS)
SNESP: Infección por un hongo del género CANDIDA, especialmente C.
albicans. Suele ser una infección superficial de áreas
cutáneas húmedas del cuerpo, aunque se convierte en más
grave en pacientes inumnodeprimidos. (Dorland, 28a
ed).(DECS)
SNING: Infection with a fungus of the genus CANDIDA. It is usually
a superficial infection of the moist areas of the body and
is generally caused by CANDIDA ALBICANS. (Dorland, 27th
ed).(DECS)
Candomblé
BT: Cultos afro-brasileiros
Religião yoruba
RT: Crenças religiosas
Umbanda
TESP: CANDOMBLÉ
TING: CANDOMBLÉ
SNPOR: 1. Religião animista, original da região das atuais Nigéria
e Benin, trazida para o Brasil por africanos escravizados e
aqui estabelecida, na qual sacerdotes e adeptos encenam, em
cerimônias públicas e privadas, uma convivência com forças
da natureza e ancestrais 2. Qualquer das seitas derivadas
do candomblé ortodoxo, que sofreram processo de inclusão de
heterodoxias (elementos de origem banta, do baixo
espiritismo, de mitos ameríndios etc.) 3. Ou construção
onde se pratica essa religião ou se cultuam essas seitas 4.
A liturgia, as cerimônias dessa religião, dessas seitas 5.
Indivíduo da estrutura dignitária ou crente de um candomblé
de caboclo.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Religión animista, original de la región de las actuales
Nigeria y Benin, traída para Brasil por africanos
esclavizados, y aquí establecida, en la cual sacerdotes y
adeptos exhiben, en ceremonias públicas y privadas, una
convivencia con fuerzas de la naturaleza y ancestrales 2.
Cualquier de las secta derivadas del candomblé ortodoxo,
que sufrirán proceso de inclusión de heterodoxias
(elementos de origen banta, del bajo espiritismo, de mitos
amerindios etc.) 3. O construcción donde se practica esa
religión o se adoran esas sectas. 4. La liturgia, las
ceremonias de esa religión, de esas sectas 5. Individuo de
la estructura dignataria o creyente de un candoblé de
caboclo.
Canidae
Canídeos

USE: Cachorros selvagens
BT: Mamíferos
NT: Cachorros do mato
Cachorros selvagens
Cães
Chacais

Lobo-guará
TESP: CANINOS
TING: CANIDS
Cansaço
Canto

USE: Fadiga
BT: Comunicação oral
RT: Música
Vocalização
Voz
TESP: CANTO
TING: SINGING
SNPOR: Use VOCALIZAÇÕES DOS ANIMAIS para canto em populações
animais.
SNESP: Use VOCALIZACIONES DE LOS ANIMALES para canto en
poblaciones animales.
SNING: Use ANIMAL VOCALIZATIONS for singing in animal populations.

Capacidade
USE: Aptidão
Capacidade de simbolização
RT: Aprendizagem
Símbolos
TESP: CAPACIDAD DE SIMBOLIZACION
Capitalismo
BT: Ideologia política
Sistemas político-econômicos
RT: Empreendedores
TESP: CAPITALISMO
TING: CAPITALISM
SNPOR: Sistema político e econômico caracterizado por direitos
individuais, porpropriedade privada ou incorporada de bens
de capital, e por preços, produção e pela distribuição de
bens que são determinados principalmente por competição em
um mercado livre. (Tradução livre do original:
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed).(DECS)
SNESP: Un sistema político y económico caracterizado por los
derechos individuales, por la propiedad privada o colectiva
de los bienes de capital, y por los precios, la producción
y la distribución de los bienes que están determinados
principalmente por la competencia en un mercado libre.
(Traducción libre del original: From Merriam-Webster's
Collegiate Dictionary, 10th ed).(DECS)
SNING: A political and economic system characterized by individual
rights, by private or corporate ownership of capital goods,
and by prices, production, and the distribution of goods
that are determined mainly by competition in a free market.
(From Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th
ed).(DECS)
Capivaras

BT: Animais
Roedores
TESP: CAPIBARAS
TING: CAPYBARA

SNPOR: Ordem de mamíferos que consiste de 29 famílias e diversos
gêneros.(DECS)
SNESP: Orden de mamíferos constituido por 29 familias y muchos
géneros.(DECS)
SNING: A mammalian order which consists of 29 families and many
genera.(DECS)
CAPS

USE: Escala de avaliação de PTSD administrada pelo clínico

Caracteres sexuais
RT: Diferenças sexuais (humano)
Sexo
TESP: CARACTERES SEXUAIS
TING: SEX CHARACTERISTICS
SNPOR: Características que distinguem um sexo do outro. As
características sexuais primárias são ovários e testículos
e os hormônios relacionados. As características sexuais
secundárias são as masculinas ou femininas, mas não estão
diretamente relacionadas com a reprodução. (DECS)
SNESP: Aquellas características que distinguen un sexo de otro.
Las características sexuales primárias son los ovarios y
los testiculos y las hormonas relacionadas con ellos. Las
características sexuales secundárias son aquellas que son
femeninas o masculinas, pero no estan directamente
relacionadas con la reproduccion. (DECS)
SNING: Those characteristics that distinguish one SEX from the
other. The primary sex characteristics are the ovaries and
testes and their related hormones. Secondary sex
characteristics are those which are masculine or feminine
but not directly related to reproduction. (DECS)
Características da organização
USE: Características organizacionais
Características da população
USE: Demografia
Características de personalidade
USE: Traços de personalidade
Características do estudante
NT: Atitudes do estudante
RT: Educação
Estudantes
TESP: CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE
TING: STUDENT CHARACTERISTICS
SNPOR: Traços ou qualidades de destaque ou predominantes de um
estudante.
SNESP: Trazos o calidades de realce o predominantes de un
estudiante.
SNING: Distinguishing traits or qualities of a student.
Características do orientador
UF: Eficiência do orientador
Personalidade do orientador
RT: Orientadores
TESP: CARACTERISTICAS DEL CONSEJERO
TING: COUNSELOR CHARACTERISTICS

Características do paciente
USE: Pacientes
Características do professor
UF: Eficiência do professor
NT: Atitudes do professor
RT: Avaliação de desempenho do professor
Educação
Ensino
Expectativas do professor
Interação professor-aluno
Professores
TESP: CARACTERISTICAS DEL PROFESOR
TING: TEACHER CHARACTERISTICS
Características do terapeuta
UF: Eficiência do terapeuta
Experiência do terapeuta
Personalidade do terapeuta
NT: Atitudes do terapeuta
RT: Terapeutas
TESP: CARACTERISTICAS DEL TERAPEUTA
TING: THERAPIST CHARACTERISTICS
SNPOR: Traços ou qualidades do terapeuta, abrangendo, mas não
limitados à eficiência, nível de experiência e
personalidade.
SNESP: Trazos o calidades del terapeuta, abarcando, más no
limitados a la eficiencia, nivel de experiencia y
personalidad.
SNING: Traits or qualities of therapists, including but not
limited to effectiveness, experience level and personality.
Características organizacionais
UF: Características da organização
NT: Clima organizacional
Estrutura organizacional
RT: Comportamento organizacional
Comprometimento organizacional
Qualidade de vida no trabalho
TESP: CARACTERISTICAS ORGANIZACIONALES
TING: ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS
Caráter

NT: Caráter anal
Caráter epileptóide
Caráter fálico
Caráter fóbico
Caráter histérico
Caráter obsessivo
Caráter oral
Caráter paranóide
RT: Alteração do eu
Altruismo
Arrogância
Comportamento
Egosintonia
Ethos
Hábitos

Identificação (psicanálise)
Personalidade
Perversidade
Traços de caráter
TESP: CARÁCTER
TING: CHARACTER
SNPOR: No uso corrente é praticamente o mesmo que personalidade. A
soma dos traços de personalidade relativamente estáveis de
um indivíduo e dos seus modos de resposta habituais.(DECS)
SNESP: En el uso corriente es apróximadamente equivalente a
personalidad. La suma de los rasgos de personalidad
relativamente estables de un individuo y de sus modos de
respuesta habituales.(DECS)
SNING: In current usage, approximately equivalent to personality.
The sum of the relatively fixed personality traits and
habitual modes of response of an individual.(DECS)
Caráter (distúrbios)
USE: Distúrbios da personalidade
Caráter anal
BT: Caráter
RT: Traços de caráter
TESP: CARACTER ANAL
TING: ANAL CHARACTER
SNPOR: Em teoria psicanalítica, um padrão de traços de
personalidade supostamente originários do ESTÁGIO ANAL do
DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL, quando a defecação é uma
fonte primária de prazer. A satisfação especial com a
retenção das fezes resultará em um adulto com personalidade
anal-retentiva, caracterizada por frugalidade, obstinação e
organização, ao passo que a fixação em expelir as fezes
produzirá uma personalidade anal expulsiva agressiva e
desorganizada.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, un patrón de trazos de
personalidad supuestamente originarios del ESTAGIO ANAL del
DESARROLLO PESICOSEXUAL, cuando la defecación es una fuente
primaria de placer. La satisfacción especial con la
retención de las heces resultará en un adulto con
personalidad anal retentiva, caracterizada por frugalidad,
obstinación y organización, al paso que a fijación en
expeler las heces producirá una personalidad anal expulsiva
agresiva y desorganizada.
Caráter epileptóide
BT: Caráter
RT: Epilepsia
Traços de caráter
TESP: CARACTER EPILEPTOIDE
Caráter fálico
BT: Caráter
RT: Histeria
Traços de caráter
TESP: CARACTER FALICO
SNPOR: Em teoria psicanalítica, um patrão de comportamento
narcisista exemplificado por jactância, autoconfiança
excessiva, vaidade, comportamento sexual compulsivo e em

alguns casos comportamento agressivo ou
exibicionista.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, un patrón de comportamiento
narcisista ejemplificado por jactancia, autoconfianza
excesiva, vanidad, comportamiento sexual compulsivo y en
algunos casos comportamiento agresivo o exibicionista.
Caráter fóbico
BT: Caráter
RT: Fobias
Traços de caráter
TESP: CARACTER FOBICO
SNPOR: Em teoria psicanalítica, um indivíduo que tende a lidar com
ansiedade por evitação extrema ou medrosa.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, un individuo que tiende a tratar
con ansiedad por evitación extrema o medrosa.
Caráter histérico
BT: Caráter
RT: Histeria
Simulação
Traços de caráter
TESP: CARACTER HISTERICO
TING: HYSTERICAL CHARACTER
Caráter obsessivo
BT: Caráter
RT: Neurose obsessiva
Traços de caráter
TESP: CARACTER OBSESIVO
TING: OBSESSIVE CHARACTER
Caráter oral
BT: Caráter
RT: Traços de caráter
TESP: CARACTER ORAL
TING: ORAL CHARACTER
SNPOR: Sistema conceitual desenvolvido por Freud e seus
seguidores, no qual se considera que as motivações
inconscientes dão forma aodesenvolvimento da personalidade
e ao comportamento normais e anormais.(DECS)
SNESP: Sistema conceptual desarrollado por Freud y sus seguidores,
en el cual se considera que las motivaciones inconscientes
dan forma al desarrollo normal y anormal de la personalidad
y la conducta.(DECS)
SNING: Conceptual system developed by Freud and his followers in
which unconscious motivations are considered to shape
normal and abnormalpersonality development and
behavior.(DECS)
Caráter paranóide
BT: Caráter
RT: Paranóia (psicose)
Traços de caráter
TESP: CARACTER PARANOIDE
Carcinomas

USE: Neoplasias
Cardiopatias congênitas
BT: Distúrbios cardiovasculares
RT: Doença
TESP: CARDIOPATIAS CONGENITAS
TING: HEART DEFECTS, CONGENITAL
SNPOR: Anormalidades do desenvolvimento relacionadas a estruturas
docoração. Estes defeitos estão presentes ao nascimento,
mas podem ser descobertos mais tarde na vida.(DECS)
SNESP: Anomalías del desarrollo que afectan a las estructuras del
corazón. Estos defectos se hallan presentes al nacimiento
pero pueden ser descubiertos en etapas posteriores de la
vida.(DECS)
SNING: Developmental abnormalities involving structures of the
heart. These defects are present at birth but may be
discovered later in life.(DECS)
Career maturity inventory
USE: Inventário de maturidade profissional
Carência

RT: Atenção (eu)
Contato
Desejo
Objeto
TESP: CARENCIA

Carência afetiva
USE: Distúrbios afetivos
Carente cultural
USE: Privação cultural
Caricaturas
BT: Desenho
RT: Artes plásticas
TESP: CARICATURAS
TING: CARICATURES
SNPOR: Trabalhos retratando de maneira crítica ou jocosa um
indivíduo ou grupo real, ou uma figura representando um
tipo social, político, étnico, ou racial. O efeito é
usualmente alcançado através de distorção ou exagero de
características.(DECS)
SNESP: Trabajos retratando de manera crítica o chistosa un
individuo o grupo real, o un figura representando un tipo
social, político, étnico, o racial. El efecto es usualmente
alcanzado a través de distorción o exageración de
características.(DECS)
SNING: Works portraying in a critical or facetious way a real
individual or group, or a figure representing a social,
political, ethnic, or racial type. The effect is usually
achieved through distortion or exaggeration of
characteristics. (Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare
Book and Special Collection Cataloguing, 2d ed).(DECS)
Caridade

RT: Altruismo
Bondade

Voluntários
TESP: CARIDAD
TING: CHARITY
Carnaval

Carreiras

RT: Cultura popular
Escolas de samba
USE: Profissões

Cartões de acuidade de Teller
BT: Acuidade visual
Medidas
TING: TELLER ACUITY CARDS
Casamento
UF: Matrimônio
NT: Monogamia
Poligamia
RT: Família
TESP: MATRIMONIO
TING: MARRIAGE
SNPOR: Instituição social envolvendo sanções legais e/ou
religiosas na qualhomens e mulheres são unidos com o
propósito de fundar uma unidade familiar.(DECS)
SNESP: Institución social que envuelve sanciones legales y/o
religiosas, en la cual hombres y mujeres son unidos con el
propósito de fundar una unidad familiar.(DECS)
SNING: The social institution involving legal and/or religious
sanction wherebymen and women are joined together for the
purpose of founding afamily unit.(DECS)
Caso clínico
RT: Psicopatologia
TESP: CASO CLINICO
TING: CLINICAL CASE
Cassirer, Ernst, 1874-1945
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Castas

Castigo

BT: Estrutura social
Sistemas
TESP: CASTA
TING: CASTE SYSTEM
SNPOR: Estrato da população com mesma posição e prestígio, inclui
estratificação social. Classe social é definida por
critérios tais comoeducação, ocupação, renda.(DECS)
SNESP: Estrato de la población con igual posición y prestigio,
incluye estratificación social. Clase social se define por
criterios tales comoeducación, ocupación y renta.(DECS)
SNING: A stratum of people with similar position and prestige;
includes social stratification. Social class is measured by
criteria such as education, occupation, and income.(DECS)

USE: Punição
Castração

BT: Complexo de castração
NT: Castração feminina
Castração imaginária
Castração simbólica
RT: Ameaça de castração
Angústia
Angústia de castração
Angústia neurótica
Complexo de Édipo
Feminilidade
Fetichismo
Gozo (psicanálise)
Inveja do pênis
Privação
Sedução
Ser
TESP: CASTRACION
TING: CASTRATION
SNPOR: Remoção cirúrgica ou destruição artificial das
gônadas.(DECS)
SNESP: Remoción quirúrgica o destrucción artificial de las
gónadas.(DECS)
SNING: Surgical removal or artificial destruction of gonads.(DECS)

Castração feminina
BT: Castração
RT: Complexo de castração feminino
TESP: CASTRACION FEMENINA
TING: FEMININE CASTRATION
SNPOR: Remoção cirúrgica de um ou ambos os ovários.(DECS)
SNESP: Remoción quirúrgica de uno o ambos ovarios.(DECS)
SNING: The surgical removal of one or both ovaries.(DECS)
Castração imaginária
BT: Castração
RT: Privação
TESP: CASTRACION IMAGINARIA
TING: IMAGINARY CASTRATION
Castração simbólica
BT: Castração
RT: Privação
Subjetividade
TESP: CASTRACION SIMBOLICA
TING: SYMBOLIC CASTRATION
Castro, Rosalia de, 1837-1885
BT: Pessoas
RT: Escritores
Poetas
CAT
CAT-A

USE: Teste de apercepção infantil
USE: Teste de apercepção infantil com figuras de animais

CAT-B

USE: Bateria de testes de autonomia Cincinnati

Catadores de papel
RT: Coletores de lixo
Lixo
Poluição
Reciclagem
TESP: RECOGEDORES DE PAPEL
TING: RAGPICKERS
Catálogos

RT: Comunicação visual
Livros
TESP: CATALOGOS
TING: CATALOGS
SNPOR: Trabalhos que consistem em arquivos de registros
bibliográficos, criados de acordo aos princípios
específicos e uniformes de construção e obedecendo a um
arquivo controle, o qual descreve os materiaispertencentes
a uma coleção, biblioteca, ou grupo de bibliotecas.
Oscatálogos também incluem listas de materiais preparados
para um propósito específico, como catálogos de exibições,
catálogos de vendas,catálogos de jardins, catálogos de
suprimentos médicos. (Tradução livre do original: The ALA
Glossary of Library and Information Sciences, 1983).(DECS)
SNESP: Trabajos que consisten en registros bibliográficos, creados
de acuerdo a principios específicos y uniformes de
construcción y con el control de un fichero de autoridad,
que describe los materiales contenidos en una colección,
biblioteca o grupo de bibliotecas. Los catálogos también
incluyen listas de materiales preparados para un propósito
específico, como catálogos de exhibiciones, de ventas, de
jardines o de suministrosmédicos (Adaptación del original:
The ALA Glossary of Library and Information Sciences,
1983).(DECS)
SNING: Works consisting of bibliographic records, created
according to specific and uniform principles of
construction and under the control of an authority file,
which describe the materials contained in a collection,
library, or group of libraries. Catalogs include also lists
of materialsprepared for a particular purpose, such as
exhibition catalogs, salescatalogs, garden catalogs,
medical supply catalogs. (From The ALA Glossary of Library
and Information Sciences, 1983).(DECS)

Catarse

USE: Ab-Reação
TESP: CATARSIS
TING: CATHARSIS

Catatonia

BT: Sintomas
Sintomas psicóticos
RT: Esquizofrenia catatônica
TESP: CATATONIA
TING: CATATONIA
SNPOR: Reação caracterizada por rigidez muscular ou estupor, às

vezes acentuados por repentinos e violentos impulsos,
pânico, ou alucinações.
SNESP: Reacción caracterizada por rigidez muscular o estupor a las
veces acentuados por repentinos y violentos impulsos
pánico, o alucinaciones.
SNING: Reaction characterized by muscular rigidity or stupor
sometimes punctuated by sudden violent outbursts, panic, or
hallucinations.
Catecolaminas
UF: Monoaminas (cérebro)
BT: Aminas simpatomiméticas
Neurotransmissores
NT: Dopamina
Norepinefrina
TESP: CATECOLAMINAS
TING: CATECHOLAMINES
SNPOR: Classe geral de orto-di-hidroxifenilalquilaminas derivadas
da tirosina.(DECS)
SNESP: Una clase general de orto-dihidroxifenilalquilaminas
derivadas de latirosina.(DECS)
SNING: A general class of ortho-dihydroxyphenylalkylamines derived
fromtyrosine.(DECS)
Categorias tabulares
TESP: CATEGORIAS TABULARES
Categorização
USE: Classificação (processos cognitivos)
Catetos

UF: Caititus
BT: Animais
TESP: CATETOS

Catolicismo
BT: Cristianismo
NT: Igreja católica
RT: Católicos
TESP: CATOLICISMO
TING: CATHOLICISM
SNPOR: A fé cristã, prática ou sistema da Igreja Católica,
especificamente a Católica Romana, a igreja Cristã que é
caracterizada por uma estrutura hierárquica de bispos e
padres na qual a autoridade doutrinal e disciplinar é
dependente da sucessão apostólica, com o Papa como cabeça
do colégio episcopal.(DECS)
SNESP: Fe cristiana, práctica, o sistema de la Iglesia Católica,
específicamente la Católica Romana, la iglesia cristiana
que se caracteriza por la estructura jerárquica de obispos
y padres en los que la autoridad disciplinaria y doctrinal
dependen de la sucesión apostólica, con el papa como cabeza
del colegio episcopal.(DECS)
SNING: The Christian faith, practice, or system of the Catholic
Church, specifically the Roman Catholic, the Christian
church that is characterized by a hierarchic structure of
bishops and priests in which doctrinal and disciplinary
authority are dependent upon apostolic succession, with the
pope as head of the episcopal college. (From Webster, 3d

ed; American Heritage Dictionary, 2d college ed).(DECS)
Católicos

BT: Cristãos
RT: Catolicismo
TESP: CATOLICOS
TING: CATHOLICS
SNPOR: Referente à ou próprio da Igreja católica.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: De la religión de la Iglesia Cristiana cuyo jefe
espiritual es el Papa, o que tiene relación con ella 2.
Que cree en la religión de la Iglesia cristiana cuyo jefe
espiritual es el Papa.(Diccionario la enseñanza de la
lengua española para Brasileños)
SNING: Connected with the Roman Catholic Church: a Catholic school.

Cattell, James Mckeen, 1860-1944
BT: Pessoas
RT: Professores
Psicólogos
Caucasianos
USE: Brancos
Causalidade
UF: Causalidade (conceito)
Noção de causalidade
RT: Atribuição de causalidade
Causalidade (percepção)
Determinismo
Fatores de risco
Sintomas
TESP: CAUSALIDAD
TING: CAUSALITY
SNPOR: Processo de relacionar causas com os efeitos que elas
produzem. Causas são qualificadas como necessárias sempre
que devem preceder um efeito e suficientes quando elas
iniciam ou produzem um efeito. (Tradução livre do original:
Last, 2001)(DECS)
SNESP: La relacion de causas con los efectos que ellas deben
producir. Causas son calificadas como necesarias siempre
que deben anteceder un efecto y suficientes cuando ellas
inician o producen um efecto.(DECS)
SNING: The relating of causes to the effects they produce. Causes
are termed necessary when they must always precede an
effect and sufficient when they initiate or produce an
effect. Any of several factors may be associated with the
potential disease causation or outcome, including
predisposing factors, enabling factors, precipitating
factors, reinforcing factors, and risk factors.(DECS)
Causalidade (conceito)
USE: Causalidade
Causalidade (percepção)
UF: Teoria causal da percepção
RT: Causalidade
Percepção

TESP: CAUSALIDAD (PERCEPCION)
TING: CAUSALITY (PERCEPTION)
Cavalos

CBCL
CBLC
CDR
Cebus

BT: Animais
Mamíferos
TESP: CABALLOS
TING: HORSES
SNPOR: Grandes mamíferos com cascos da família EQUIDAE. Cavalos
são ativos dia e noite, com a maior parte do dia sendo
gasta com a procura e consumo de alimento. Os picos de
alimentação ocorrem no início da manhã e ao fim da tarde, e
há diversos períodos diários dedescanso.(DECS)
SNESP: Grandes mamíferos con cascos de la familia EQUIDAE. Los
caballospermanecen activos día y noche, durante gran parte
del día se dedican a buscar y consumir alimentos. Los picos
de alimentación se producen temprano en la mañana y al
final de la tarde, y hay varios períodos diarios de
reposo.(DECS)
SNING: Large, hoofed mammals of the family EQUIDAE. Horses are
active day and night with most of the day spent seeking and
consuming food.Feeding peaks occur in the early morning and
late afternoon, and there are several daily periods of
rest.(DECS)
USE: Lista de verificação comportamental para crianças
USE: Lista de verificação comportamental para crianças
USE: Escore clínico da demência
UF: Macaco-prego
BT: Macacos
TESP: CEBUS
TING: CEBUS
SNPOR: Gênero da família CEBIDAE, subfamília CEBINAE, que
compreende quatro espécies divididas em dois grupos, os com
tufos e os sem tufos. C. apella possui tufos de pelos sobre
os olhos e laterais dacabeça. As demais espécies não
possuem tufos - C. capucins, C. nigrivultatus e C.
albifrons. Cebus habitam florestas das AméricasCentral e do
Sul.(DECS)
SNESP: : Género de la familia CEBIDAE, subfamilia CEBINAE,
constituido por cuatro especies que se dividen en dos
grupos, los que tienen copete y los que no lo tienen. C.
apella tiene un mechón de pelo sobre los ojos y a los lados
de la cabeza. El resto de las especies no lo tienen - C.
capucinus, C. nigrivultatus, y C. albifrons. Los Cebus
viven en los bosques de América Central y del Sur.(DECS)
SNING: A genus of the family CEBIDAE, subfamily CEBINAE,
consisting of four species which are divided into two
groups, the tufted and untufted. C. apella has tufts of
hair over the eyes and sides of the head. The remaining
species are without tufts - C. capucinus, C. nigrivultatus,
and C. albifrons. Cebus inhabits the forests of Central and

South America.(DECS)
Cefaleia

UF: Dor de cabeça
BT: Dor
Sintomas
NT: Enxaqueca
RT: Distúrbios psicossomáticos
TESP: CEFALALGIA
TING: HEADACHE
SNPOR: Sintoma de DOR na região craniana. Pode ser uma ocorrência
ou manifestação benigna isolada de uma ampla variedade
deTRANSTORNOS DA CEFALEIA.(DECS)
SNESP: Sintoma de DOLOR en la región craneal. Puede ser un síntoma
aislado y benigno o una manifestación de una gran variedad
deTRASTORNOS DE CEFALALGIA.(DECS)
SNING: The symptom of PAIN in the cranial region. It may be an
isolated benign occurrence or manifestation of a wide
variety of HEADACHE DISORDERS.(DECS)

Cego

BT: Deficiente visual
RT: Distúrbios da visão
TESP: CIEGO
TING: BLIND

Cegueira

BT: Distúrbios da visão
RT: Doença
Visão
TESP: CEGUERA
TING: BLINDNESS
SNPOR: Incapacidade de enxergar ou perda (ausência) da percepção
dos estímulos visuais. Condição esta, que pode ser o
resultado de doenças oculares, doenças do nervo óptico,
doenças do quiasma óptico ou doenças cerebrais que afetam
as vias visuais ou lobo occipital.(DECS)
SNESP: Incapacidad de ver o perdida o Ausência de la percepcion de
los estímulos visuales. Esta condicion puede ser el
resultado de enfermedades oculares; enfermedades del nervio
optico; enfermidades del quiasma optico; o enfermedades
cerebrales que afectan a las vias visuales o al lobulo
occipital.(DECS)
SNING: The inability to see or the loss or absence of perception
of visual stimuli. This condition may be the result of eye
diseases; optic nerve diseases; optic chiasm diseases; or
brain diseases affecting the visual pathways or occipital
lobe.(DECS)

Células-tronco
BT: Células (biologia)
RT: Mielopoiese
TESP: CELULAS MADRE
TING: STEM CELLS
SNPOR: Células relativamente indiferenciadas que conservam a
habilidade de dividir-se e proliferar durante toda a vida
pós-natal, a fim de fornecer células progenitoras que
possam diferenciar-se em células especializadas.(DECS)
SNESP: Células relativamente indiferenciadas que conservan la

capacidad de dividirse y proliferar a lo largo de la vida
pós-natal para proporcionar celulas progenitoras que puedan
diferenciase em celulas especializadas.(DECS)
SNING: Relatively undifferentiated cells that retain the ability
to divide and proliferate throughout postnatal life to
provide progenitor cells that can differentiate into
specialized cells.(DECS)
Células (biologia)
BT: Anatomia
NT: Células-tronco
Cromossomos
Linfócitos
Matriz extracelular
Membrana celular
Neurônios
Neutrófilos
RT: Citologia
Fisiologia
TESP: CELULAS (BIOLOGIA)
TING: CELLS (BIOLOGY)
SNPOR: Unidades (ou subunidades) funcionais e estruturais
fundamentais dos organismos vivos. São compostas de
CITOPLASMA (com váriasORGANELAS) e limitadas por uma
MEMBRANA CELULAR.(DECS)
SNESP: Unidades o subunidades de organismos vivos fundamentales,
estructurales y funcionales. Están compuestas por el
CITOPLASMA, que contiene distintas ORGANELAS y una MEMBRANA
CELULARalrededor.(DECS)
SNING: The fundamental, structural, and functional units or
subunits of living organisms. They are composed of
CYTOPLASM containing variousORGANELLES and a CELL MEMBRANE
boundary.(DECS)
Células bipolares da retina
BT: Neurônios
Retina
TESP: CELULAS BIPOLARES DE LA RETINA
TING: RETINAL BIPOLAR CELLS
SNPOR: INTERNEURÔNIOS da RETINA de vertebrados, contendo dois
processos. Recebem aferentes das CÉLULAS FOTORRECEPTORAS DA
RETINA e enviam eferências às CÉLULAS GANGLIONARES DA
RETINA. As células bipolares também fazem conexões laterais
na retina com as CÉLULAS HORIZONTAIS DA RETINA e com as
CÉLULAS AMÁCRINAS.(DECS)
SNESP: INTERNEURONAS de la RETINA de los vertebrados que poseen
dos procesos. Reciben impulsos de las CÉLULAS
FOTORRECEPTORAS RETINALES y envían impulsos a las CÉLULAS
GANGLIONARES DE LA RETINA. Las células bipolares también
establecen conexiones laterales en la retina con las
CÉLULAS HORIZONTALES DE LA RETINA y con las CÉLULAS
AMACRINAS.(DECS)
SNING: INTERNEURONS of the vertebrate RETINA containing two
processes. They receive inputs from the RETINAL
PHOTORECEPTOR CELLS and send outputs to the RETINAL
GANGLION CELLS. The bipolar cells also make lateral
connections in the retina with the RETINAL HORIZONTAL CELLS
and with the AMACRINE CELLS.(DECS)

Células de Schwann
BT: Sistema nervoso periférico
TESP: CELULAS DE SCHWANN
TING: SCHWANN CELLS
SNPOR: Células da neuroglia do sistema nervoso periférico as quais
formam as bainhas isolantes de mielina dos axônios
periféricos.(DECS)
SNESP: Células neurogliales del sistema nervioso periférico que
forman las vainas de mielina aislantes de los axones
periféricos.(DECS)
SNING: Neuroglial cells of the peripheral nervous system which
form the insulating myelin sheaths of peripheral
axons.(DECS)
Células ganglionares da retina
BT: Neurônios
Retina
TESP: CELULAS GANGLIONARES DE LA RETINA
TING: RETINAL GANGLION CELLS
SNPOR: Neurônios da camada mais interna da retina, a camada
plexiforme interna. Possuem tamanhos e formas variáveis, e
seus axônios se projetam via NERVO ÓPTICO para o encéfalo.
Um pequeno conjunto destas células age como fotorreceptores
com projeções ao NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO, o centro da
regulação do RITMO CIRCADIANO.(DECS)
SNESP: Neuronas de la capa más interna de la retina, la capa
plexiforme interna. Son bastante variables en tamaño y en
la forma, y sus axones se proyetan a través del NERVIO
ÓPTICO hasta el encéfalo. Un pequeño subconjunto de estas
células actúa como fotorreceptores y se proyectan hacia el
NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO, el centro de la regulación del
RITMO CIRCADIANO.(DECS)
SNING: Neurons of the innermost layer of the retina, the internal
plexiform layer. They are of variable sizes and shapes, and
their axons project via the OPTIC NERVE to the brain. A
small subset of these cells act as photoreceptors with
projections to the SUPRACHIASMATIC NUCLEUS, the center for
regulating CIRCADIAN RHYTHM. (DECS)
Células nervosas
USE: Neurônios
Censura

NT: Censura onírica
RT: Conteúdo inconsciente
Neurose obsessiva
TESP: CENSURA
TING: CENSORSHIP
SNPOR: Em teoria psicanalítica, a agência mental, localizada no
pré-consciente, responsável pela repressão. A censura
determinaria quais dos nossos desejos, pensamentos e ideias
podem entrar na consciência e quais devem ser mantidos
inconscientes porque violam os padrões da nossa consciência
ou da sociedade. A censura também seria responsável pela
distorção de desejos que ocorre nos sonhos. A ideia foi
introduzida nos primeiros escritos de Sigmund Freud, que
mais tarde a aperfeiçoou no conceito de
superego.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).

SNESP: En teoría psicoanalítica, la agencia mental, localizada en
el preconsciente, responsable por la represión. La censura
determinaría cuales de nuestros deseos, pensamientos e
ideas pueden entrar en la consciencia y cuáles deben ser
mantenidos inconscientes porque violan los patrones de
nuestra consciencia o de la sociedad. La censura también
sería responsable por la distorsión de deseos que ocurre en
los sueños. La idea fue introducida en los primeros
escritos de Sigmund Freud, que más tarde la perfeccionó en
el concepto de superego.
Censura onírica
BT: Censura
RT: Conteúdo latente
Conteúdo manifesto
Desejo oculto
Elaboração secundária
Repressão (mecanismo de defesa)
Sonhos
TESP: CENSURA ONIRICA
Centro de atenção psicossocial (CAPS)
BT: Serviços de saúde mental
RT: Instituições de saúde
Intervenção psicossocial
TESP: CENTRO DE ATENCION PSICOSOCIAL
SNPOR: Serviços de saúde mental para prevenção diagnóstico,
tratamento prestados a indivíduos com o objetivo de
reintegrá-los à comunidade.(DECS)
SNESP: Servicios organizados para proporcionar atención de salud
mental.(DECS)
SNING: Organized services to provide mental health care.(Decs)
Centro de pressão
TESP: CENTRO DE PRESION
TING: CENTER OF PRESSURE
Centro feminista de estudos e assessoria
UF: CFEMEA
CFMEA
RT: Feminismo
Centros comunitários de saúde mental
BT: Clínicas
Instalações e serviços comunitários
Instalações e serviços para tratamento
RT: Clínicas de orientação infantil
Clínicas psiquiátricas
Programas de saúde mental
Psicologia comunitária
Psiquiatria comunitária
Saúde mental comunitária
Serviços de saúde mental
TESP: CENTROS COMUNITÁRIOS DE SALUD MENTAL
TING: COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERS
SNPOR: Centros que coordenam a prestação de serviços psicológicos
e psiquiátricos a pessoas de uma comunidade e
vizinhanças.(DECS)
SNESP: Centros que administran la distribución de servicios

psicológicos y psiquiátricos a personas que viven en una
comunidad o proximidades.(DECS)
SNING: Facilities which administer the delivery of psychologic and
psychiatric services to people living in a neighborhood or
community.(DECS)
Centros de desenvolvimento
USE: Técnicas de desenvolvimento pessoal
Centros de pesquisa - América Latina
RT: Pesquisa científica
Centros integrados de educação pública
USE: CIEPS
Cerâmica

RT: Arte-terapia
Odontologia
TESP: CERAMICA
TING: POTTERY
SNPOR: Produtos feitos por cozimento ou queima de minerais não
metálicos (argila e materiais semelhantes). No preparo de
restaurações dentais, ou partes das restaurações, o
material é porcelana fundida.(DECS)
SNESP: Productos hechos por la cocción o la quema de materiales no
metálicos (arcilla y materiales similares). En la
confección de restauraciones dentales o de partes de
restauraciones, el material se funde en forma de
porcelana.(DECS)
SNING: Products made by baking or firing nonmetallic minerals
(clay andsimilar materials). In making dental restorations
or parts of restorations the material is fused porcelain.
(From McGraw-HillDictionary of Scientific and Technical
Terms, 4th ed & Boucher's Clinical Dental Terminology, 4th
ed).(DECS)

Cerco de borracha
TESP: CERCO DE GOMA
Cérebro

NT: Cérebro (tamanho)
Cérebro anterior
Mesencéfalo
Tronco cerebral
RT: Distúrbios cerebrais
Dominância cerebral
Hemisfério direito
Lateralidade
TESP: CEREBRO
TING: BRAIN
SNPOR: Derivado do TELENCÉFALO, o cérebro é composto dos
hemisférios direito e esquerdo. Cada hemisfério contém um
córtex cerebralexterior e gânglios basais subcorticais. O
cérebro inclui todas as partes dentro do crânio exceto
MEDULA OBLONGA, PONTE e CEREBELO. As funções cerebrais
incluem as atividades sensório-motora, emocional e
intelectual.(DECS)
SNESP: Derivado de TELENCÉFALO, el cerebro se compone de un
hemisferio derecho e izquierdo. Cada uno contiene una

corteza cerebral externa y un ganglio basal subcortical. El
cerebro incluye todas las partes dentro del cráneo excepto
la MÉDULA OBLONGATA, el PONS y elCEREBELO. Las funciones
cerebrales incluyen actividades sensoriomotoras,
emocionales, e intelectuales.(DECS)
SNING: Derived from TELENCEPHALON, cerebrum is composed of a right
and a left hemisphere. Each contains an outer cerebral
cortex and a subcortical basal ganglia. The cerebrum
includes all parts within theskull except the MEDULLA
OBLONGATA, the PONS, and theCEREBELLUM. Cerebral functions
include sensorimotor, emotional, and intellectual
activities.(DECS)
Cérebro (tamanho)
BT: Cérebro
TESP: CEREBRO (TAMANO)
TING: BRAIN (SIZE)
Cérebro anterior
UF: Prosencéfalo
BT: Cérebro
NT: Diencéfalo
Telencéfalo
TESP: CEREBRO ANTERIOR
TING: FOREBRAIN
SNPOR: A anterior das três vesículas cerebrais primitivas do
encéfaloembrionário que surge do TUBO NEURAL. Subdivide-se
formando oDIENCÉFALO e o TELENCÉFALO (Tradução livre do
original: Stedmans Medical Dictionary, 27th ed).(DECS)
SNESP: La parte más anterior de las tres vesículas primitivas del
cerebroembrionario desarrollado a partir del TUBO NEURAL.
Se subdivide enDIENCÉFALO y TELENCÉFALO. (Stedmans Medical
Dictionary, 27th ed).(DECS)
SNING: The anterior of the three primitive cerebral vesicles of
the embryonicbrain arising from the NEURAL TUBE. It
subdivides to formDIENCEPHALON and TELENCEPHALON. (Stedmans
Medical Dictionary, 27th ed).(DECS)
Cérebro médio
USE: Mesencéfalo
Cerimonial obsessivo
RT: Práticas religiosas
TESP: CEREMONIAL OBSESIVO
TING: OBSESSIVE CEREMONIAL
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616
BT: Pessoas
RT: Escritores
Poetas
Cervos

UF: Veados
BT: Mamíferos
TESP: CIERVOS
TING: DEER
SNPOR: Família Cervidae, de 17 gêneros e 45 espécies, que ocorre
praticamente em toda América do Norte, América do Sul e
Eurásia, na maioria das ilhas continentais associadas e no

norte da África. Populações selvagens de cervos foram
estabelecidas, após introduzidas por pessoas, em Cuba, Nova
Guiné, Austrália, Nova Zelândia e outros locais em que a
família não ocorre naturalmente. São finos, com longas
pernas e melhor caracterizados pela presença de cornos. Seu
habitat são florestas, pântanos, cerrados, desertos e
tundra ártica. São geralmente bons nadadores; alguns migram
sazonalmente.(DECS)
SNESP: La familia Cervidae de 17 géneros y 45 especies se
encuentra casi en toda América del Norte, América del Sur,
y Eurasia, o en la mayoría de las islas asociadas a
continentes, y en el norte de África. Poblaciones salvajes
de ciervos se han establecido por la introducción por
laspersonas en Cuba, Nueva Guinea, Australia, Nueva
Zelandia y otros lugares donde la familia no existe
naturalmente. Son delgados, de patas largas y se
caracterizan mejor por la presencia de astas. Sushabitat
son los bosques, pántanos, desiertos y tundras árticas.
Usualmente son buenos nadadores; algunos migran en
diferentesestaciones.(DECS)
SNING: The family Cervidae of 17 genera and 45 species occurring
nearly throughout North America, South America, and
Eurasia, on most associated continental islands, and in
northern Africa. Wild populations of deer have been
established through introduction by people inCuba, New
Guinea, Australia, New Zealand, and other places where
thefamily does not naturally occur. They are slim,
long-legged and best characterized by the presence of
antlers. Their habitat is forests,swamps, brush country,
deserts, and arctic tundra. They are usually good swimmers;
some migrate seasonally. (Walker's Mammals of the World,
5th ed, p1362).(DECS)
CES-D
Cesura

USE: Escala de rastreamento populacional para depressão
UF: Cicatriz
Incisão
RT: Comunicação
Corte
Nascimento
Resistência
TESP: CESURA

Cetáceos

BT: Animais
TESP: CETACEOS
TING: CETACEA
SNPOR: Ordem de MAMÍFEROS inteiramente aquáticos que ocorre em
todos os OCEANOS e mares adjacentes do mundo, bem como em
certos sistemas fluviais. Geralmente se alimentam de
PEIXES, cefalópodes e crustáceos. A maioria é gregária e
requer um tempo relativamente longo de cuidados parentais e
de maturação. Entre eles estão os GOLFINHOS, BÔTOS e
BALEIAS. (Tradução livre do original: Walker's Mammals of
the World, 5th ed, pp 969-70).(DECS)
SNESP: Orden de MAMIFEROS completamente acuáticos que se
encuentran en todos los OCÉANOS Y MARES de todo el mundo,

así como en ciertos sistemas hidrológicos. Generalmente se
alimentam de PECES, cefalópodos y crustáceos. La mayoría
son gregarios y tienen un período relativamente largo de
atención por parte de los padres y de maduración. Se
incluyen los DELFINES, MARSOPAS y BALLENAS (Adaptación del
original: Walker's Mammals of the World, 5th ed, pp969-70).
(DECS)
SNING: An order of wholly aquatic MAMMALS occurring in all the
OCEANS and adjoining seas of the world, as well as in
certain river systems. They feed generally on FISHES,
cephalopods, and crustaceans. Most are gregarious and most
have a relatively long period of parental care and
maturation. Included are DOLPHINS; PORPOISES; and WHALES.
(From Walker's Mammals of the World, 5th ed,
pp969-70).(DECS)
Ceticismo

BT: Filosofia grega
TESP: ESCEPTICISMO
TING: SKEPTICISM
SNPOR: 1. Atitude ou descrença ou dúvida 2. Em filosofia, a
posição de que certo conhecimento pode nunca ser
encontrado. O filósofo britânico David Hume (1711-1776) fez
do ceticismo a base de seu sistema e provocou muita
discussão posterior quando ensinou que a experiência
sensorial não oferece uma base segura para o conhecimento
de que essa relação se aplicará em casos semelhantes: ela é
uma generalização que poderia se provar errada por um
resultado diferente. Em filosofia moderna, pós-modernismo,
pós-estruturalismo e desconstrução são essencialmente
sistemas de ceticismo.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Actitud o incredulidad o Duda 2. En filosofía, la
posición de que cierto conocimiento puede nunca ser
encontrado. El filósofo británico David Hume (1711-1776) he
hecho del escepticismo la base de su sistema y provocó
mucha discusión posterior cuando enseño que la experiencia
sensorial no ofrece una base segura para el conocimiento de
que esa relación se aplicará en casos semejantes: ella es
una generalización de que podría se probar errónea por un
resultado distinto. En filosofía moderna, posmodernismo,
pos estructuralismo e desconstrucción son esencialmente
sistemas de escepticismo.(DECS)

CFEMEA
CFMEA
Chacais

CHAID

USE: Centro feminista de estudos e assessoria
USE: Centro feminista de estudos e assessoria
BT: Canídeos
TESP: CHACALES
TING: JACKAL
USE: Técnica CHAID

Charadriiformes

USE: Gaivotas
Chat

USE: Online chat groups

Chateaubriand, Assis
USE: Assis Chateaubriand, 1891-1968
Chi-squared automatic interaction detection
USE: Técnica CHAID
Child behavior checklist
USE: Lista de verificação comportamental para crianças
Child sexuality behavior inventory
UF: CSBI
BT: Medidas
RT: Abuso da criança
Psicologia da criança
Chimpanzés
BT: Mamíferos
Primatas (não-humanos)
TESP: CHIMPANCES
TING: CHIMPANZEES
Chomsky, Noam, 1928BT: Pessoas
RT: Filosofia americana
Filósofos
Linguistas
Choque

Choro

BT: Sintomas
RT: Estimulação elétrica
Síncope
TESP: CHOQUE
TING: SHOCK
SNPOR: Afecção manifestada por falha na perfusão ou oxigenação de
órgãos vitais.(DECS)
SNESP: Afección que se manifiesta por un fallo en la perfusión u
oxigenaciónde órganos vitales.(DECS)
SNING: A pathological condition manifested by failure to perfuse
or oxygenate vital organs.(DECS)
BT: Vocalização
Voz
RT: Vocalização do bebê
TESP: LLANTO
TING: CRYING
SNPOR: Ato de proferir um som inarticulado típico, para comunicar
ou expressar um sentimento ou um desejo de atenção.(DECS)
SNESP: Vocalizar un sonido característico inarticulado para
comunicar o expresar un sentimiento o reclamo de
atención.(DECS)
SNING: To utter an inarticulate, characteristic sound in order to
communicate or express a feeling, or desire for
attention.(DECS)

CIA

USE: Teste coletivo de inteligência para adultos

Cibernética
RT: Computadores
Inteligência artificial
Sistemas homem-máquina
Teoria da comunicação
TESP: CIBERNETICA
TING: CYBERNETICS
SNPOR: Estudo do controle e comunicação entre humanos, máquinas,
animais, e organizações, e as semelhanças entre máquinas
processadoras de informação e a função intelectual ou
cerebral humana ou animal.
SNESP: Estudio del controle y comunicación entre humanos,
máquinas, animales y organizaciones, y las semejantes entre
máquinas procesadoras de información y la función
intelectual o cerebral humana o animal.
SNING: Study of control and communication between humans,
machines, animals, and organizations and the parallels
between information processing machines and human or animal
intellectual or brain function.
Cicatriz

USE: Cesura

Ciclo estral
UF: Cio
BT: Fisiologia animal
RT: Comportamento sexual animal
TESP: CICLO ESTRAL
TING: ESTROUS CYCLE
SNPOR: Período de alterações fisiológicas e comportamentais
cíclicas em fêmeas de mamíferos não-primatas que apresentam
ESTRO. O ciclo estral geralmente consiste em 4 ou 5
períodos distintos correspondentes ao estado endócrino
(PROESTRO; ESTRO; METESTRO; DIESTRO e ANESTRO).(DECS)
SNESP: Periodo del ciclo fisiológico y cambios de comportamiento
en mamiferos hembras no primates que tienen el ESTRO. El
ciclo estral generalmente consiste en 4 o 5 periodos
diferentes, que corresponden al estado endocrino (PROESTRO,
ESTRO, METESTRO, DIESTRO y ANESTRO).(DECS)
SNING: The period of cyclic physiological and behavior changes in
non-primate female mammals that exhibit ESTRUS. The estrous
cycle generally consists of 4 or 5 distinct periods
corresponding to the endocrine status (PROESTRUS; ESTRUS;
METESTRUS; DIESTRUS; and ANESTRUS).(DECS)
Ciclo menstrual
NT: Menstruação
Tensão pré-menstrual
RT: Climatério
Menopausa
TESP: CICLO MENSTRUAL
TING: MENSTRUAL CYCLE
SNPOR: Período, em mulher ou fêmea primata com ovulação, que vai
desde o início até a próxima hemorragia menstrual
(MENSTRUAÇÃO). Este ciclo é regulado por interações

endócrinas entre HIPOTÁLAMO, HIPÓFISE, ovários e trato
genital. O ciclo menstrual é dividido pela OVULAÇÃOem duas
fases. Com base no status endócrino do OVÁRIO, há a FASE
FOLICULAR e a FASE LÚTEA, e baseando-se na resposta
doENDOMÉTRIO, o ciclo menstrual pode ser dividido nas fases
proliferativa e secretória.(DECS)
SNESP: Período que abarca desde el comienzo de un sangrado
menstrual (MENSTRUACIÓN)hasta el siguiente en la mujer o
primates hembras con ovulación. El ciclo menstrual está
regulado por las interacciones endocrinas del HIPOTÁLAMO,
la HIPÓFISIS, los ovarios y el tracto genital. El ciclo
menstrual está dividido por la OVULACIÓN en dos fases. En
función del estado endocrino del OVARIO, existe una FASE
FOLICULAR y una FASE LUTEÍNICA. En función de la respuesta
delENDOMETRIO, el ciclo menstrual se divide en una fase
proliferativa y en una fase secretoria.(DECS)
SNING: The period from onset of one menstrual bleeding
(MENSTRUATION) to the next in an ovulating woman or female
primate. The menstrual cycle is regulated by endocrine
interactions of the HYPOTHALAMUS; the PITUITARY GLAND; the
ovaries; and the genital tract. Themenstrual cycle is
divided by OVULATION into two phases. Based on the
endocrine status of the OVARY, there is a FOLLICULAR PHASE
and a LUTEAL PHASE. Based on the response in the
ENDOMETRIUM, themenstrual cycle is divided into a
proliferative and a secretory phase.(DECS)
Ciclo vigília-sono
BT: Ritmos biológicos
RT: Sono
TESP: CICLO VIGILIA-SUEÑO
TING: SLEEP WAKE CYCLE
SNPOR: O ritmo corporal natural, controlado pelo cérebro que
resulta em períodos alternados de sono e virgília. O ciclo
de sono-virgília pode ser interrompido por inúmeros
fatores, como mudança de fuso horário, turno de trabalho,
uso de drogas, ou estresse.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El ritmo corporal natural, controlado por el cerebro que
resulta en periodos alternados de sueño y vigilia. El ciclo
de vigilia-sueño puede ser interrumpido por inúmeros
factores, como cambio de fuso horario, turno de trabajo,
uso de drogas, o estrese.
Cidadania

RT: Atitudes políticas
Imigração
Leis
TESP: CIUDADANIA
TING: CITIZENSHIP
SNPOR: Posição formal ou qualidade social por ser membro de uma
comunidade, de um país, ou de alguma outra designação
política.
SNESP: Posición formal o calidad social por ser miembro de una
comunidad de un país, o de alguna otra designación política.
SNING: Formal status or social quality of being a member of a
community, country, or some other political designation.

Cidade do interior

USE: Ambientes urbanos
Cidades
Ciência

USE: Ambientes urbanos
NT: Ciência (aspectos sociais)
Ciência (métodos de pesquisa)
Indicadores científicos
RT: Cientistas
Filosofia da ciência
História da ciência
História natural
TESP: CIENCIA
TING: SCIENCE
SNPOR: Estudo de fenômenos naturais por observação, medidas e
experimentação.(DECS)
SNESP: El estudio de los fenómenos naturales mediante la
observación, medición y experimentación.(DECS)
SNING: The study of natural phenomena by observation, measurement,
and experimentation.(DECS)

Ciência (aspectos sociais)
UF: Sociologia da ciência
BT: Ciência
RT: História da ciência
Sociologia
Sociologia do conhecimento
TESP: CIENCIA (ASPECTOS SOCIALES)
TING: SCIENCE (SOCIAL ASPECTS)
Ciência (métodos de pesquisa)
BT: Ciência
RT: Metodologia
TESP: CIENCIA (METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION)
TING: SCIENCE (RESEARCH METHODOLOGY)
Ciência cristã
BT: Religião
RT: Cristianismo
TESP: CIENCIA CRISTIANA
TING: CHRISTIAN SCIENCE
SNPOR: Religião fundada por Mary Baker Eddy em 1866 que foi
organizada sob o nome oficial de Igreja de Cristo,
Cientista. Inclui prática de cura espiritual.(DECS)
SNESP: Religión fundada por Mary Baker Eddy en 1866 que se
organizó bajo el nombre oficial de Iglesia de Cristo,
Científica.Incluye la práctica de sanación espiritual.(DECS)
SNING: A religion founded by Mary Baker Eddy in 1866 that was
organized under the official name of the Church of Christ,
Scientist. It includes the practice of spiritual
healing.(DECS)
Ciência da informação
NT: Biblioteconomia
Informação
Recuperação da informação
RT: Administração de arquivos
Bibliografia

Bibliometria
Bibliotecários
Cabeçalhos de assunto
TESP: CIENCIAS DE LA INFORMACION
TING: INFORMATION SCIENCE
SNPOR: Campo de conhecimento, teoria e tecnologia que lida com a
coleção de fatos e imagens, e os processos e métodos
envolvidos em sua manipulação, estocagem, disseminação,
publicação e recuperação. Inclui os campos da COMUNICAÇÃO,
EDITORAÇÃO,BIBLIOTECONOMIA e informática.(DECS)
SNESP: El campo del conocimiento, teoría y tecnología que trata de
la colección de hechos y cifras y los procesos y métodos
involucrados en su manipulación, almacenamiento, difusión,
publicación y recuperación. Incluye los campos de la
COMUNICACION, EDICIÓN,BIBLIOTECOLOGÍA e informática.(DECS)
SNING: The field of knowledge, theory, and technology dealing with
the collection of facts and figures, and the processes and
methodsinvolved in their manipulation, storage,
dissemination, publication, and retrieval. It includes the
fields of COMMUNICATION; PUBLISHING;LIBRARY SCIENCE; and
informatics.(DECS)
Ciência e religião
USE: Religião e ciência
Ciências

NT: Agricultura
Arqueologia
Biologia
Ciências - Dicionários
Ciências - Estudo e ensino
Ciências sociais
Eugenia
Física
Geografia
Matemática
Medicina
Neurociências
Psicobiologia
Química
RT: Tecnologia
TESP: CIENCIAS
TING: SCIENCES

Ciências - Dicionários
BT: Ciências
Dicionários
Ciências - Estudo e ensino
BT: Ciências
Ciências do comportamento
BT: Ciências sociais
NT: Determinismo genético
Psicologia
RT: Comportamento
Sociologia
TESP: CIENCIAS DE LA CONDUCTA
TING: BEHAVIORAL SCIENCES

SNPOR: Grupo de disciplinas científicas que estudam a ação e o
comportamento humano e animal.
SNESP: Grupo de disciplinas científicas que estudian la acción y
el comportamiento humano y animal.
SNING: Group of scientific disciplines dealing with human and
animal action and behavior. Use SOCIAL SCIENCES to access
references from 73-96.
Ciências médicas
USE: Medicina
Ciências ocultas
UF: Ocultismo
NT: Ciências ocultas - Dicionário
RT: Cabala
Crenças religiosas
Fenômenos parapsicológicos
Misticismo
Parapsicologia
TESP: CIENCIAS OCULTAS
TING: OCCULTISM
Ciências ocultas - Dicionário
BT: Ciências ocultas
Dicionários
Ciências paramédicas
NT: Enfermagem
Farmacologia
Fisioterapia
RT: Medicina
Pessoal paramédico
TESP: CIENCIAS PARAMÉDICAS
TING: PARAMÉDICAL SCIENCES
Ciências sociais
BT: Ciências
NT: Antropologia
Ciências do comportamento
Ciências sociais - Dicionários
Ciências sociais - Enciclopédias
Ciências sociais - Metodologia
Ciências sociais - Teorias
Economia
Geografia humana
Métodos de pesquisa - Ciências sociais
Pesquisa científica - Ciências sociais
Pluralismo (ciências sociais)
Sociologia
RT: Economia e psicologia
Economia e saúde
Escola de Frankfurt
TESP: CIENCIAS SOCIALES
TING: SOCIAL SCIENCES
SNPOR: Grupo de disciplinas científicas que estuda as instituições
sociais, seu funcionamento, e as relações interpessoais e o
comportamento dos indivíduos ou das próprias instituições.
SNESP: Grupo de disciplinas científicas que estudia las
instituciones sociales, su funcionamiento, y las relaciones

interpersonales y el comportamiento de los individuos o de
las propias instituciones.
SNING: Group of scientific disciplines which study social
institutions, their functioning, and the interpersonal
relationships and the behavior of individuals or of those
institutions.
Ciências sociais - Dicionários
BT: Ciências sociais
Dicionários
Ciências sociais - Enciclopédias
BT: Ciências sociais
Enciclopédias
Ciências sociais - Metodologia
BT: Ciências sociais
Metodologia
TESP: CIENCIAS SOCIALES - METODOLOGIA
TING: SOCIAL SCIENCES - METHODOLOGY
Ciências sociais - Pesquisa científica
USE: Pesquisa científica - Ciências sociais
Ciências sociais - Teorias
BT: Ciências sociais
Teorias
TESP: CIENCIAS SOCIALES - TEORIAS
TING: SOCIAL SCIENCES - THEORY
Cientistas

UF: Pesquisadores
BT: Profissionais
NT: Cientistas - Brasil
Cientistas - Entrevistas
Cientistas políticos (biografia)
RT: Antropólogos
Ciência
Comenius, Johann Amos, 1592-1670
Leonardo, da Vinci, 1452-1519
Newton, Isaac, 1642-1727
Peirce, Charles Sanders, 1839-1914
Pessoal da aviação
Pessoal da indústria e comércio
Pessoal médico
Psicólogos
Sociólogos
TESP: CIENTISTAS
TING: SCIENTISTS
SNPOR: Termo de conceito amplo. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Término de concepto amplio. Se posible use un término más
específico.
SNING: Conceptually broad array term. Use a more specific term if
possible.

Cientistas - Brasil
BT: Cientistas
Profissionais

Cientistas - Entrevistas
BT: Cientistas
Cientistas políticos (biografia)
BT: Cientistas
Profissionais
TESP: POLITÓLOGOS
TING: POLITICAL SCIENTISTS
Cientometria
USE: Indicadores científicos
CIEPS

Ciganos

Cigarro
Cinema

UF: Centros integrados de educação pública
BT: Ensino público
RT: Política educacional
BT: Grupos étnicos
TESP: GITANOS
TING: GYPSIES
SNPOR: Grupo étnico originado na Índia e introduzido na Europa nos
séculos XIV ou XV.(DECS)
SNESP: Grupo étnico originario de la India, que llegó a Europa en
el siglo XIV o XV.(DECS)
SNING: Ethnic group originating in India and entering Europe in
the 14th or 15th century.(DECS)
USE: Fumo
UF: Filmes (entretenimento)
BT: Filmes
Meios de comunicação audiovisual
Meios de comunicação de massa
RT: Criador
Drama
Fotografia
TESP: CINEMA
TING: MOTION PICTURES (ENTERTAINMENT)
SNPOR: Termo não usado como um identificador padrão.
SNING: Not used as a document type identifier.

Cinesiologia
BT: Movimento (fisiologia)
RT: Músculos
TESP: QUINESIOLOGIA
TING: KINESIOLOGY
SNPOR: O estudo da mecânica do movimento corporal, especialmente
sua relação com características anatômicas e funções
fisiológicas 2. Disciplina que inclui todas as ciências do
esporte bem como as habilidades do profissional para a
aplicação de conhecimento de esporte e
exercício.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El estudio de la mecánica del movimiento corporal,
especialmente su relación con características anatómicas y

funciones fisiológicas 2. Disciplina que incluí todas las
ciencias del deporte bien como las habilidades del
profesional para la aplicación del conocimiento del deporte
y ejercicio.
Cinética

Cio
CIPS
Circo

BT: Física
TESP: CINETICA
TING: KINETICS
SNPOR: Taxa dinâmica em sistemas químicos ou físicos.(DECS)
SNESP: La tasa de la dinámica en los sistemas físicos o
químicos.(DECS)
SNING: The rate dynamics in chemical or physical systems.(DECS)
USE: Ciclo estral
USE: Escala de proficiência das intervenções do facilitador
RT: Artes
TESP: CIRCO
TING: CIRCUS
SNPOR: 1. Hist na Roma antiga, grande anfiteatro com camarotes e
arquibancadas onde se realizavam espetáculos públicos 2.
Recinto circular coberto ger. Desmontável, com um picadeiro
rodeado por arquibancadas, onde se apresentam atrações
variadas. 3. Conjunto de artistas e animais do circo 4.
Espetáculo circense 5. Ambiente ruidoso, animado ou
extravagante 5.1. Em esportes como automobilismo, atmosfera
que acompanha as escuderias em seus deslocamentos 6. Menos
us. Que círculo 7. Cincho 8. No campo, formação em círculo
de cavaleiros ou pessoas a e para manter os animais
reunidos em espaço reduzido.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Espectáculo formado por actuaciones divertidas, de
habilidad y de peligro 2. Lugar cerrado en que se ofrece al
público ese espectáculo 3. Grupo de personas que trabajan
en ese espectáculo 4. Lugar destinado para ofrecer al
público ciertos espectáculos en la antigua Roma. 5. Espacio
en forma de medio círculo rodeado por el desgate producido
por el hielo 6. Acción que llama la atención.(Señas:
Diccionario la enseñanza de la lengua española para
Brasileños).
SNING: 1. A group of people and animals who around performing
skilful tricks as entertainment 2. Informal a meeting,
group of people etc that is very noisy and uncontrolled 3.
In ancient Rome, a place where fights, races etc took
place, with seats built in a circle 4. Used sometimes as
the name of a round open area where several streets join
together.(Longman dictionary of contemporary English.
Harlow, Longman, 2010).

Circulação (sangue)
USE: Circulação sanguínea
Circulação sanguínea

UF: Circulação (sangue)
BT: Fisiologia
RT: Sangue
TESP: CIRCULACION SANGUINEA
TING: BLOOD CIRCULATION
SNPOR: O movimento do SANGUE enquanto é bombeado através do
SISTEMA CARDIOVASCULAR.(DECS)
SNESP: El movimiento de la SANGRE mientras es bombeado a traves
del SISTEMA CARDIOVASCULAR.(DECS)
SNING: The movement of the BLOOD as it is pumped through the
CARDIOVASCULAR SYSTEM.(DECS)
Circuncisão
BT: Cirurgia
RT: Genitália masculina
Ginecologia
Práticas religiosas
Ritos de nascimento
Ritos de passagem
TESP: CIRCUNCISION
TING: CIRCUMCISION
SNPOR: Remoção cirúrgica do prepúcio do pênis, tipicamente por
razões religiosas, culturais ou médicas. A circuncisão
geralmente é realizada no período de bebê, mas pode ser
feita em qualquer idade.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Remoción quirúrgico del prepucio del penes, típicamente por
raciones religiosas, culturales o médicas. La circuncisión
generalmente es realizada en el periodo de bebe, más puede
ser hecha en cualquier edad.
SNING: Term bacame postable in 2000.From 1973-2000, Birth Rites
and Surgery were used together to capture this concept.
Cirurgia

UF: Operação (cirurgia)
BT: Medicina
Métodos de tratamento físico
NT: Aborto
Amputação
Circuncisão
Cirurgia bariátrica
Cirurgia plástica
Enterostomia
Enxerto de nervos
Implante coclear
Neurocirurgia
Técnicas estereotáxicas
Transplante de órgãos
RT: Crianças - Cirurgia
Derivação ventriculoperitoneal
Lesões
Ostomizados
TESP: CIRUGIA
TING: SURGERY
SNPOR: Especialidade em que procedimentos manuais ou cirúrgicos
são usados no tratamento de doenças, lesões, ou
deformidades.(DECS)
SNESP: Especialidad en la cual se utilizan procedimientos manuales
u operativos para el tratamiento de enfermedades, lesiones

o deformidades.(DECS)
SNING: A specialty in which manual or operative procedures are
used in the treatment of disease, injuries, or
deformities.(DECS)
Cirurgia bariátrica
BT: Cirurgia
NT: Gastroplastia
TESP: CIRUGIA BARIATRICA
TING: BARIATRIC SURGERY
SNPOR: Procedimentos cirurgicos voltados para obter uma REDUÇÃO DE
PESO importante em pacientes com OBESIDADE MÓRBIDA.(DECS)
SNESP: Procedimientos quirurgicos cuyo proposito es lograr una
gran REDUCCION DE PESO en pacientes con OBESIDAD
MORBIDA.(DECS)
SNING: Surgical procedures aimed at producing major WEIGHT
REDUCTION in patients with MORBID OBESITY.(DECS)
Cirurgia plástica
BT: Cirurgia
TESP: CIRUGIA PLASTICA
TING: PLASTIC SURGERY
SNPOR: Ramo da cirurgia voltado (concerned) para a
restauração,reconstrução, ou melhora [do desempenho] de
estruturas defeituosas, lesadas, ou ausentes.(DECS)
SNESP: Rama de la cirugía que se ocupa de la restauración,
reconstrucción o mejoramiento de estructuras defectuosas,
lesionadas o ausentes.(DECS)
SNING: The branch of surgery concerned with restoration,
reconstruction, or improvement of defective, damaged, or
missing structures.(DECS)
Cirurgiões plásticos
BT: Profissionais
TESP: CIRUJANOS PLASTICOS
TING: PLASTIC SURGEONS
Cisão

TESP: ESCISION
SNPOR: 1. Em análise kleiniana, o mais primitivo de todos os
mecanismos de defesa, no qual objetos que evocam
ambivalência, portanto, ansiedade são tratados através da
compartimentalização de emoções positivas e negativas,
levando a imagens do self e dos outros que não são
integradas. Em geral, ela resulta em pontos de vista
polarizados que são projetados em diferentes pessoas. Esse
mecanismo é encontrado não apenas em bebês e crianças
pequenas, que são ainda incapazes de combinar esses pontos
de vista polarizados, mas também em adultos com padrões
disfuncionais de tratar ambivalência; ela está
frequentemente associada com transtorno da personalidade
borderline. A cisão desempenha um papel central na teoria
de fairbairn.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. En análisis Kleiniana, el más primitivo de todos los
mecanismos de defesa, en el cual objetos que evocan
ambivalencia, por lo tanto, ansiedad son tratados a través
de la compartimentación de emociones positivas y negativas,
llevando a imágenes del self y de los otros que no son

integradas. En general, ella resulta en puntos de vista
polarizados que son proyectados en distintas persona. Ese
mecanismo es encontrado no apenas en bebes y niños
pequeños, que son aún incapaces de combinar eses puntos de
vista polarizados, más también en adultos con patrones
disfuncionales de tratar ambivalencia; ella esta
frecuentemente asociada con trastorno de la personalidad
bordeline. La escisión desempeña un papel central en la
teoría de fairbairn.
Cisão do eu
TESP: ESCISION DEL YO
Cisão mente corpo
TESP: ESCISION MENTE CUERPO
Citocinas

BT: Imunologia
TESP: CITOCINAS
TING: CYTOKINES
SNPOR: Proteínas, que não são anticorpos, secretadas por
leucócitosinflamatórios e por células não leucocíticas que
agem como mediadores intercelulares. As citocinas diferem
dos hormôniosclássicos no sentido de que elas são
produzidas por vários tecidos ou tipos celulares e não por
glândulas especializadas. Elas geralmente agem localmente
de modo parácrino ou autócrino em vez de endócrino.(DECS)
SNESP: Proteínas, que no son anticuerpos, segregadas por
leucocitosinflamatorios y por algunas células no
leucocitarias, y que actúan como mediadores intercelulares.
Difieren de las hormonas clásicas en que son producidas por
un número de tejidos o tipos de células en lugar de por
glándulas especializadas. Generalmente actúan localmente en
forma paracrina o autocrina y no en forma endocrina.(DECS)
SNING: Non-antibody proteins secreted by inflammatory leukocytes
and some non-leukocytic cells, that act as intercellular
mediators. They differ from classical hormones in that they
are produced by a number of tissue or cell types rather
than by specialized glands. They generally act locally in a
paracrine or autocrine rather than endocrine manner.(DECS)

Citologia

RT: Células (biologia)
Citometria de fluxo
TESP: CITOLOGIA
TING: CYTOLOGY
SNPOR: Estudo da estrutura, comportamento, crescimento, reprodução
epatologia das células, além do funcionamento e química dos
componentes celulares.(DECS)
SNESP: Estudio de la estructura, comportamiento, crecimiento,
reproducción ypatología de las células, además del
funcionamiento y la química de los componentes de la
célula.(DECS)
SNING: The study of the structure, behavior, growth, reproduction,
andpathology of cells; and the function and chemistry of
cellular components.(DECS)

Citometria de fluxo
RT: Citologia

TESP: CITOMETRIA DE FLUJO
TING: FLOW CYTOMETRY
SNPOR: Técnica que utiliza um sistema instrumental para
fabricação, processamento e exibição de uma ou mais medidas
em células individuais obtidas de uma suspensão de células.
As células são geralmente coradas com um ou mais corantes
específicos aos componentes de interesse da célula, por
exemplo, DNA, e a fluorescência de cada célula é medida
rapidamente pelo feixe de excitação transversa (laser ou
lâmpada de arco de mercúrio). A fluorescência provê uma
medida quantitativa de várias propriedades bioquímicas e
biofísicas das células, bem como uma base para separação
das células. Outros parâmetros ópticos incluem absorção e
difusão da luz, a última sendo aplicável a medidas de
tamanho, forma, densidade, granularidade e coloração da
célula.(DECS)
SNESP: Técnica que emplea un sistema instrumental para realizar,
procesar y exhibir una o más mediciones de células
individuales obtenidas de una suspensión celular. Las
células generalmente son coloreadas con uno o más tintes
fluorescentes específicos para los componentes celulares de
interés, por ejemplo, el ADN, y la fluorescencia de cada
célula se mide cuando atraviesa rápidamente el haz de
excitación (láser o lámpara de arco de mercurio). La
fluorescencia brinda una medición cuantitativa de varias
propiedades bioquímicas y biofísicas de la célula como base
para diferenciación celular. Otros parámetros ópticos
mensurables incluyen la obsorción y la difusión de la luz,
aplicándose esta última a la medición del tamaño, forma,
densidad, granularidad de la célula y su absorción del
colorante.(DECS)
SNING: Technique using an instrument system for making,
processing, and displaying one or more measurements on
individual cells obtained from a cell suspension. Cells are
usually stained with one or more fluorescent dyes specific
to cell components of interest, e.g., DNA, and fluorescence
of each cell is measured as it rapidly transverses the
excitation beam (laser or mercury arc lamp). Fluorescence
provides a quantitative measure of various biochemical and
biophysical properties of the cell, as well as a basis for
cell sorting. Other measurable optical parameters include
light absorption and light scattering, the latter being
applicable to the measurement of cell size, shape, density,
granularity, and stain uptake.(DECS)
Citrato de sildenafil
USE: Viagra
Ciúme

BT: Estados emocionais
RT: Ansiedade
Emoções
Inveja
Raiva
TESP: CELOS
TING: JEALOUSY
SNPOR: Reação irracional composta de pesar, de perda da
autoestima, de inimizade em relação ao rival e de
autocrítica.(DECS)

SNESP: Una reacción irracional compuesta de profunda pena, de
pérdida de la autoestima, animadversión contra el rival y
autocrítica.(DECS)
SNING: An irrational reaction compounded of grief, loss of
self-esteem, enmity against the rival and self
criticism.(DECS)
Civilização
BT: História
NT: Civilização africana
Civilização brasileira
Civilização grega
RT: Cultura
TESP: CIVILIZACION
TING: CIVILIZATION
SNPOR: Os atributos humanos distintos e realizações de uma
sociedade em particular.(DECS)
SNESP: Los atributos y logros propiamente humanos de una sociedad
particular.(DECS)
SNING: The distinctly human attributes and attainments of a
particular society.(DECS)
Civilização africana
BT: Civilização
RT: África
TESP: CIVILIZACION AFRICANA
TING: AFRICAN CIVILIZATION
Civilização brasileira
BT: Civilização
RT: Brasil
TESP: CIVILIZACIÓN DE BRASIL
TING: BRAZILIAN CIVILIZATION
Civilização grega
BT: Civilização
TESP: CIVILIZACION GRIEGA
TING: GREC CIVILIZATION
SNPOR: Entidade histórica e cultural espalhada através de uma
extensa área geográfica, sob influência da civilização,
cultura e ciência gregas. O império grego estendia-se das
terras gregas no continente e ilhas do Mar Egeu no século
XVI a.C. até o Vale do Rio Indo no quarto século sob as
ordens de Alexandre, o Grande, e até o sul da Itália e
Sicília. Amedicina grega começou com a medicina de Homero e
Esculápio e continuou intacta até Hipócrates (480-355
a.C.). O período clássico damedicina grega foi de 460 a 136
a.C. e o período grego-romano, de 156 a.C. até 576 d.C.
(Tradução livre do original: A. Castiglioni, A History of
Medicine, 2d ed; from F. H. Garrison, An Introduction to
the History of Medicine, 4th ed).(DECS)
SNESP: Una entidad histórica y cultural extendida a lo ancho de
una amplia área geográfica bajo la influencia de la
civilización, cultura y ciencias griegas. El Imperio griego
se extendió de la parte continental y lasislas egeas en el
siglo XVI a.C. al Valle del Indo en el siglo IV bajo el
imperio de Alejando Magno, y al sur de Italia y Sicilia. La
medicinagriega comenzó con la medicina homérica y esculapia
y continuó sin interrupción hasta Hipócrates (480-355 A.C.)

El período clásico de lamedicina griega comprendió entre
460 y 136 A.C. y el período greco-romano comprendió del 156
A.C. al 576 A.D. (Traducción libre del original: A.
Castiglioni, A History of Medicine, 2d ed; from F. H.
Garrison, An Introduction to the History of Medicine, 4th
ed).(DECS)
SNING: A historical and cultural entity dispersed across a wide
geographical area under the influence of Greek
civilization, culture, and science. The Greek Empire
extended from the Greek mainland and the Aegeanislands from
the 16th century B.C., to the Indus Valley in the 4th
century under Alexander the Great, and to southern Italy
and Sicily. Greek medicine began with Homeric and
Aesculapian medicine and continued unbroken to Hippocrates
(480-355 B.C.). The classic period of Greek medicine was
460-136 B.C. and the Graeco-Roman period, 156 B.C.-576 A.D.
(From A. Castiglioni, A History of Medicine, 2d ed; from F.
H. Garrison, An Introduction to the History of Medicine,
4th ed).(DECS)
Civilização pós-moderna
USE: Pós-modernidade
TESP: CIVILIZACION POST-MODERNA
Claparède, Édouard, 1873-1940
BT: Pessoas
RT: Neurologistas
Psicólogos
Clarividência
BT: Percepção extrassensorial
NT: Precognição
TESP: CLARIVIDENCIA
TING: CLAIRVOYANCE
SNPOR: Ramo da psicologia que trata do comportamento e dos eventos
paranormais, tais como a telepatia, as premonições e a
clarividência, os quais não são explicáveis pelas leis da
natureza da atualidade.(DECS)
SNESP: Rama de la psicología que trata de la conducta y los
eventos paranormales, tales como la telepatía, la
precognición y la clarividencia, los cuales no son
explicables por las leyes naturales actuales.(DECS)
SNING: Branch of psychology that deals with paranormal behavior
and events such as telepathy, precognition, and
clairvoyance, which are not explicable by present day
"natural laws".(DECS)
Classe média
UF: Burguesia
BT: Classe social
TESP: CLASE MEDIA
TING: MIDDLE CLASS
SNPOR: Grupo ou divisão importante da sociedade que compartilha um
nível comum de posição, renda, poder e prestígio, bem como
muitos valores comuns e, em alguns casos, padrões
religiosos e sociais semelhantes.(DECS)
SNESP: Grupo o división importante de la sociedad que compartida
un nivel común de posición, renta, poder, y prestigio, bien
como muchos valores comunes y, en algunos casos, patrones

religiosos y sociales semejantes.(DECS)
Classe social
UF: Estratificação social
BT: Estrutura social
Nível socioeconômico
NT: Classe média
Classe trabalhadora
Luta de classes
RT: Escravidão
TESP: CLASE SOCIAL
TING: SOCIAL CLASS
SNPOR: Estrato da população com mesma posição e prestígio, inclui
estratificação social. Classe social é definida por
critérios tais comoeducação, ocupação, renda.(DECS)
SNESP: Estrato de la población con igual posición y prestigio,
incluye estratificación social. Clase social se define por
criterios tales comoeducación, ocupación y renta.(DECS)
SNING: A stratum of people with similar position and prestige;
includes social stratification. Social class is measured by
criteria such as education, occupation, and income.(DECS)
Classe trabalhadora
BT: Classe social
Nível socioeconômico
TESP: CLASE TRABAJADORA
TING: LOWER CLASS
Classificação (processos cognitivos)
UF: Categorização
BT: Processos cognitivos
RT: Comportamento de escolha
TESP: CLASIFICACION (PROCESOS COGNITIVOS)
TING: CLASSIFICATION (COGNITIVE PROCESS)
SNPOR: O arranjo sistemático de entidades em qualquer campo em
classes de categorias baseado em características comuns
como propriedades, morfologia, assunto ou tema, etc.(DECS)
SNESP: Arreglo sistemático de entidades en cualquier campo en
clases de categorías basadas en características comunes
como son propiedades, morfología, materia (o asunto, o
tema), etc.(DECS)
SNING: The systematic arrangement of entities in any field into
categories classes based on common characteristics such as
properties, morphology, subject matter, etc.(DECS)
Claude-Adrien Helvetius, 1715-1771
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Claudel, Camile, 1864-1943
BT: Pessoas
RT: Escultores
Claustrofobia
BT: Fobias
RT: Angústia
TESP: CLAUSTROFOBIA
TING: CLAUSTROPHOBIA

SNPOR: Transtornos da ansiedade nas quais o aspecto central é um
medo persistente e irracional de um objeto, atividade ou
situação específica, que o indivíduo se sente compelido a
evitar. O indivíduo reconhece que o medo é excessivo e
despropositado.(DECS)
SNESP: Trastornos de ansiedad en los cuales el aspecto central es
un miedopersistente e irracional a un objeto, actividad o
situación específicos, que el individuo se siente compelido
a evitar. El individuo reconoce que el miedo es excesivo e
irracional.(DECS)
SNING: Anxiety disorders in which the essential feature is
persistent and irrational fear of a specific object,
activity, or situation that the individual feels compelled
to avoid. The individual recognizes the fearas excessive or
unreasonable.(DECS)
Cleptomania
RT: Distúrbios da personalidade
Impulsividade
Roubo
TESP: CLEPTOMANIA
TING: KLEPTOMANIA
SNPOR: Transtornos cujas características essenciais são o fracasso
em resistir a um impulso, ímpeto ou desejo de realizar uma
ação, que é prejudicial ao indivíduo e aos outros. Os
indivíduos experimentam uma sensação crescente de tensão
anterior à ação e sentem prazer, gratificação ou alívio da
tensão quando realizam a ação.(DECS)
SNESP: Trastornos cuyas características esenciales son el fracaso
en resistir un impulso, ímpetu o tentación de realizar una
acción que es perjudicial al individuo o a otros. Los
individuos experimentan una sensacióncreciente de tensión
anterior a la acción y sienten placer, gratificación o
alivio de la tensión cuando la realizan.(DECS)
SNING: Disorders whose essential features are the failure to
resist an impulse,drive, or temptation to perform an act
that is harmful to the individual or to others. Individuals
experience an increased sense of tension prior to the act
and pleasure, gratification or release of tension at
thetime of committing the act.(DECS)
Clero

Clichê

BT: Religiosos
NT: Educação do clero
RT: Grupos religiosos
TESP: CLERO
TING: CLERGY
SNPOR: Conjunto dos clérigos, em sua totalidade ou limitado a uma
igreja, região, país etc.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Conjunto de sacerdotes de la Iglesia. Grupo social formado
por los sacerdotes y por las personas al servicio de la
Iglesia.
SNING: The priests in the Christian church.
TESP: CLISE
TING: CLICHE

Clima organizacional
BT: Características organizacionais
RT: Condições de trabalho
Estrutura organizacional
Mudança organizacional
Qualidade de vida no trabalho
TESP: CLIMA ORGANIZACIONAL
TING: ORGANIZATIONAL CLIMATE
SNPOR: Características sociais ou ambientais de uma organização
que altera o comportamento ou desempenho de seus membros.
SNESP: Características sociales o ambientales de una organización
que altera el comportamiento o desarrollo de sus miembros.
SNING: Social or environmental characteristics of an organization
which affect the behavior or performance of its members.
Climatério
BT: Fisiologia
RT: Ciclo menstrual
Menopausa
Reprodução humana
Reprodução sexual
TESP: CLIMATERIO
TING: CLIMATERIC
SNPOR: somáticas e psíquicas [relacionadas] com o término da
função ovariana na mulher. Pode também acompanhar a
diminuição normal da atividade sexual no homem (MeSH). O
período de alterações endócrinas, somáticas e psicológicas
transitórias que ocorrem na transição para a menopausa
(fonte: Stedman 27a. ed., 2003).(DECS)
SNESP: Período fisiológico caracterizado por cambios endocrinos,
somáticos y psíquicos a la terminación de la función
ovárica en la hembra. También puede acompañar la
disminución normal de la actividad sexual en el macho.(DECS)
SNING: Physiologic period, characterized by endocrine, somatic,
and psychic changes with the termination of ovarian
function in the female. It may also accompany the normal
diminution of sexual activity in the male.(DECS)
Climax sexual
USE: Orgasmo
Clínica

NT: Clínica psicanalítica
RT: Campo psicanalítico
Clínicas
Consulta terapêutica
Pesquisa científica - Psicanálise
TESP: CLINICA
TING: CLINIC
SNPOR: 1. Instalação de atendimento de saúde para o diagnóstico e
tratamento de pacientes de emergência ou ambulatório 2.
Breve programa ou sessão instrucional com objetivo
diagnóstico, terapêutico ou de recuperação nas áreas de
educação ou saúde mental ou física.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Instalación de atendimiento de salud para el diagnóstico
y tratamiento de pacientes de emergencia o ambulatorio 2.
Breve programa o sesión instrucciones con objetivo

diagnóstico, terapéutico o de recuperación en las áreas de
educación o salud mental o física.
Clínica ampliada
BT: Saúde pública
RT: Humanização da assistência
Psicologia comunitária
TESP: CLINICA AMPLIADA
TING: EXTENDED CLINIC
SNPOR: A clínica ampliada é uma das diretrizes que a Política
Nacional de Humanização propõe para qualificar o modo de se
fazer saúde. Ampliar a clínica é aumentar a autonomia do
usuário do serviço de saúde, da família e da comunidade. É
integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes
áreas na busca de um cuidado e tratamento de acordo com
cada caso, com a criação de vínculo com o usuário. A
vulnerabilidade e o risco do indivíduo são considerados e o
diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas
clínicos, mas também leva em conta a história de quem está
sendo
cuidado.(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/201_clinica_amp
liada.html - 23/09/2013)
SNESP: La clínica ampliada es una de las directrices que la
Política Nacional de Humanización propone para cualificar
el modo de si hacer salud. Ampliar la clínica es aumentar
la autonomía del usuario del servicio de salud, de la
familia y de la comunidad. Es integrar al equipo de
trabajadores de la salud de distintas áreas en la busca de
un cuidado y tratamiento de acuerdo con cada cosa, con la
creación de vínculo con el usuario. La vulnerabilidad es el
riesgo del individuo son considerado y el diagnóstico es
hecho del individuo no solo por saber de los especialistas
clínicos, mas también toma en cuenta la historia de quien
está siendo cuidado.
Clínica psicanalítica
BT: Clínica
TESP: CLINICA PSICOANALITICA
TING: PSYCHOANALYTIC CLINIC
Clínicas

BT: Instalações e serviços para tratamento
NT: Centros comunitários de saúde mental
Clínicas clandestinas
Clínicas de orientação infantil
Clínicas psiquiátricas
RT: Clínica
Hospitais
Tratamento
TESP: CLINICAS
TING: CLINICS

Clínicas-escola
RT: Ensino da psicologia
Grupo de espera recreativo
Prática clínica
TESP: ESCUELA CLINICA
TING: SCHOOL-CLINICS

Clínicas clandestinas
BT: Clínicas
RT: Crime
TESP: CLINICAS CLANDESTINAS
TING: CLANDESTINE CLINICS
Clínicas de orientação infantil
UF: Clínicas psiquiátricas infantis
BT: Clínicas
RT: Centros comunitários de saúde mental
Clínicas psiquiátricas
Instalações e serviços comunitários
Programas de saúde mental
Serviços de saúde mental
TESP: CLINICAS DE ORIENTACION INFANTIL
TING: CHILD GUIDANCE CLINICS
SNPOR: Serviços que existem para o diagnóstico e tratamento dos
distúrbios comportamentais e emocionais na infância.
SNING: Facilities which exist for the diagnosis and treatment of
behavioral and emotional disorders in childhood.
Clínicas psiquiátricas
UF: Clínicas psiquiátricas para pacientes não-hospitalizados
BT: Clínicas
RT: Centros comunitários de saúde mental
Clínicas de orientação infantil
Hospitais
Hospitais-escola
Programas de saúde mental
TESP: CLINICAS PSIQUIATRICAS
TING: PSYCHIATRIC CLINICS
Clínicas psiquiátricas infantis
USE: Clínicas de orientação infantil
Clínicas psiquiátricas para pacientes não-hospitalizados
USE: Clínicas psiquiátricas
Clivagem

NT: Clivagem do eu
RT: Defesas maníacas
Klein, Melanie, 1882-1960
Mecanismos de defesa
Objeto
Ódio
Pulsão de morte
TESP: CLIVAJE
TING: SPLITTING
SNPOR: O primeiro estágio de desenvolvimento embrionário, em que
um óvulo fertilizado se divide repetidamente para formar
uma massa de células cada vez menores.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La primera etapa de desarrollo embrionario, en que un ovulo
fertilizado se divide repetidamente para formar una masa de
células cada vez menores.

Clivagem do eu
BT: Clivagem
TING: EGO SPLITTING

Clorisondamina
USE: Aminas
SNPOR: Termo em desuso desde 1997. Use CLORISONDAMINA para acessar
referências entre 73-96.
SNESP: Término en desuso desde 1997. Use CLORISONDAMINA para
aceder referencias entre 73-96.
SNING: Term discontinued in 1997. Use CHLORISONDAMINE to access
references from 73-96.
Clubes (organizações sociais)
BT: Recreação
TESP: CLUBES (ORGANIZACIONES SOCIALES)
TING: CLUBS (SOCIAL ORGANIZATIONS)
CNTF

USE: Fator neurotrófico ciliar

Co-educação
RT: Educação
TESP: COEDUCACION
TING: COEDUCATION
Cobaias

Cocaína

UF: Preás
BT: Roedores
TESP: COBAYOS
TING: GUINEA PIGS
SNPOR: Nome popular utilizado para o gênero Cavia. A espécie mais
comum é a Cavia porcellus, que é o porquinho-da-índia, ou
cobaia, domesticado e usado como bicho de estimação e para
pesquisa biomédica.(DECS)
SNESP: Nombre común utilizado para el género Cavia. La especie más
común es la Cavia porcellus que es la cobaya domesticada
para mascotas y para la investigación biomédica.(DECS)
SNING: A common name used for the genus Cavia. The most common
species is Cavia porcellus which is the domesticated guinea
pig used for pets and biomedical research.(DECS)
BT: Alcaloides
Aminas
Anestésicos locais
Droga (abuso)
TESP: COCAINA
TING: COCAINE
SNPOR: Éster de alcaloide extraído de folhas de plantas incluindo
a coca. É um anestésico local e vasoconstritor,
clinicamente usado para esse propósito, particularmente no
olho, orelha, nariz e garganta. Também tem efeitos potentes
no sistema nervoso central similares aos dasanfetaminas, e
é uma droga que vicia. A cocaína, como asanfetaminas, age
por mecanismos múltiplos nos neurônioscatecolaminérgicos do
cérebro. Considera-se que o mecanismo dos seus efeitos de
reforço envolvam a inibição da captação dadopamina.(DECS)
SNESP: Ester de alcaloide extraído de las hojas de plantas
incluyendo la coca. Es un anestésico local y
vasoconstrictor y es utilizado clínicamente para ese
propósito, particularmente en los ojos, la nariz y la

garganta. Tiene poderosos efectos en el sistema nervioso
central similares a los de las anfetaminas y es una droga
que crea hábito. La cocaína, como las anfetaminas, actúa a
través de múltiples mecanismos sobre lasneuronas
catecolaminérgicas del cerebro, se piensa que el mecanismo
de sus efectos de estimulación involucra la inhibición de
la recaptación de dopamina.(DECS)
SNING: An alkaloid ester extracted from the leaves of plants
including coca. It is a local anesthetic and
vasoconstrictor and is clinically used for that purpose,
particularly in the eye, ear, nose, and throat. It also has
powerful central nervous system effects similar to the
amphetaminesand is a drug of abuse. Cocaine, like
amphetamines, acts by multiple mechanisms on brain
catecholaminergic neurons; the mechanism of its reinforcing
effects is thought to involve inhibition of
dopamineuptake.(DECS)
Cochilo

Cóclea

BT: Sono
TESP: SIESTA
TING: NAPPING
BT: Órgãos dos sentidos
NT: Aparelho vestibular
RT: Implante coclear
TESP: COCLEA
TING: COCHLEA
SNPOR: Parte da orelha interna (LABIRINTO) envolvida com a
audição. Forma a parte anterior do labirinto (estrutura
semelhante a um caracol) localizada anteriormente (quase
horizontalmente) ao VESTÍBULO DO LABIRINTO.(DECS)
SNESP: Parte del oído interno (LABERINTO) implicada en la
audición. Forma la parte anterior del laberinto, tiene
forma de caracol y está situada casi horizontalmente y
anterior al LABERINTO VESTIBULAR.(DECS)
SNING: The part of the inner ear (LABYRINTH) that is concerned
with hearing. It forms the anterior part of the labyrinth,
as a snail-like structure that is situated almost
horizontally anterior to the VESTIBULAR LABYRINTH.(DECS)

Coco Syagrus
RT: Plantas
TESP: COCO SYAGRUS
TING: COCO SYAGRUS
Codependência (psicologia)
RT: Abuso de álcool
Ajustamento emocional
Dependência (personalidade)
Droga (abuso)
Família
Interação interpessoal
Relações conjugais
Relações familiares
Relações pais-criança
Traços de personalidade
TESP: CODEPENDENCIA

TING: CODEPENDENCY
SNPOR: O estado de ser mutuamente dependente, por exemplo, em
relacionamento entre duas pessoas que são emocionalmente
dependentes uma da outra. 2. Padrão disfuncional de
relacionamento em que um indivíduo depende psicologicamente
de (ou é controlado por) uma pessoa que apresenta uma
adiccção patológica (p.ex., álcool, jogo).(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. El estado de ser mutualmente dependiente, por ejemplo,
en relacionamiento entre dos personas que son
emocionalmente dependientes una de la otra 2. Patrón
disfuncional de relacionamiento en que un individuo depende
psicológicamente de (o es controlado por) una persona que
presenta una adicción patológica (p.ej., alcohol, juego).
Coeficiente de correlação momento-produto de Pearson
USE: Correlação estatística
Coelhos

Coerção

BT: Animais
Mamíferos
TESP: CONEJOS
TING: RABBITS
SNPOR: Espécie Oryctolagus cuniculus (família Leporidae,
ordemLAGOMORPHA) nascem nas tocas, sem pelos e com os olhos
e orelhas fechados. Em contraste com as LEBRES, os coelhos
têm 22 pares de cromossomos.(DECS)
SNESP: La especie Oryctolagus cuniculus, de la familia Leporidae,
ordenLAGOMORPHA. Los conejos nacen en las conejeras, sin
pelo y con los ojos y los oidos cerrados. En contraste con
las LIEBRES, los conejostienen 22 pares de cromosomas.(DECS)
SNING: The species Oryctolagus cuniculus, in the family Leporidae,
orderLAGOMORPHA. Rabbits are born in burrows, furless, and
with eyes and ears closed. In contrast with HARES, rabbits
have 22 chromosome pairs.(DECS)
BT: Comportamento agressivo
Influências sociais
RT: Autoridade
Comunicação persuasiva
Dominância
Lavagem cerebral
Obediência
Poder
Punição
Tortura
Violência
TESP: COERCION
TING: COERCION
SNPOR: Uso de força ou intimidação para obter complacência.(DECS)
SNESP: Uso de la fuerza o intimidación para obtener sumisión.(DECS)
SNING: The use of force or intimidation to obtain compliance.(DECS)

Coerência linguística
BT: Linguística
RT: Neuropsicologia
TESP: COHERENCIA LINGUISTICA
TING: LINGUISTIC CONSISTENCY

Coesão de grupo
BT: Dinâmica de grupo
TESP: COHESION DE GRUPO
TING: GROUP COHESION
SNPOR: Vínculos comuns formados entre os membros de um grupo como
consequência de seus esforços mútuos para alcançar uma meta
ou objetivo comum.
SNESP: Vínculos comunes formados entre los miembros de un grupo
como consecuencia de sus esfuerzos mutuo para alcanzar una
meta o objetivo común.
SNING: Mutual bonds formed among the members of a group as a
consequence of their combined efforts toward a common goal
or purpose.
Coesão linguística
BT: Linguística
RT: Neuropsicologia
TESP: COHESION LINGUISTICA
TING: LINGUISTIC COHESION
Cognição

NT: Cognição - Dicionários
Conscientização
RT: Desenvolvimento cognitivo
Intuição
Metacognição
Processos cognitivos
TESP: COGNICION
TING: COGNITION
SNPOR: Ato ou processo de conhecimento que inclui consciência e
julgamento, percepção, razão, e incorporação ao intelecto.
SNESP: Acto o proceso de conocimiento que incluyeconsciencia y
juicio, percepción, razón, y incorporación al intelecto.
SNING: Act or process of knowing which includes awareness and
judgment, perceiving, reasoning, and conceiving.

Cognição - Dicionários
BT: Cognição
Dicionários
TESP: COGNICION - DICCIONARIOS
TING: COGNITION - DICTIONARIES
Cognição (animal)
BT: Etologia cognitiva
NT: Inteligência (animal)
TESP: COGNICION (ANIMAL)
TING: COGNITION IN ANIMALS
SNPOR: Processos inferidos que são usados pelos animais para
resolver problemas ambientais e sociais, mas não podem ser
observados diretamente. Isso inclui capacidades de solução
do problema que parecem não depender da memória de
repetição ou da aprendizagem de tentativa e erro, sugerindo
que os animais podem ser capazes de raciocinar sobre
possíveis soluções e, portanto, resolver problemas com
aparente espontaneidade.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Procesos inferidos que son usados por los animales para
resolver problemas ambientales y sociales, más no pueden

ser observados directamente. Eso incluyecapacidades de
solución del problema que parecen no depender de la memoria
de repetición o del aprendizaje de tentativa y error,
sugerido problemas con aparente espontaneidad.
Cognição e cultura
RT: Cultura
Linguagem
Linguística
TING: COGNITION AND CULTURE
Cognição musical
RT: Música
Processos cognitivos
TESP: COGNICION MUSICAL
TING: MUSICAL COGNITION
Cognição social
BT: Comportamento social
Processos cognitivos
RT: Habilidades na comunicação
Interação interpessoal
Interação social
Percepção social
Reputação
TESP: COGNICION SOCIAL
TING: SOCIAL COGNITION
SNPOR: Processos cognitivos e atividades que acompanham e mediam a
interação social.
SNESP: Procesos cognitivos y actividades que acompañan y median
la interacción social.
SNING: Cognitive processes and activity that accompany and mediate
social interaction.
Cognições
UF: Conteúdo do pensamento
NT: Crenças irracionais
Expectativas
RT: Atitudes
Conceitos
Mente
TESP: COGNICIONES
TING: COGNITIONS
SNPOR: O conteúdo dos processos ou pensamentos cognitivos.
SNESP: El contenido de los procesos o pensamientos cognitivos.
SNING: The content of cognitive or thinking processes.
Coito

USE: Relação sexual

Coito (animal)
USE: Comportamento de acasalamento animal
Coito interrompido
BT: Relação sexual
RT: Comportamento psicossexual
Métodos anticoncepcionais
TESP: COITO INTERRUMPIDO
TING: COITUS INTERRUPTUS

SNPOR: Método anticoncepcional por meio do qual o coito e
intensionalmente interrompido para impedir a ejaculação do
sémen na vagina.(DECS)
SNESP: Método anticonceptivo por el cual se interrumpe
intencionadamente el coito con el proposito de prevenir la
eyaculacion del semen en la vagina.(DECS)
SNING: A contraceptive method whereby coitus is purposely
interrupted in order to prevent ejaculation of semen into
the vagina.(DECS)
Coito sádico
RT: Comportamento psicossexual
TESP: COITO SADICO
TING: SADISTIC COITUS
Colaboração
USE: Cooperação
Colapso nervoso
USE: Distúrbios mentais
Colarinhos brancos
BT: Pessoal da indústria e comércio
NT: Executivos
Pessoal de administração
Pessoal de vendas
TESP: TRABAJADORES DE CUELLO BLANCO
TING: WHITE COLLAR WORKERS
SNPOR: Indivíduos empregados nas áreas de vendas, técnicas,
profissionais, administrativas, ou da igreja.
SNESP: Individuos empleados en las áreas de ventas, técnicas,
profesionales, administrativas, o de la iglesia.
SNING: Individuals employed in technical, professional, sales,
administrative, or clerical positions.
Colecistocinina
BT: Hormônios
Neurotransmissores
Peptídeos
TESP: COLECISTOQUININA
TING: CHOLECYSTOKININ
SNPOR: Hormônio secretado pela mucosa intestinal superior no
contato com elementos gástricos, na contração estimulada da
vesícula biliar. Também, um neurotransmissor.
SNESP: Hormona segregado por la mucosa intestinal superior en el
contacto con elemento gástricos, en la contracción
estimulada de la vesícula biliar. También, un
neurotransmisor.
SNING: Hormone secreted by upper intestinal mucosa on contact
withgastric contents, it stimulates contraction of the
gallbladder. Also, a neurotransmitter.
Cólera

USE: Raiva

Coleta de dados
BT: Metodologia
RT: Amostragem experimental
Informação

Medidas estatísticas
Processamento de dados
TESP: COLECCION DE DATOS
TING: DATA COLLECTION
SNPOR: Acumulação, geração, ou reunião de informações sempre de
forma sistemática. Compare MÉTODOS EXPERIMENTAIS.
SNESP: Acumulación, generación, o reunión de informaciones siempre
de forma sistemática. Compare MÉTODOS EXPERIMENTALES.
SNING: Systematic accumulation, generation, or assembly of
information. Compare EXPERIMENTAL METHODS.
Coletores de lixo
BT: Profissionais
RT: Catadores de papel
TESP: COLECTORES DE BASURA
TING: SANITATION WORKERS
Cólica do primeiro trimestre
RT: Bebês
Infância
Psicologia da criança
Sintomas
TESP: COLICO DEL PRIMER TRIMESTRE
Colinérgicos
USE: Drogas bloqueadoras colinérgicas
Colonialismo
USE: Colônias
Colônias

UF: Colonialismo
BT: Política
TESP: COLONIA
TING: COLONIES
SNPOR: Agregado de vários planos de ação econômicas, políticas e
sociais pelos quais um poder imperial mantém ou estende seu
controle sobre outras áreas ou povos. Inclui a prática ou
convicção em adquirir e reter colônias. A ênfase é menos em
sua identidade como um sistema político ideológico que em
sua designação em um período histórico. (Tradução livre do
original: Webster, 3d ed; from Dr. J. Cassedy, NLM History
of Medicine Division).(DECS)
SNESP: Conjunto de varias políticas económicas, políticas y
sociales bajo las cuales un poder imperial mantiene o
extiende su control sobre otras áreas o pueblos. Incluye la
práctica o la aspiración de adquirir y retener colonias.
Tiene menor connotación en su identidad como sistema
político ideológico que como designación en un período de
lahistoria. (Traducción libre del original: Webster, 3d ed;
from Dr. J. Cassedy, NLM History of Medicine
Division).(DECS)
SNING: The aggregate of various economic, political, and social
policies by which an imperial power maintains or extends
its control over other areas or peoples. It includes the
practice of or belief in acquiring and retaining colonies.
The emphasis is less on its identity as an ideological
political system than on its designation in a period
ofhistory. (Webster, 3d ed; from Dr. J. Cassedy, NLM

History of MedicineDivision).(DECS)
Combate

USE: Comportamento agressivo

Comediante
BT: Profissionais
TESP: COMICO
TING: COMEDIAN
SNPOR: Aquele que alivia a tensão e levanta a moral através do
humor.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Aquél que alivia la tensión y levanta la moral a través del
humor.
Comenius, Johann Amos, 1592-1670
BT: Pessoas
RT: Cientistas
Escritores
Professores
Compaixão
RT: Afeição
Bondade
Cuidados
Empatia
TESP: COMPASION
TING: COMPASSION
SNPOR: Profundo sentimento de compaixão pelo outro pelos
sentimentos de tristeza ou sofrimento de outra pessoa,
geralmente envolvendo um desejo de ajudar ou consolar essa
pessoa.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Profundo sentimiento de compasión por el otro por el
sentimiento de tristeza o sufrimiento de otra persona,
generalmente implicando un deseo de ayudar o consolar esa
persona.
Competência
NT: Competência profissional
RT: Aptidão
Habilidades sociais
Realização
Responsabilidade
TESP: COMPETENCIA
TING: COMPETENCE
SNPOR: 1. Capacidade de controlar a própria vida, lidar com
problemas específicos de modo eficiente e de modificar o
próprio comportamento ou ambiente, em oposição à mera
capacidade de se ajustar ou se adaptar às circunstâncias
conforme elas são. Afirmar, reforçar ou desenvolver a
competência dos clientes geralmente é um objetivo básico da
psicoterapia. 2. Repertório pessoal de habilidades,
especialmente conforme se aplicam a uma tarefa ou conjunto
de problemas 3. Em linguística e psicolinguística, o
conhecimento inconsciente das regras subjacentes de uma
língua que permite aos indivíduos falarem e compreenderem
essa língua. Neste sentido, competência é um conceito
racionalista que precisa ser diferenciado do desempenho

linguístico real de qualquer falante, que pode ser limitado
por fatores não linguísticos como memória, atenção ou
cansaço. Ambos os termos foram introduzidos por Noam
Chomsky, que propôs o estudo da competência linguística
como a verdadeira tarefa da linguística é um ramo da
psicologia cognitiva. 4. Em direito, a capacidade de
compreender a natureza de uma transação e de assumir a
responsabilidade legal pelas próprias ações.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Capacidad de controlar la propia vida, tratar con
problemas específicos de modo eficiente y de modificar el
propio comportamiento o ambiente, en oposición a la mera
capacidad de sí ajustar o se adaptar a las circunstancias
conforme ellas son. Afirmar, reforzar o desarrollar la
competencia de los clientes, generalmente es un objetivo
básico de la psicoterapia. 2. Repertorio personal de
habilidades, especialmente conforme se aplican a una tarea
o conjunto de problemas. 3. En lingüística y
psicolingüística, el conocimiento inconsciente de las
reglas subyaciendo de una lengua que permite a los
individuos hablaren y comprendieren esa lengua. En ese
sentido, competencia es un concepto racionalista que
precisa ser diferenciado del desarrollo lingüístico real de
cualquier hablante, que puede ser limitado por factores no
lingüísticos como memoria, atención o cansancio. Ambos los
términos fueran introducidos por Noam Chomsky, que propone
el estudio de la competencia lingüística como la verdadera
tarea de la lingüística es una rama de la psicología
cognitiva. 4. En derecho, la capacidad de comprender la
naturaleza de una transición y de asumir la responsabilidad
legal por las propias acciones.
SNING: Possession of sufficient skills, knowledge, or qualities as
required in a given situation
Competência profissional
BT: Competência
RT: Avaliação de recursos humanos
Desenvolvimento profissional
TESP: COMPETENCIA PROFESIONAL
TING: PROFESSIONAL COMPETENCE
SNPOR: A capacidade para executar os deveres de uma profissão em
geral ou de executar uma tarefa profissional especial com
habilidade de qualidade aceitável.(DECS)
SNESP: Capacidad para realizar los deberes de la profesión propia
en general o una tarea profesional en particular, con una
calificación de calidad aceptable.(DECS)
SNING: The capability to perform the duties of one's profession
generally, or to perform a particular professional task,
with skill of an acceptable quality.(DECS)
Competência social
USE: Habilidades sociais
Competência tutelar
TESP: COMPETENCIA TUTELAR
TING: TUTORIAL COMPETENCE
Competição
BT: Comportamento social

TESP: COMPETICION
TING: COMPETITION
SNPOR: Termo usado para populações humanas e animais.
SNESP: Término usado para poblaciones humanas y animales.
SNING: Used for human and animal populations.
Complexo
NT: Ameaça de castração
Complexo de castração
Complexo de castração feminino
Complexo de Édipo
Complexo de masculinidade
Complexo fraterno
Complexo materno
Complexo paterno
RT: Neurose
Repressão (mecanismo de defesa)
TESP: COMPLEJO
TING: COMPLEX
SNPOR: Grupo ou sistema de ideias ou impulsos relacionados, que
têm um tom emocional comum e exercem uma profunda
influência, normalmente inconsciente, sobre as atitudes e
comportamentos do indivíduo. O termo, introduzido por Carl
Jung para denotar os conteúdos do inconsciente pessoal,
assumiu uma conotação quase puramente patológica no uso
popular, o que não reflete necessariamente seu uso na
psicologia. Exemplos básicos da psicanálise clássica e de
seus derivados são o complexo de poder de Jung, o complexo
de castração e o complexo de Édipo de Sigmund Freud, e o
complexo de inferioridade de Alfred Adler.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Grupo o sistema de ideas o impulsos relacionados, que tiene
un tono emocional común y ejercen una profunda influencia,
normalmente inconsciente, sobre las actitudes y
comportamientos del individuo. El término, introducido por
Carl Jung para denotar los contenidos del inconsciente
personal, asumió una connotación casi puramente patológica
en el uso popular, el que no refleta necesariamente su uso
en la psicología. Ejemplos básicos del psicoanálisis
clásico y de sus derivados son el complejo de poder de
Jung, el complejo de castración y el complejo de Edipo de
Sigmund Freud, y el complejo de inferioridad de Alfred
Adler.
Complexo de castração
BT: Complexo
NT: Castração
RT: Ameaça de castração
Angústia de castração
Complexo de Édipo
Complexo de masculinidade
Desejo de um filho
Esclarecimento sexual
TESP: COMPLEJO DE CASTRACIÓN
TING: ANXIETY, CASTRATION
SNPOR: Ansiedade devida à lesão ou perda fantasiosa dos
genitais.(DECS)
SNESP: Ansiedad provocada por la fantasía de pérdida o daño de
losgenitales.(DECS)

SNING: Anxiety due to fantasized injuries to or loss of the
genitals.(DECS)
Complexo de castração feminino
BT: Complexo
RT: Castração feminina
Sexualidade feminina
TESP: COMPLEJO DE CASTRACION FEMENINO
Complexo de Édipo
BT: Complexo
Fatores psicanalíticos da personalidade
RT: Ameaça de castração
Angústia de castração
Bissexualidade
Castração
Complexo de castração
Complexo materno
Complexo paterno
Desejo de um filho
Filhas
Filhos
Identidade de gênero
Identificação (psicanálise)
Incesto
Mães
Pais
Relações mãe-criança
Relações pais-criança
Ser
Superego
TESP: COMPLEJO DE EDIPO
TING: OEDIPAL COMPLEX
SNPOR: Apego da menina pelo pai e do menino pela mãe, acompanhado
por sentimentos de inveja e agressividade em relação à mãe,
por parte da menina, e ao pai, por parte do menino.(DECS)
SNESP: Apego del niño hacia el padre del sexo opuesto, acompañado
de sentimientos de envidia y agresividad hacia el padre del
mismo sexo.(DECS)
SNING: Attachment of the child to the parent of the opposite sex,
accompanied by envious and aggressive feelings toward the
parent of the same sex.(DECS)
Complexo de inferioridade
USE: Sentimento de inferioridade
Complexo de masculinidade
BT: Complexo
RT: Complexo de castração
Inveja do pênis
Sexualidade feminina
TESP: COMPLEJO DE MASCULINIDAD
Complexo fraterno
BT: Complexo
RT: Inveja
Irmãos
TESP: COMPLEJO FRATERNO

Complexo materno
BT: Complexo
RT: Complexo de Édipo
Complexo paterno
Homossexualidade
TESP: COMPLEJO MATERNO
Complexo paterno
BT: Complexo
RT: Ambivalência
Complexo de Édipo
Complexo materno
Contemporaneidade (lugar do pai)
Homossexualidade
Neurose obsessiva
TESP: COMPLEJO PATERNO
TING: PATERNAL COMPLEX
Comportamentismo
USE: Behaviorismo
Comportamento
NT: Comportamento adjuntivo
Comportamento antissocial
Comportamento autodestrutivo
Comportamento de apego
Comportamento de beber
Comportamento de brincar
Comportamento de dirigir
Comportamento de escolha
Comportamento do consumidor
Comportamento estereotipado
Comportamento exploratório
Comportamento governado por regras
Comportamento instintivo
Comportamento manipulativo
Comportamento na sala de aula
Comportamento psicossexual
Comportamento social
Conservação (comportamento ecológico)
Enfrentamento
Etologia animal
Redução de dano
RT: Análise do comportamento
Avaliação do comportamento
Behaviorismo
Caráter
Ciências do comportamento
Contraste comportamental
Controle aversivo
Controle instrucional
Desconto futuro
Distúrbios do comportamento
Envolvimento
Etologia humana
Intencionalidade
Modificação do comportamento
Self
Terapia comportamental

TESP: CONDUCTA
TING: BEHAVIOR
SNPOR: Termo de conceito amplo para designar qualquer ou todos os
aspectos do comportamento humano ou animal. Se possível use
um termo mais específico.
SNESP: Término de concepto amplio para nombrar cualquier o todos
los aspectos del comportamiento humano o animal. Si posible
use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to any or all
aspects of human or animal behavior. Use a more specific
term if possible.
Comportamento adictivo
USE: Comportamento compulsivo
Comportamento adjuntivo
BT: Comportamento
RT: Condicionamento operante
TESP: COMPORTAMIENTO ADJUNTO
TING: ADJUNCTIVE BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento paralelo apropriado ou não, mantido em
continuidade por um acontecimento que adquire suas
características de reforço como resultado de alguma outra
contingência de reforço em andamento.
SNESP: Comportamiento paralelo apropiado o no, mantenido en
continuidad por un acontecimiento que adquiere sus
características de refuerzo como resultado de alguna otra
contingencia de refuerzo en andamiento.
SNING: Noncontingent appropriate or inappropriate behavior that is
maintained by an event which acquires its reinforcing
characteristics as the result of some other ongoing
reinforcement contingency.
Comportamento agonístico
USE: Comportamento agressivo
Comportamento agressivo
UF: Combate
Comportamento agonístico
BT: Comportamento social
NT: Coerção
Comportamento agressivo animal
Comportamento de ataque
Conflito
RT: Bullying
Distúrbios do comportamento
Interação social
Tortura
TESP: CONDUCTA AGRESIVA
TING: AGGRESSIVE BEHAVIOR
Comportamento agressivo animal
BT: Comportamento agressivo
Comportamento social (animal)
Etologia animal
NT: Comportamento de ataque
Comportamento predatório (animal)
RT: Dominância (animal)
Territorialidade

TESP: CONDUCTA AGRESIVA ANIMAL
TING: Animal aggressive behavior
Comportamento alimentar
UF: Práticas alimentares
NT: Amamentação
Desmame
RT: Alimentação infantil
Práticas de criação infantil
TESP: CONDUCTA ALIMENTARIA
TING: EATING BEHAVIOR
SNPOR: Uso do termo limitado às populações humanas
SNESP: Uso del término limitado a las poblaciones humanas.
SNING: Limited to human populations
Comportamento alimentar infantil
USE: Alimentação infantil
Comportamento animal
USE: Etologia animal
Comportamento antissocial
UF: Comportamento desviante
Sociopatologia
BT: Comportamento
NT: Abuso sexual
Assédio
Crime
Delinquência juvenil
Linchamento
Perversidade
Terrorismo
Tortura
Trânsito (transgressões)
Violência
RT: Adolescente em conflito com a lei
Bullying
Comportamento pró-social
Comportamento social
Desvios sexuais
Distúrbios do comportamento
Homofobia
Personalidade antissocial
Psicopatologia
Transgressão
TESP: CONDUCTA ANTISOCIAL
TING: ANTISOCIAL BEHAVIOR
SNPOR: Ações agressivas, impulsivas e às vezes violentas que
violam as regras, convenções e códigos estabelecidos de uma
sociedade, tais como as leis que apoiam os direitos
pessoais e de propriedade.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Las acciones agresivas e impulsivas y, a veces violentos
que violan las normas, convenios y códigos establecidos de
una sociedad, como las leyes que apoyan los derechos
personales y patrimoniales.
Comportamento autodestrutivo
BT: Comportamento

NT: Automutilação
Suicídio
Tentativa de suicídio
RT: Distúrbio da personalidade borderline
Distúrbios do comportamento
Masoquismo
TESP: CONDUCTA AUTODESTRUCTIVA
TING: SELF DESTRUCTIVE BEHAVIOR
SNPOR: Ato de se machucar ou de fazer mal a si mesmo sem que
hajaintenção de suicídio ou perversão sexual.(DECS)
SNESP: Conducta en la cual las personas se lesionan o dañan a sí
mismas sin una intención de suicidio o de desviación
sexual.(DECS)
SNING: Behavior in which persons hurt or harm themselves without
the motive of suicide or of sexual deviation.(DECS)
Comportamento coletivo
UF: Comportamento de grupo
BT: Ação social
Interação interpessoal
RT: Dinâmica de grupo
Sociometria
TESP: CONDUCTA COLECTIVA
TING: COLLECTIVE BEHAVIOR
SNPOR: Comportamentos que caracterizam grupos ou indivíduos que
agem em grupos, geralmente trabalhando tendo em vista um
objetivo específico e os meios para alcançá-lo. Termo usado
para populações humanas e animais.
SNESP: Comportamientos que caracterizan grupos o individuos que
actúan en grupos, generalmente trabajando tiendo en vista
un objetivo especifico y los medios para alcánzalo. Término
usado para poblaciones humanas y animales.
SNING: Behaviors which characterize groups or individuals acting
in groups, usually working toward or achieving a specific
goal. Used for human or animal populations.
Comportamento compulsivo
UF: Comportamento adictivo
BT: Distúrbios do comportamento
RT: Compulsão
Compulsão a repetição
Desejo compulsivo
Transtorno obsessivo-compulsivo
TESP: CONDUCTA COMPULSIVA
TING: COMPULSIVE BEHAVIOR
SNPOR: O comportamento de realizar uma ação de modo persistente e
repetitivo, sem que ela leve a uma recompensa ou ao prazer.
A ação geralmente envolve um comportamento menor e
delimitado, quase ritualístico, mas não chega a ser
patologicamente perturbadora. Exemplos de comportamento
compulsivo incluem torcer o cabelo, checar alguma coisa
constantemente, não aceitar centavos como troco, endireitar
quadros tortos, etc.(DECS)
SNESP: La conducta de realizar una acción de modo persistente y
repetitivo, sin que ello lleve a la obtención de placer o
de una recompensa. La acción generalmente es una conducta
menor y delimitada, casi ritual, pero no llega a ser
patológicamente perturbadora. Ejemplos de conducta
compulsiva incluyen enroscar el pelo, chequear algo

constantemente, no aceptar centavos como devoluciones,
enderezar cuadros inclinados, etc.(DECS)
SNING: The behavior of performing an act persistently and
repetitively without it leading to reward or pleasure. The
act is usually a small, circumscribed behavior, almost
ritualistic, yet not pathologically disturbing. Examples of
compulsive behavior include twirling of hair, checking
something constantly, not wanting pennies in change,
straightening tilted pictures, etc.(DECS)
Comportamento da criança
USE: Psicologia da criança
Comportamento de acasalamento animal
UF: Coito (animal)
Copulação (animal)
BT: Comportamento sexual animal
Comportamento social (animal)
NT: Receptividade sexual (animal)
RT: Comportamento de corte (animal)
Construção do ninho
Feromônios
Reprodução sexual
TESP: CONDUCTA DE APAREAMIENTO ANIMAL
TING: ANIMAL MATING BEHAVIOR
SNPOR: Atividades sexuais dos animais.(DECS)
SNESP: Actividades sexuales de los animales.(DECS)
SNING: Sexual activities of animals.(DECS)
Comportamento de ajuda
USE: Ajuda (comportamento social)
Comportamento de apego
UF: Apego
Vínculo emocional
BT: Comportamento
NT: Avareza
RT: Amor
Ansiedade de separação
Contato
Dependência (personalidade)
Depressão pós-parto
Desapego
Desenvolvimento emocional
Devir
Intimidade
Laço social
Reações à separação
Relações de objeto
Relações pais-criança
Separação-individuação
TESP: CONDUCTA DE APEGO
TING: ATTACHMENT BEHAVIOR
SNPOR: Formação (de) e investimento em relacionamentos
significativos. Geralmente refere-se ao apego emocional e
biológico de crianças ou filhotes de animais para se apegar
a figuras.
SNESP: Formación (de) y embestida en relacionamientos
significativos. Generalmente se refiere al apego emocional

y biológico de niños o crías de animales para apegarse a
dibujos.
SNING: Formation of and investment in significant relationships.
Usually refers to the emotional and biological attachment
of human or animal infants to caretaking figures.
Comportamento de armazenamento (animal)
BT: Etologia animal
TESP: CONDUCTA DE ALMACENAMIENTO ACUMULACION(ANIMAL)
TING: ANIMAL HOARDING BEHAVIOR
Comportamento de asseio (animal)
USE: Comportamento de limpeza (animal)
Comportamento de ataque
BT: Comportamento agressivo
Comportamento agressivo animal
Comportamento social (animal)
RT: Comportamento defensivo (animal)
Comportamento instintivo
Comportamento predatório (animal)
TESP: CONDUCTA DE ATAQUE
TING: ATTACK BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento agressivo, vigoroso. Termo usado para
populações humanas e animais.
SNESP: Comportamiento agresivo, vigoroso. Término usado para
poblaciones humanas y animales.
SNING: Forceful, assaultive behavior. Used for human or animal
populations.
Comportamento de beber
BT: Comportamento
NT: Comportamento de beber (animal)
RT: Dietas
Sede
TING: DRINKING BEHAVIOR
Comportamento de beber (animal)
BT: Comportamento de beber
Etologia animal
RT: Sede
TESP: COMPORTSAMIENTO AL BEBER (ANIMAL)
TING: ANIMAL DRINKING BEHAVIOR
Comportamento de brincar
UF: Psicologia do brinquedo
BT: Comportamento
NT: Brincar de faz-de-conta
RT: Brincar com boneca
Brinquedos
Desenvolvimento do brincar
Jogos
Jogos infantis
Recreação
Role playing
TESP: CONDUCTA DE JUGAR
TING: CHILDHOOD PLAY BEHAVIOR
Comportamento de brincar (animal)

BT: Etologia animal
RT: Comportamento social (animal)
TESP: CONDUCTA DE JUGAR (ANIMAL)
TING: ANIMAL PLAY
Comportamento de corte (animal)
UF: Corte (animal)
BT: Comportamento sexual animal
Comportamento social (animal)
RT: Comportamento de acasalamento animal
TESP: CORTEJO (ANIMAL)
TING: ANIMAL COURTSHIP BEHAVIOR
Comportamento de corte (humano)
UF: Namoro
BT: Comportamento psicossexual
RT: Monogamia
Relações homem-mulher
TESP: CORTEJO (HUMANO)
TING: HUMAN COURTSHIP BEHAVIOR
Comportamento de cuidado da criança
UF: Cuidado da criança
NT: Creches
RT: Práticas de criação infantil
TESP: CONDUCTA DE CUIDADO DEL NINO
TING: CHILD CARE
SNPOR: Cuidado diário que preenche as necessidades físicas da
criança e frequentemente suas necessidades de
desenvolvimento ou educacionais. Entre os tipos de
instituições que cuidam de crianças incluem-se creches e
programas escolares.
SNESP: Cuidado diario que rellene las necesidades físicas del niño
y frecuentemente sus necesidades de desarrollo o
educacionales. Entre los tipos de instituciones que cuidan
de los niños incluyen guardería y programas escolares.
SNING: Day care that provides for a child's physical needs and
often his/her developmental or educational needs. Kinds of
day care include day care centers and scholl-based programs.
Comportamento de dirigir
BT: Comportamento
RT: Motoristas
TESP: MANEJO
TING: DRIVING BEHAVIOR
SNING: Manner in wich one operates a motor vehicule
Comportamento de escavação (animal)
BT: Etologia animal
RT: Construção do ninho
TESP: COMPORTAMIENTO ANIMAL DE EXCAVACION
TING: ANIMAL EXCAVATION BEHAVIOR
SNPOR: Alimentar-se de matéria orgânica morta, tal como carne
putrefada ou restos deixados por outros animais. O
comportamento é encontrado em muitas espécies, incluindo
abutres, hienas, chacais e chimpanzés.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010.)
SNESP: Alimentarse de materia orgánica muerta, tal como carne
carroña o restos dejados por otros animales. El

comportamiento es encontrado en muchas especies, incluyendo
buitre, hiena, chacales y chimpancé.
Comportamento de escolha
BT: Comportamento
Tomada de decisão
RT: Classificação (processos cognitivos)
Liberdade
Reatância psicológica
Vontade
TESP: CONDUCTA DE ELECCION
TING: CHOICE BEHAVIOR
SNPOR: Processos de motivação ou seleção envolvidos na decisão ou
tendência a fim de selecionar uma alternativa sobre outra
ou outras. Também usado para as escolhas propriamente
ditas. Termo usado para populações humanas ou animais.
SNESP: Procesos de motivación o selección implicados en la
decisión o tendencia a fin de seleccionar una alternativa
sobre otra o otras. También usado para las elecciones
propiamente dichas. Término usado para poblaciones humanas
o animales.
SNING: Motivational or judgmental processes involved in the
decision or tendency to select one alternative over another
or others. Also used for the choices themselves. Used for
human or animal populations.
Comportamento de forrageamento animal
UF: Forrageamento animal
BT: Etologia animal
RT: Comportamento exploratório (animal)
Comportamento ingestivo (animal)
Comportamento predatório (animal)
TESP: CONDUCTA DE FORRAJE ANIMAL
TING: ANIMAL FORAGING BEHAVIOR
Comportamento de fuga (animal)
UF: Fuga animal
BT: Comportamento defensivo (animal)
Etologia animal
RT: Respostas de alarme
TESP: COMPORTAMIENTO DE ESCAPE (ANIMAL)
TING: ANIMAL ESCAPE BEHAVIOR
Comportamento de grupo
USE: Comportamento coletivo
Comportamento de limpeza (animal)
UF: Comportamento de asseio (animal)
BT: Etologia animal
TESP: CONDUCTA DE ASEO (ANIMAL)
TING: ANIMAL GROOMING BEHAVIOR
Comportamento de pastejo
BT: Etologia animal
RT: Comportamento ingestivo (animal)
TESP: CONDUCTA DE PASTOREO
TING: GRAZING BEHAVIOR
Comportamento de risco

BT: Risco
RT: Fatores de risco
Gravidez de alto-risco
TESP: CONDUCTA DE RIESGO
TING: RISK BEHAVIOR
SNPOR: Incumbência de uma tarefa envolvendo um desafio para
realização de um objetivo desejado no qual existe incerteza
ou medo de fracasso. Pode também incluir a exibição de
certos comportamentos cujos resultados podem apresentar
risco ao indivíduo ou àqueles ligados a ele ou ela.(DECS)
SNESP: Asunción de una tarea que implica un desafío para la
consecusión de un objetivo deseable pero sobre la cual
existe incertidumbre o miedo de fracaso. Puede incluir,
además, la exibición de ciertas conductas cuyos resultados
pueden representar un riesgo para el individuo o aquellos
relacionados con él o ella.(DECS)
SNING: Undertaking a task involving a challenge for achievement or
a desirable goal in which there is a lack of certainty or a
fear of failure. It may also include the exhibiting of
certain behaviors whose outcomes may present a risk to the
individual or to those associated with him or her.(DECS)
Comportamento de roer (animal)
BT: Etologia animal
TESP: CONDUCTA DE COMER (ANIMAL)
TING: GNAWING BEHAVIOR (ANIMAL)
Comportamento de vestir
BT: Moda
RT: Mudança social
Psicologia da moda
TESP: CONDUCTA DEL VESTIR
TING: BEHAVIOR TO DRESS
Comportamento defensivo (animal)
BT: Etologia animal
NT: Comportamento de fuga (animal)
RT: Comportamento de ataque
Comportamento instintivo
Respostas de alarme
TESP: CONDUCTA DEFENSIVA (ANIMAL)
TING: ANIMAL DEFENSIVE BEHAVIOR
SNPOR: Reações de auto-preservação que occorrem na presença de
predadores ou outra ameaça.
SNESP: Reacciones de autopreservación que ocurren en la presencia
de predadores u otra amenaza.
SNING: Innate protective responses that occur in presence of
predator or other threatening stimulus.
Comportamento desviante
USE: Comportamento antissocial
Comportamento do consumidor
UF: Consumo
BT: Comportamento
RT: Economia comportamental
Psicologia do consumidor
TESP: CONDUCTA DEL CONSUMIDOR
TING: CONSUMER BEHAVIOR

Comportamento dos pais (animal)
BT: Comportamento social (animal)
Etologia animal
NT: Comportamento materno (animal)
Comportamento paterno (animal)
TESP: CONDUCTA DE LOS PADRES (ANIMAL)
TING: ANIMAL PARENTAL BEHAVIOR
SNPOR: Sustento e cuidado dos filhotes pelos pais fêmea e/ou macho.
SNESP: Sustento y cuidado de las crías por los padres hembra y/o
macho.
SNING: Nurturance and care of offspring performed by male and/or
female parents.
Comportamento econômico
USE: Economia comportamental
TING:
Comportamento estereotipado
BT: Comportamento
RT: Comportamento instintivo
Distúrbios globais do desenvolvimento
Etologia animal
Normas sociais
Papéis sexuais
Sintomas
TESP: CONDUCTA ESTEREOTIPADA
TING: STEREOTYPED BEHAVIOR
SNPOR: Resposta ou comportamento que e coerentemente deduzido ou
determinado por situação ou motivo particular. O
comportamento varia pouco na sua topografia sendo pouco
alterado por seu resultado. Termo também usado para os
padrões de comportamento considerados apropriados para um
grupo ou outro numa dada sociedade. Usado para populações
humanas e animais.
SNESP: Respuesta o comportamiento que es coherentemente deducido o
determinado por situación o motivo particular. El
comportamiento varía poco en su topografía siendo usada
para los patrones de comportamiento considerados apropiados
para un grupo u otro en una dada sociedad. Usado para
poblaciones humanas y animales.
SNING: Behavior or response that is consistently elicited or
determined by a particular situation or motive. The
behavior varies little in its topography and is little
altered by its outcome. Also used for behavioral patterns
in a given society deemed appropriate for one group or
another. Used for animal or human populations.
Comportamento exploratório
BT: Comportamento
NT: Comportamento exploratório (animal)
RT: Curiosidade
Motivação
TESP: CONDUCTA EXPLORATORIA
TING: EXPLORATORY BEHAVIOR
SNPOR: Atividade locomotora ou processo de percepção necessários
na investigação e/ou orientação de alguém em algum ambiente.
SNESP: Actividad locomotora o proceso de percepción necesarios en
la investigación y/o orientación de alguien en algún

ambiente.
SNING: Locomotor activity or perceptual processes involved in
investigating and/or orienting oneself to an environment.
From 1973, limited to human populations. From 1973, use
ANIMAL EXPLORATORY BEHAVIOR to access references to
nonhumans.
Comportamento exploratório (animal)
BT: Comportamento exploratório
Etologia animal
RT: Comportamento de forrageamento animal
Comportamento instintivo
TESP: CONDUCTA EXPLORATORIA ANIMAL
TING: ANIMAL EXPLORATORY BEHAVIOR
SNING: Use EXPLORATORY BEHAVIOR to access references from 67-72.
Comportamento governado por regras
BT: Comportamento
RT: Estímulo condicionado
Estímulos verbais
TESP: COMPORTAMIENTO GOBERNADO POR REGLAS
TING: RULE GOVERNED BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento governado por regras como a tendência das
pessoas a seguirem instruções umas das outras (Catania, A.
C. (1999). Aprendizagem: Comportamento, Linguagem e
Cognição. Porto Alegre: Artes Médias Sul).
SNESP: Comportamiento gobernado por reglas como la tendencia de
las personas a siguieren instrucciones unas de las otras.
Comportamento inato (animal)
USE: Comportamento instintivo
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use COMPORTAMENTO INATO
(ANIMAL) ou COMPORTAMENTO INSTINTIVO (ANIMAL) para acessar
referências entre 73-81 e 67-81, respectivamente.
SNESP: Término en desuso a partir de 1982. Use COMPORTAMENTO INATO
(ANIMAL) o COMPORTAMIENTO INSTITIVO (ANIMAL]) para acceder
referencias entre 73-81 y 67-81, respectivamente.
SNING: Term discontinued in 1982. Use ANIMAL INNATE BEHAVIOR or
ANIMAL INSTINCTIVE BEHAVIOR to access references from 73-81
and 67-81, respectively.
Comportamento infantil
USE: Psicologia da criança
Comportamento ingestivo (animal)
UF: Nutrição animal
BT: Etologia animal
RT: Comportamento de forrageamento animal
Comportamento de pastejo
Comportamento materno (animal)
Comportamento paterno (animal)
Fome
Ingestão de alimentos
TESP: CONDUCTA ALIMENTICIA (ANIMAL)
TING: ANIMAL FEEDING BEHAVIOR
Comportamento instintivo
UF: Comportamento inato (animal)
Comportamento instintivo (animal)

Instinto
BT: Comportamento
RT: Comportamento de ataque
Comportamento defensivo (animal)
Comportamento estereotipado
Comportamento exploratório (animal)
Comportamento predatório (animal)
Comportamento sexual animal
Etologia animal
Fisiologia
Genética
Motivação
Motivação (animal)
Reflexos
Sistema nervoso
TESP: CONDUCTA INSTINTIVA
TING: INSTINCTIVE BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento estereotipado, não aprendido, quase sempre
atrelado a estímulo, adaptável, limitado em sua expressão
por capacidades herdadas do sistema nervoso e fatores
genéticos. Termo usado para populações humanas e animais.
SNESP: Comportamiento estereotipado, no aprendido, casi siempre
atraillado a estímulo, adaptable, limitado en su expresión
por capacidades heredadas del sistema nervioso y factores
genéticos. Término usado para populaciones humanas y
animales.
SNING: Stereotyped, unlearned, largely stimulusbound, adaptive
behavior limited in its expression by the inherent
properties of the nervous system and genetic factors. Used
for human or animal populations. Use ANIMAL INSTINCTIVE
BEHAVIOR or ANIMAL INNATE BEHAVIOR to access references to
nonhuman populations from 67-81 and 73-81, respectively.
Comportamento instintivo (animal)
USE: Comportamento instintivo
SNING: Term discontinued in 1982. Use ANIMAL INSTINCTIVE BEHAVIOR
or ANIMAL INNATE BEHAVIOR to access references from 67-81
and 73-81, respectively.
Comportamento manipulativo
UF: Manipulação (psicologia)
BT: Comportamento
RT: Interação interpessoal
TESP: COMPORTAMIENTO MANIPULATIVO
TING: MANIPULATIVE BEHAVIOR
Comportamento materno (animal)
UF: Privação materna (animal)
Proteção animal
BT: Comportamento dos pais (animal)
Etologia animal
NT: Amamentação cooperativa
RT: Comportamento ingestivo (animal)
Comportamento paterno (animal)
Isolamento social
TESP: CONDUCTA MATERNA ANIMAL
TING: ANIMAL MATERNAL BEHAVIOR
SNPOR: Aspectos do comportamental parental animal que são
específicos da fêmea. Incluem o comportamento de

amamentação nos mamíferos e de alimentar os filhotes em
outras espécies, de proteção, termorregulação e ensino de
habilidades à prole.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Aspectos del comportamiento parental animal que son
específicos de la hembra. Incluyen el comportamiento de
amamantamiento en los mamíferos y de alimentar las crías en
otras especies, de protección, termorregulación y enseñanza
de habilidades a la prole.
Comportamento materno (humano)
USE: Relações mãe-criança
Comportamento migratório (animal)
UF: Migração animal
BT: Etologia animal
TESP: CONDUCTA MIGRATORIA (ANIMAL)
TING: MIGRATORY BEHAVIOR (ANIMAL)
SNPOR: Movimentos periódicos de animais em resposta as mudanças
sazonais ou instintos reprodutivos. As alterações hormonais
são os principais motivos desencadeadores, pelo menos em
alguns animais. A maioria das migrações é realizada por
mudanças climáticas, alimentação ou procriação.(DECS)
SNESP: Los movimientos periódicos de los animales en respuesta a
los cambios estacionales o instinto reproductivo. Los
cambios hormonales son la causa, al menos en algunos
animales. La mayoría de las migraciones se realizan por
razones de cambio climático, la alimentación o la
reproducción.(DECS)
SNING: Periodic movements of animals in response to seasonal
changes or reproductive instinct. Hormonal changes are the
trigger in at least some animals. Most migrations are made
for reasons of climatic change, feeding, or breeding.(DECS)
Comportamento na sala de aula
BT: Comportamento
RT: Ambiente da sala de aula
Disciplina na sala de aula
Educação
Modificação do comportamento na sala de aula
TESP: CONDUCTA EN LA SALA DE CLASE
TING: CLASSROOM BEHAVIOR
Comportamento operante
NT: Resposta de observação
RT: Condicionamento operante
TESP: COMPORTAMIENTO OPERANTE
TING: OPERANT BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento que produz um efeito sobre o ambiente e cuja
probalidade de recorrência é influenciada por
consequências. Comportamento operante é quase sinônimo de
comportamento luntário.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Comportamiento que produzca un efector sobre el ambiente y
cuya probabilidad de recurrencia es influenciada por
consecuencias. Comportamiento operante es case sinónimo de
comportamiento luntário.
Comportamento organizacional

UF: Cultura organizacional
BT: Comportamento social
RT: Auto-organização
Características organizacionais
Comprometimento organizacional
Dinâmica de grupo
Estrutura organizacional
Inovação
Organizações
Organizações flexíveis
Relações de trabalho na administração
Sociometria
TESP: CONDUCTA ORGANIZACIONAL
TING: ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento de organizações e de indivíduos dentro de
cenários organizados.
SNESP: Comportamiento de organizaciones y de individuos dentro de
escenarios organizados.
SNING: Behavior of organizations and of individuals within
organizational settings.
Comportamento paterno (animal)
BT: Comportamento dos pais (animal)
RT: Comportamento ingestivo (animal)
Comportamento materno (animal)
TESP: CONDUCTA PATERNAL ANIMAL
TING: ANIMAL PATERNAL BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento do pai ou de outro macho que contribui para a
sobrevivência do jovem animal. Uma vez que muitos machos,
especialmente pássaros e mamíferos, não tem certeza de
paternidade, acredita-se que o cuidado paterno direto
(p.ex., alimentar e carregar o filhote) seja raro, na
verdade, a maioria dos comportamentos paternos nos animais
é observada nas sociedades socialmente
monógamas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Comportamiento del padre o de otro macho que contribuí para
la sobrevivencia del joven animal. Una vez que muchos
machos, especialmente pájaros y mamíferos, no tienen
certeza de paternidad, créese que el cuidado paterno
directo (p. ej., alimentar y cargar la cría) sea raro, en
la verdad, la mayoría de los comportamientos paternos en
los animales es observada en las sociedades socialmente
monógamas.
Comportamento predatório (animal)
BT: Comportamento agressivo animal
RT: Comportamento de ataque
Comportamento de forrageamento animal
Comportamento instintivo
TESP: PREDATORIA (ANIMAL)
TING: ANIMAL PREDATORY BEHAVIOR
SNPOR: Padrão instintivo de comportamento em que o alimento é
obtido pelo abatimento e consumo de outras espécies.(DECS)
SNESP: Patrón de conducta instintiva en el cual el alimento se
obtiene matando y consumiendo otras especies.(DECS)
SNING: Instinctual behavior pattern in which food is obtained by
killing and consuming other species.(DECS)

Comportamento pró-social
BT: Comportamento social
NT: Ajuda (comportamento social)
Altruismo
Cooperação
RT: Comportamento antissocial
Voluntários
TESP: CONDUCTA PROSOCIAL
TING: PROSOCIAL BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento social positivo geralmente interessado na
promoção do bem-estar dos outros. Termo limitado às
populações humanas.
SNESP: Comportamiento social positivo generalmente interesado en
la promoción del bien-estar de los otros. Término limitado
a las poblaciones humanas.
SNING: Positive social behavior generally concerned with promotion
of the welfare of others. Limited to human populations.
Comportamento psicossexual
UF: Comportamento sexual
BT: Comportamento
NT: Abstinência sexual
Adultério
Bissexualidade
Comportamento de corte (humano)
Desvios sexuais
Distúrbios da função sexual
Excitação sexual
Heterossexualidade
Hipersexualidade
Homossexualidade
Masturbação
Monogamia
Orgasmo
Papéis sexuais
Promiscuidade
Prostituição
Relação sexual
Sedução
Transexualismo
Travestismo
Virgindade
RT: Afeição
Atitudes sexuais
Autoerotismo
Aversão sexual
Coito interrompido
Coito sádico
Desenvolvimento psicossexual
Orientação sexual
Pornografia
Relações sexuais profissional-cliente
Sexo
TESP: CONDUCTA PSICOSEXUAL
TING: PSYCHOSEXUAL BEHAVIOR
SNPOR: Comportamento sexual humano que inclui os aspectos
somáticos e mentais da sexualidade.
SNESP: Comportamiento sexual humano que incluye los aspectos
somáticos y mentales de la sexualidad.

SNING: Human sexual behavior which includes both mental and
somatic aspects of sexuality.
Comportamento sexual
USE: Comportamento psicossexual
Comportamento sexual animal
BT: Etologia animal
NT: Comportamento de acasalamento animal
Comportamento de corte (animal)
RT: Ciclo estral
Comportamento instintivo
Sexo
TESP: CONDUCTA SEXUAL ANIMAL
TING: SEXUAL BEHAVIOR, ANIMAL
SNPOR: Qualquer forma de comportamento sexual em animais.
SNESP: Cualquier forma de comportamiento sexual en animales.
SNING: Any form of sexual behavior in animals.
Comportamento social
BT: Comportamento
NT: Acedimento
Aceitação social
Ajustamento social
Aprovação social
Cognição social
Competição
Comportamento agressivo
Comportamento organizacional
Comportamento pró-social
Comportamento social (animal)
Conformismo (personalidade)
Envolvimento
Facilitação social
Habilidades sociais
Interação homem-animal
Interação social
Liderança
Percepção social
Reforço social
Rejeição (psicologia)
Relações étnicas e raciais
Responsabilidade
Responsabilidade social
RT: Ação social
Bode expiatório
Comportamento antissocial
Espaço pessoal
Influências sociais
Mudança (psicologia)
Mudança social
Psicodinâmica
Psicologia da moda
Voluntários
TESP: CONDUCTA SOCIAL
TING: SOCIAL BEHAVIOR
SNPOR: Qualquer comportamento que é causado por um outro
indivíduo, ou que afeta outro indivíduo, em geral da mesma
espécie.(DECS)

SNESP: Cualquier conducta causada por, o que afecta a otro
individuo, normalmente de la misma especie.(DECS)
SNING: Any behavior caused by or affecting another individual,
usually of the same species.(DECS)
Comportamento social (animal)
BT: Comportamento social
Etologia animal
NT: Comportamento agressivo animal
Comportamento de acasalamento animal
Comportamento de ataque
Comportamento de corte (animal)
Comportamento dos pais (animal)
Comunicação animal
Divisão do trabalho animal
Dominância (animal)
RT: Amamentação cooperativa
Comportamento de brincar (animal)
Interação homem-animal
TESP: CONDUCTA SOCIAL ANIMAL
TING: ANIMAL SOCIAL BEHAVIOR
SNPOR: O agregado de interações entre os membros de um grupo ou
família de animais, incluindo agressão animal, comunicação
animal, cooperação animal, namoro animal, dominância
animal, brincar animal e comportamento parental. A
organização social e a estrutura social podem ser inferidas
a partir de um detalhado conhecimento do comportamento
social animal.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El agregado de interacciones entre los miembros de un grupo
o familia de animales, incluyendo agresión animal,
comunicación animal, cooperación animal, noviazgo animal,
dominancia animal, jugar animal y comportamiento parental.
La organización social y la estructura social pueden ser
inferidas a partir de un detallado conocimiento del
comportamiento social animal.
Comportamento verbal
USE: Comunicação verbal
Composição
UF: Ensaios
Redação
BT: Exercício escrito
TESP: COMPOSICION
Compositores
BT: Profissionais
RT: Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903-1969
Ligeti, Gyorgy Sándor, 1923-2006
Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778
Compostos de metilmercúrio
BT: Química
TESP: COMPUESTOS DE METILMERCURIO
TING: METHYLMERCURY COMPOUNDS
SNPOR: Compostos orgânicos em que o átomo de mercúrio está anexado
a um grupo metil.(DECS)

SNESP: Compuestos orgánicos en los cuales el mercurio se encuentra
unido a un grupo metilo.(DECS)
SNING: Organic compounds in which mercury is attached to a methyl
group.(DECS)
Compreensão
UF: Entendimento
BT: Processos cognitivos
NT: Compreensão de número
Compreensão verbal
RT: Intuição
Metacognição
Significado
TESP: COMPRENSION
TING: COMPREHENSION
SNPOR: Conhecimento ou entendimento de comunicações, objetos,
eventos, ou situações estreitamente ligado ao seu
significado, importância, relacionamentos, ou princípios
gerais.
SNESP: Conocimiento o entendimiento de comunicaciones, objetos,
eventos, o situaciones estrictamente ligado a su
significado, importancia, relacionamientos, o principios
generales.
SNING: Knowledge or understanding of communications, objects,
events, or situations as relates to their meaning,
significance, relationships, or general principles.
Compreensão da leitura
BT: Compreensão verbal
Habilidades para leitura
RT: Leitura
TESP: COMPRESION DE LECTURA
TING: READING COMPREHENSION
SNPOR: Ato ou fato de captar o significado, natureza ou
importância de [alguma coisa]; entendimento. (Tradução
livre do original: American Heritage Dictionary, 4th ed).
Inclui o entendimento, por um paciente (ou objeto de
pesquisa), sobre informação fornecida oralmente ou por
escrito.(DECS)
SNESP: El acto o hecho de comprender el significado, la
naturaleza, o la importancia de alguna cosa; comprensión.
(Traducción libre del original: American Heritage
Dictionary, 4th ed) Incluye la comprensiónde un paciente o
sujeto de investigación acerca de la informacióndivulgada
verbalmente o por escrito.(DECS)
SNING: The act or fact of grasping the meaning, nature, or
importance of; understanding. (American Heritage
Dictionary, 4th ed) Includes understanding by a patient or
research subject of informationdisclosed orally or in
writing.(DECS)
Compreensão de número
BT: Compreensão
TESP: COMPRENSION DE NUMERO
TING: NUMBER COMPREHENSION
SNPOR: Conhecimento ou entendimento do significado, importância, e
relações simbolizadas por numerais.
SNESP: Conocimiento o entendimiento del significado, importancia,
y relaciones simbolizadas por numerales.

SNING: Knowledge or understanding of the meaning, significance,
and relationships symbolized by numerals.
Compreensão verbal
BT: Compreensão
NT: Compreensão da leitura
TESP: COMPRENSION VERBAL
TING: VERBAL COMPREHENSION
SNPOR: A capacidade de um indivíduo entender a linguagem usada por
outros, determinada por suas habilidades de vocabulário
receptivo e linguagem receptiva. (Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La capacidad de un individuo entender la lenguaje usada por
otros, determinada por sus habilidades de vocabulario
receptivo y lenguaje receptiva.
Comprometimento
NT: Comprometimento organizacional
RT: Envolvimento
Motivação
TESP: COMPROMISO
TING: COMMITMENT
SNING: The process or extent of devoting one's efforts or
resources to an activity, task, or interpersonal
relationship
Comprometimento organizacional
BT: Comprometimento
RT: Atitudes do empregado
Características organizacionais
Comportamento organizacional
Desempenho no trabalho
Objetivos organizacionais
Satisfação no trabalho
TESP: COMPROMISO ORGANIZACIONAL
TING: ORGANIZATIONAL COMMITMENT
SNPOR: A dedicação de um empregado a uma organização e seu desejo
de continuar fazendo parte dela. O compromisso
organizacional é frequentemente descrito como tendo tanto
um elemento emocional quanto um elemento moral, e um
elemento judicioso.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La dedicación de un empleado a una organización y su deseo
de continuar haciendo parte de ella. El compromiso
organizacional es frecuentemente descrito como tiendo tanto
un elemento emocional cuanto un elemento moral, y un
elemento juicioso.
SNING: Commitment of organizations and of individuals within
organizational settings
Compulsão
BT: Sintomas
RT: Comportamento compulsivo
Neurose obsessiva
TESP: COMPULSION
TING: COMPULSION
SNPOR: Clinicamente falando, e o tipo de conduta que o sujeito e
levado a realizar por uma imposição interna. Um pensamento
(obsessão), uma ação, uma operação defensiva, mesmo uma

sequência complexa de comportamentos, são qualificados de
compulsivos quando a sua não-realização e sentida como
tendo de acarretar um aumento de angústia.(Laplanche e
Pontalis)
SNESP: Clínicamente hablando, es el tipo de conducta que el sujeto
es llevado a realizar por una imposición interna. Un
pensamiento (obsesión), una acción, una operación
defensiva, mismo una secuencia compleja de comportamientos,
son cualificados de compulsivos cuando su no realización es
sentida como tiendo de acarrear un aumento de angustia.
Compulsão a repetição
BT: Resistência
RT: Comportamento compulsivo
Duplo
Jogos
Pulsão de morte
Reação terapêutica negativa
Sintomas
TESP: COMPULSION A LA REPETICION
TING: REPETITION COMPULSION
SNPOR: Ao nível da psicopatologia concreta, processo incoercível e
de origem inconsciente, pelo qual o sujeito se coloca
ativamente em situações penosas, repetindo assim,
experiências antigas sem se recordar do protótipo e tendo,
pelo contrário, a impressão muito viva de que se trata de
algo plenamente motivado na atualidade.(Laplanche e
Pontalis)
SNESP: Al nivel de la psicopatología concreta, proceso incoercible
y de origen inconsciente, por cual el sujeto coloca
activamente en situaciones penosas, repitiendo así,
experiencias, antiguas sin se recordar del prototipo y
tiendo, por lo contrario, la impresión mucho viva de que se
trata de algo plenamente motivado en la actualidad.
Computadores
BT: Aparato
NT: APPLE II
Hipertexto
Jogos de computador
Microcomputadores
RT: Aplicações do computador
Automação
Bases de dados
Cibernética
Informática
Inteligência artificial
Interação homem-computador
Linguagens de programação para computador
Processamento da imagem
Processamento de dados
Programas de computador
Sistemas
Sistemas operacionais de computador
TESP: COMPUTADORAS
TING: COMPUTERS
SNPOR: Aparelho eletrônico capaz de recuperar, processar,
armazenar e produzir informações. É capaz de seguir
instruções codificadas (o programa) para produzir

resultados determinísticos. 2. A pessoa que faz cálculos
matemáticos de rotina, tais como determinar o alcance de
sistemas balísticos militares.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Aparato electrónico capaz de recuperar, procesar, almacenar
y producir informaciones. Es capaz de seguir instrucciones
codificadas (el programa) para producir resultados
determinísticos. 2. La persona que hace cálculos
matemáticos de rutina, tales como determinar el alcance de
sistemas balísticos milítales.
Computadores pessoais
USE: Microcomputadores
Comte, Auguste, 1798-1857
UF: Comte, Isidore Auguste Marie François Xavier
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Comte, Isidore Auguste Marie François Xavier
USE: Comte, Auguste, 1798-1857
Comunicação
UF: Comunicação de massa
NT: Comunicação animal
Comunicação científica
Comunicação científica - Psicologia
Comunicação comercial
Comunicação e tecnologia
Comunicação interpessoal
Comunicação não-verbal
Comunicação persuasiva
Comunicação verbal
Educomunicação
Meios alternativos de comunicação
RT: Análise de conteúdo
Anúncios classificados
Biolinguística
Cesura
Definição da relação
Desqualificação
Diálogo
Duplo vínculo
Habilidades na comunicação
Informação
Meios de comunicação
Mensagens
Retórica
Simbolismo
Sistemas de comunicação
Teoria da comunicação
Vocalização
Voz
TESP: COMUNICACION
TING: COMMUNICATION
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar a transmissão de
informações verbais ou não verbais. Se possível use um
termo mais específico.

SNESP: Término de conceptuación amplia para nombrar la transmisión
de informaciones verbales o no verbales. Se posible use un
término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the transmission
of verbal or nonverbal information. Use a more specific
term if possible.
Comunicação animal
BT: Comportamento social (animal)
Comunicação
RT: Vocalização
Vocalizações dos animais
TESP: COMUNICACION ANIMAL
TING: ANIMAL COMMUNICATION
SNPOR: Comunicação entre animais que envolve a emissão, por parte
de um animal, de um sinal químico ou fisco que influencia o
comportamentodaquele que o recebe.(DECS)
SNESP: Communicación entre animales que implica la emisión por
parte de un animal de alguna señal química o física que, al
ser recibida por otro animal, influye en su conducta.(DECS)
SNING: Communication between animals involving the giving off by
one individual of some chemical or physical signal, that,
on being received by another, influences its behavior.(DECS)
Comunicação científica
UF: Comunicação profissional
BT: Comunicação
NT: Arquivos abertos
RT: Comunicação interpessoal
Pesquisa científica
Terminologia
Terminologia da psicologia
TESP: COMUNICACION CIENTIFICA
TING: SCIENTIFIC COMMUNICATION
SNPOR: Comunicação formal ou informal entre profissionais.
SNESP: Comunicación formal o informal entre profesionales.
SNING: Formal or informal communication among professionals.
Comunicação científica - Psicologia
BT: Comunicação
RT: Pesquisa científica - Psicologia
Terminologia da psicologia
TESP: COMUNICACION CIENTIFICA - PSICOLOGIA
TING: SCIENTIFIC COMMUNICATION - PSYCHOLOGY
Comunicação comercial
BT: Comunicação
RT: Marketing
TESP: COMUNICACION COMERCIAL
TING: COMMERCIAL COMMUNICATION
Comunicação de massa
USE: Comunicação
Comunicação e tecnologia
BT: Comunicação
Tecnologia
TESP: COMUNICACION Y TECNOLOGIA
TING: COMMUNICATION AND TECHNOLOGY

Comunicação escrita
BT: Comunicação verbal
NT: Escrita
Escrita criativa
RT: Aptidão verbal
Habilidades para escrita
Retórica
TESP: COMUNICACION ESCRITA
TING: WRITTEN COMMUNICATION
SNPOR: Informação expressa na forma escrita.
SNESP: Información expresa en la forma escrita.
SNING: Expression of information in written form.
Comunicação facilitada
USE: Meios alternativos de comunicação
Comunicação gestual
BT: Comunicação não-verbal
Comunicação verbal
Meios alternativos de comunicação
NT: Língua de sinais
TESP: COMUNICACION POR LAS MANOS
TING: MANUAL COMMUNICATION
SNPOR: Forma de comunicação usada pelos surdos na qual a linguagem
por sinais e o soletrar com os dedos (mímica) substituem a
fala. E também um método informal de comunicação por gestos.
SNESP: Forma de comunicación usada por los sordo en la cual la
lenguaje por señales y el deletrear con los dedos (mímica)
sustituyen el discurso. Y también un método informal de
comunicación por gesto.
SNING: Form of communication used by the deaf in wich sign
language and finger spelling are substituted for speech.
Also, an unsystematic or informal method of communication
with gestures.
Comunicação intercultural
UF: Intercâmbio cultural
BT: Comunicação interpessoal
RT: Assimilação cultural
Bilinguismo
Diferenças étnicas e raciais
Diferenças interculturais
Psicologia intercultural
Relações étnicas e raciais
TESP: COMUNICACION INTERCULTURAL
TING: CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
Comunicação interpessoal
BT: Comunicação
Interação interpessoal
NT: Boato
Comunicação intercultural
Comunicação pais-criança
Discussão em grupo
Entrevista
Linguagem corporal
Negociação
RT: Autorrevelação

Comunicação científica
Pragmática
Programação neurolinguística
TESP: COMUNICACION INTERPERSONAL
TING: INTERPERSONAL COMMUNICATION
Comunicação mãe-criança
BT: Comunicação pais-criança
RT: Relações mãe-criança
TESP: COMUNICACION MADRE-NINO
TING: MOTHER CHILD COMMUNICATION
SNPOR: Comunicação verbal ou não-verbal entre mãe e criança.
SNING: Verbal or nonverbal communication between mother and child.
Comunicação não-verbal
BT: Comunicação
NT: Comunicação gestual
Expressões faciais
Gestos
Língua de sinais brasileira
Linguagem corporal
RT: Aptidão não-verbal
Habilidade não verbal
Paralinguagem
Riso
TESP: COMUNICACION NO VERBAL
TING: NONVERBAL COMMUNICATION
SNPOR: A transmissão de emoções, ideias e atitudes entre
indivíduos, de maneiras outras que não através da linguagem
falada.(DECS)
SNESP: Transmisión de emociones, ideas y actitudes entre
individuos a través de formas diferentes del lenguage
hablado.(DECS)
SNING: Transmission of emotions, ideas, and attitudes between
individuals in ways other than the spoken language.(DECS)
Comunicação oral
UF: Fala
Verbalização
BT: Comunicação verbal
NT: Canto
Oratória
Relatos verbais
RT: Aptidão verbal
Comunicação pré-verbal
Conteúdo manifesto
Fluência verbal
Retórica
Vocalização
Voz
TESP: COMUNICACION ORAL
TING: ORAL COMMUNICATION
SNPOR: Informação expressa na forma oral. Use COMUNICAÇÃO VERBAL
para acessar referências entre 67-84.
SNESP: Información expresa en la forma oral. Use COMUNICACIÓN
VERBAL para acceder referencias entre 67-84.
SNING: Expression of information in oral form. Use VERBAL
COMMUNICATION to access references from 67-84.

Comunicação pais-criança
BT: Comunicação interpessoal
NT: Comunicação mãe-criança
RT: Relações pais-criança
TESP: COMUNICACION PADRES-HIJO
TING: PARENT CHILD COMMUNICATION
SNPOR: Desde 1982, termo limitado as populações humanas. Para
animais considere COMPORTAMENTO DOS PAIS (ANIMAL) ou
COMPORTAMENTO MATERNO (ANIMAL).
SNESP: Desde 1982, término limitado las poblaciones humanas. Para
animales considere COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES (ANIMAL) o
COMPORTAMIENTO MATERNO (ANIMAL).
SNING: From 1982, limited to human populations. For animals
consider ANIMAL PARENTAL BEHAVIOR or ANIMAL MATERNAL
BEHAVIOR.
Comunicação persuasiva
BT: Comunicação
NT: Lavagem cerebral
RT: Coerção
Influências interpessoais
Persuasão
Propaganda
Retórica
TESP: COMUNICACION PERSUASIVA
TING: PERSUASIVE COMMUNICATION
SNPOR: Comunicação, na forma escrita ou oral, com o objetivo de
influenciar outros indivíduos em aceitar uma determinada
postura, crença, ou procedimento.
SNESP: Comunicación, en la forma escrita o oral, con el objetivo
de influenciar otros individuos en aceptar una determinada
postura, creencia, o procedimiento.
SNING: Communication, in written or oral form, aimed at
influencing others to accept a position, belief, or course
of action.
Comunicação por satélite
UF: Comunicação via satélite
BT: Telecomunicações
TESP: COMUNICACIONES POR SATELITE
TING: COMMUNICATIONS SATELLITE
Comunicação pré-verbal
RT: Bebês
Comunicação oral
Desenvolvimento da linguagem
TESP: COMUNICACION PREVERBAL
TING: PRE-VERBAL COMMUNICATION
Comunicação profissional
USE: Comunicação científica
Comunicação sigilosa
RT: Ética
Informação
Intimidade
Médicos
Psicanalistas
Relação médico-paciente

TESP: CONFIDENTIALIDAD
TING: CONFIDENCIALITY
SNPOR: Privacidade de informação e proteção contra revelação não
autorizada.(DECS)
SNESP: Informacion privada comunicada en forma confidencial y que
implica princípios eticos y legales.(DECS)
SNING: The privacy of information and its protection against
unauthorized disclosure.(DECS)
Comunicação verbal
UF: Comportamento verbal
BT: Comunicação
NT: Comunicação escrita
Comunicação gestual
Comunicação oral
Narração de estórias
Narrativas
Pragmática
RT: Análise do discurso
Aptidão verbal
Desenvolvimento da linguagem
Estrutura do texto
Gramática
Habilidades na comunicação
Interação verbal
Linguagem
Linguística
Neurolinguística
Vocabulário
Vocalização
TESP: COMUNICACION VERBAL
TING: VERBAL COMMUNICATION
SNPOR: Comunicação por meio da linguagem falada ou escrita. Se
possível use termos mais específicos.
SNESP: Comunicación por medio de la lenguaje hablada o escrita. Si
posible use términos más específicos.
SNING: Communication through spoken or written language. Use
narrower terms if possible.
Comunicação via satélite
USE: Comunicação por satélite
Comunicação visual
NT: Artes gráficas - Dicionários
RT: Catálogos
TESP: COMUNICACION VISUAL
TING: VISUAL COMMUNICATION
SNPOR: : O Uso de cores, formas ou movimentos característicos que
são detectados pelo sistema visual como um meio de
comunicação entre indivíduos. Por exemplo, animais podem
ter cores características na estação de acasalamento para
indicar estado reprodutivo, arrepiar a pele para parecer
maior em um contexto de ameaça, ou gesticular com os
membros ou a cabeça em uma variedade de outros
contextos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El uso de colores, formas o movimientos característicos que
son detectados por el sistema visual como un medio de
comunicación entre individuos. Por ejemplo, animales pueden

tener colores características en la estación de
aparejamiento para indicar estado reproductivo, horripilar
la piel para parecer mayor en un contexto de amenaza, o
gesticular con los miembros o la cabeza en una variedad de
otros contextos.
Comunidade terapêutica
BT: Programas para hospitais psiquiátricos
Psicoterapia de grupo
RT: Instituições
Socioterapia
TESP: COMUNIDAD TERAPEUTICA
TING: THERAPEUTIC COMMUNITY
SNPOR: Tratamento realizado em instituição ou residência dando
ênfase aos fatores sociais e ambientais na terapia e,
orientação e reabilitação, geralmente de pacientes em
reabilitação psiquiátrica ou química.
SNESP: Tratamiento realizado en institución o residencia dando
énfasis a los factores sociales y ambientales en la terapia
y, orientación y rehabilitación, generalmente de pacientes
en rehabilitación, psiquiátrica o química.
SNING: Institutional or residential treatment setting emphasizing
social and environmental factors in therapy and management
and rehabilitation, usually of psychiatric or drug
rehabilitation patients.
Comunidades
BT: Ambientes sociais
TESP: COMUNIDADES
TING: COMMUNITIES
SNPOR: 1. Conjunto socialmente organizado de membros de uma
espécie que vivem em uma localidade fisicamente definida.
As comunidades humanas frequentemente definida. As
comunidades humanas frequentemente se caracterizam por (a)
interesses, atitudes, e valores comuns; (b) sentimento
comunal; (c) autoidentificação dos membros como membros da
comunidade; e (d) algum sistema de comunicação, governo,
educação e comércio. No linguajar comum, “a comunicação”
muitas vezes significa sociedade ou o público geral. 2.
Conjunto de indivíduos que não são socialmente conectados,
mas compartilham interesses ou qualidades comuns, e,
portanto, são percebidos pelos outros ou por eles mesmos
como se destacando de alguma maneira (p.ex., a comunidade
cientifica). 3. Em ecologia comportamental, uma unidade que
compreende todas as espécies de animais ou plantas que
coexistem e são necessárias para a sobrevivência umas das
outras. Assim, uma comunidade inclui espécies de predadores
e de presas, além das várias plantas das quais os animais
necessitam para alimento, abrigo, e assim por diante; as
plantas podem se beneficiar da presença dos animais na
comunidade por meio da dispersão de sementes ou interação
interespécie.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Conjunto socialmente organizado de miembros de una
especie que viven en unas localidades físicamente definida.
Las comunidades humanas frecuentemente definida. Las
comunidades humanas frecuentemente si caracterizan por (a)
intereses, actitudes, y valores comunes; (b) sentimiento
comunal; (c) auto identificación de los miembros como

miembros de la comunidad; y (d) algún sistema de
comunicación, gobierno, educación y comercio. En habla
común, “la comunicación” muchas veces significa sociedad o
el público general. 2. Conjunto de individuos que no son
socialmente conectados, más compartan intereses o calidades
comunes, y, por lo tanto, son percibidos por los otros o
por ellos mismos como se destacando de alguna manera (p,
ej., la comunidad científica) 3. En ecología conductual,
una unidad que comprende todas las especies de animales o
plantas que coexisten y son necesarias para la
sobrevivencia unas de las otras. Así, una comunidad incluye
especies de predadores y de presas más allá de las varias
plantas de las cuales los animales necesitan para alimento,
abrigo, y así por delante; las plantas pueden se beneficiar
de la presencia de los animales en la comunidad por medio
de la dispersión de cementes o interacción interespecie.
Comunismo
BT: Ideologia política
Sistemas político-econômicos
RT: Marxismo
TESP: COMUNISMO
TING: COMMUNISM
SNPOR: Sistema totalitário de governo no qual um único partido
autoritário controla os meios nacionais de produção com o
objetivo reconhecido de estabelecer uma sociedade sem
classes.(DECS)
SNESP: Sistema totalitario de gobierno en que un solo partido
autoritario controla los medios de producción que son
propiedad del estado con el pretendido objetivo de
establecer una sociedad sin clases.(DECS)
SNING: A totalitarian system of government in which a single
authoritarian party controls state-owned means of
production with the professed aim of establishing a
classless society.(DECS)
Conceitos

RT: Cognições
Formação de conceito
Informação
Terminologia
TESP: CONCEPTOS
TING: CONCEPTS
SNPOR: Ideias gerais ou categorias derivadas das propriedades
comuns de objetos, eventos, ou qualidades, geralmente
representadas por palavras ou símbolos.
SNESP: Ideas generales o categoría derivadas de las propiedades
comunes de objetos, eventos, o calidades, generalmente
representadas por palabras o símbolos.
SNING: Generic ideas or categories derived from common properties
of objects, events, or qualities, usually represented by
words or symbols.

Conceitos de Deus
BT: Crenças religiosas
TESP: CONCEPTOS DE DIOS
TING: GOD CONCEPTS
Conceituação

USE: Formação de conceito
Concepção
UF: Fertilização
BT: Reprodução humana
TESP: CONCEPCION
TING: CONCEPTION
SNPOR: Fusão de um espermatozoide (ESPERMATOZOIDES) com um ÓVULO,
resultando na formação de um ZIGOTO.(DECS)
SNESP: La fusión de un espermatozoide (ESPERMATOZOIDES) con un
OVULO que da lugar a la formación de un CIGOTO.(DECS)
SNING: The fusion of a spermatozoon (SPERMATOZOA) with an OVUM
thus resulting in the formation of a ZYGOTE.(DECS)
Concepções espontâneas
RT: Desenvolvimento cognitivo
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
TESP: CONCEPCIONES ESPONTANEAS
TING: SPONTANEOUS CONCEPTIONS
Condensação
RT: Deslocamento (psicologia)
Metáfora
Sonhos
TESP: CONDENSACION
TING: CONDENSATION
SNPOR: Um dos modos essenciais do funcionamento dos processos
inconscientes. Uma representação única representa por si so
varias cadeias associativas, em cuja interseção ela se
encontra. Do ponto de vista econômico, e então investida
das energias que, ligadas a estas diferentes cadeias, se
adicionam nela.(Laplanche e Pontalis)
SNESP: Un de los modos esenciáis del funcionamiento de los
procesos inconscientes. Una representación única representa
por si solo varias cadenas asociativas, en cuya
intersección ella se encuentra. Del punto de vista
económico, y entonces embestida de las energías que,
ligadas a estas diferentes cadenas, si adicionan en ella.
Condição feminina
USE: Mulheres
Condicionamento
BT: Aprendizagem
NT: Condicionamento clássico
Condicionamento da aversão
Condicionamento operante
Estímulo condicionado
Estímulo não-condicionado
RT: Aprendizagem animal
Biofeedback
Estimulação
Inibição latente
Reforço
Reforço primário
TESP: CONDICIONAMIENTO
TING: CONDITIONING
SNPOR: Processo pelo qual certos tipos de experiência tornam
determinadas ações mais ou menos prováveis.(Dicionário de

psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Proceso por lo cual ciertos tipos de experiencia vuelven
determinadas acciones más o menos probables.
Condicionamento clássico
UF: Condicionamento pavloviano
Condicionamento respondente
BT: Condicionamento
NT: Respostas condicionadas
RT: Estímulo condicionado
Estímulo não-condicionado
Pavlov, Ivan, 1849-1936
Teoria da aprendizagem
TESP: CONDICIONAMIETO CLASICO
TING: CLASSICAL CONDITIONING
SNPOR: Comportamento aprendido ou o paradigma ou procedimento
experimental usado para desenvolver e provocar respostas
convencionalmente condicionadas.
SNESP: Comportamiento aprendido o el paradigma o procedimiento
experimental usado para desarrollar y provocar respuestas
convencionalmente condicionadas.
SNING: Learned behavior or the experimental paradigm or procedure
used to develop and evoke classically conditioned responses.
Condicionamento da aversão
UF: Condicionamento da aversão ao odor
Condicionamento da aversão ao paladar
BT: Condicionamento
Condicionamento operante
RT: Estimulação aversiva
TESP: CONDICIONAMIENTO A AVERSION
TING: AVERSION CONDITIONING
SNPOR: Padrão condicionado em que efeitos aversivos são unidos a
estímulo externo resultando em aversão ao estímulo. E
ainda, a propria aversão aprendida.
SNESP: Patrón condicionado en que efectos aversivos son unidos a
estímulo externo resultando en aversión al estímulo. Y aún,
la propia aversión aprendida.
SNING: Conditioning paradigm in which aversive effects are paired
with external stimuli resulting in an aversion to the
stimuli. Also, the learned aversion itself.
Condicionamento da aversão ao odor
USE: Condicionamento da aversão
Condicionamento da aversão ao paladar
USE: Condicionamento da aversão
Condicionamento de esquiva
UF: Esquiva ativa
Esquiva passiva
BT: Condicionamento operante
RT: Esquiva
TESP: CONDICIONAMIENTO ESQUIVA
TING: AVOIDANCE CONDITIONING
SNPOR: Comportamento aprendido ou o procedimento condicional
apropriado em que o indivíduo aprende um comportamento que
previne a ocorrência de um estímulo aversivo.
SNESP: Comportamiento aprendido o el procedimiento condicional

apropiado en que el individuo aprende un comportamiento que
previne la ocurrencia de un estímulo aversivo.
SNING: Learned behavior or the operant conditioning procedure in
which the subject learns a behavior that prevents the
occurrence of an aversive stimulus. Compare ESCAPE
CONDITIONING.
Condicionamento instrumental
USE: Condicionamento operante
Condicionamento operante
UF: Aprendizagem instrumental
Condicionamento instrumental
BT: Condicionamento
NT: Aprendizagem por discriminação
Condicionamento da aversão
Condicionamento de esquiva
Esmaecimento (condicionamento)
Respostas condicionadas
Treino de omissão
RT: Comportamento adjuntivo
Comportamento operante
Estímulo condicionado
Estímulo não-condicionado
Modificação do comportamento
Reforço
Skinner, Burrhus Frederic, 1904-1990
Teoria da aprendizagem
TESP: CONDICIONAMIENTO OPERANTE
TING: OPERANT CONDITIONING
SNPOR: Comportamento aprendido ou o padrão experimental em que
repetições, fixações (positivas ou negativas) ou castigo
são imediata e concomitantemente aplicados após o
desempenho de algum comportamento, sendo que a frequência
de tal procedimento muda como uma consequência direta da
fixação concomitante.
SNESP: Comportamiento aprendido o el patrón experimental en que
repeticiones, fijaciones (positivas o negativas) o castigo
son inmediata y concomitantemente aplicados después el
desarrollo de algún comportamiento, siendo que la
frecuencia de tal procedimiento cambia como una
consecuencia directa de la fijación concomitante.
SNING: Learned behavior or the experimental paradigm in which
reinforcers (positive or negative) or punishers immediately
and contingently follow the performance of some behavior,
the frequency of which changes as a direct consequence of
such contingent reinforcement.
Condicionamento pavloviano
USE: Condicionamento clássico
Condicionamento respondente
USE: Condicionamento clássico
Condicionamento verbal
USE: Aprendizagem verbal
Condições de trabalho
UF: Ambiente de trabalho

Ambientes de trabalho
Ambientes indústriais
BT: Ambientes sociais
NT: Segurança do trabalho
RT: Clima organizacional
Ergonomia
Qualidade de vida no trabalho
Recursos humanos
TESP: CONDICIONES DE TRABAJO
TING: WORKING CONDITIONS
SNPOR: Fatores que contribuem para o meio global do local de
trabalho. Incluem-se características do ambiente físico,
conteúdo e carga do trabalho, e fatores psicosociais como
organização do quadro de funcionários, normas, atitudes,
motivação, e serviços empregatícios.
SNESP: Factores que contribuyen para el medio global del lugar de
trabajo. Incluyen-se características del ambiente físico,
contenido y carga del trabajo, y factores psicosociales
como organización del cuadro de funcionarios, norma,
actitudes, motivación, y servicios de empleo.
SNING: Factors which contribute to the global milieu of the
workplace. Includes physical environment characteristics,
job content and work load, and psychosocial factors such as
personnel composition, norms, attitudes, motivation, and
employee services.
Condillac, Etienne Bonnot de, 1715-1780
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Conexionismo
RT: Aprendizagem
Processos associativos
Processos cognitivos
Psicologia cognitiva
Redes neurais
Teoria da aprendizagem
TESP: CONECCIONISMO
TING: CONNECTIONISM
SNPOR: O conceito de que aprendizagem envolve a aquisição de
ligações neurais, ou conexões, entre estímulo e resposta.
SNESP: El concepto de que aprendizaje implica la adquisición de
ligaciones neurales, o conexiones, entre estímulos y
respuesta.
SNING: Theoretical principles that characterize all learning and
behavior as connected to the stimulus-response paradigm and
that neural linkages, whether inherited or acquired, bond
these behaviors
Conexões neurais
USE: Vias neurais
Confiança

BT: Emoções
RT: Afeição
Desconfiança
Fé
Fidelidade (ética)

Segurança
TESP: CONFIANZA
TING: TRUST
SNPOR: Confiança em/ou esperança numa pessoa ou coisa.(DECS)
SNESP: Confianza en/o esperanza en una persona o cosa.(DECS)
SNING: Confidence in or reliance on a person or thing.(DECS)
Confiança básica
RT: Constância de objeto
Desconfiança
TESP: CONFIANZA BASICA
TING: BASIC TRUST
SNPOR: A resolução bem-sucedida do primeiro dos oito estágios do
desenvolvimento do ciclo de vida de Erikson, em que a
criança, nos primeiros 18 meses de vida, passa a sentir que
pode confiar em seu mundo. Isso estabelece os fundamentos
da autoestima e relacionamentos interpessoais positivos. O
desenvolvimento da confiança básica é atribuído à cuidadora
primária que está responsavelmente sintonizada com as
necessidades individuais do bebê e, ao mesmo tempo,
transmite a qualidade de confiabilidade.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La resolución bien-sucedida del primer de las ocho etapas
del desarrollo del ciclo de vida de Erikson, en que el
niño, en los primeros 18 meses de vida, pasa a sentir que
puede confiar en su mundo. Eso establece los fundamentos de
autoestima y relacionamientos interpersonales positivos. El
desarrollo de confianza básica es atribuido a la cuidadora
primaria que está responsablemente sintonizada con las
necesidades individuales del bebe y, al mismo tiempo,
transmite la calidad de confiabilidad.
Conflito

BT: Comportamento agressivo
Interação interpessoal
NT: Conflito atual
Conflito de gerações
Conflito estético
Conflito infantil
Conflito psíquico
Guerra
Violência
RT: Bullying
Coping
Defesa
Dualismo pulsional
Pulsão
TESP: CONFLICTO
TING: CONFLICT
SNPOR: Encontro hostil ou predisposição ou ação antagonísticas.
SNESP: Encuentro hostil o predisposición o acción antagónicas.
SNING: Hostile encounter or antagonistic state or action.

Conflito atual
BT: Conflito
TESP: CONFLICTO ACTUAL
TING: CURRENT CONFLICT
Conflito conjugal

BT: Relações conjugais
RT: Violência na família
TESP: CONFLICTO MARITAL
TING: MARITAL CONFLICT
SNPOR: Antagonismo aberto ou latente entre parceiros de casamento.
A natureza e a intensidade dos conflitos variam muito, mas
estudos indicam que as fotnes primárias são frequentemente
divergência sexual, diferenças na criação dos filhos,
diferenças temperamentais (particularmente a tendência de
um parceiro dominar) e, em menor grau, diferenças
religiosas, diferenças em valores e interesses e
divergências sobre gerência do dinheiro.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
Conflito de gerações
BT: Conflito
RT: Adolescência
Gerações
Papéis
TESP: CONFLICTO GENERACIONAL
TING: CONFLICT OF GENERATIONS
SNPOR: As diferenças nos valores, na moralidade, nas attitudes e
no comportamento que se observam entre os membros mais
jovens e os mais velhos de uma sociedade. O termo foi
utilizado pela primeira vez em relação à florescente
cultura jovem do final da década de 1960.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Las diferencias en los valores, en la moralidad, en las
actitudes y en el comportamiento que se observan entre los
miembros más jóvenes y los más viejos de una sociedad. Él
término fue utilizado por la primera vez en relación a la
floreciente cultura joven del final de la década de 1960.
Conflito estético
BT: Conflito
RT: Desenvolvimento
Relações de objeto
Sedução
TESP: CONFLICTO ESTETICO
TING: ESTHETIC CONFLICT
Conflito infantil
BT: Conflito
TESP: CONFLICTO INFANTIL
TING: CONFLICT IN CHILDREN
Conflito psíquico
BT: Conflito
TESP: CONFLICTO PSIQUICO
TING: PSYCHIC CONFLICT
SNPOR: Fala-se de conflito quando, no sujeito, opoem-se exigências
internas contrarias e pode se manifestar (entre um desejo e
uma exigência moral, por exemplo, ou entre dois sentimentos
contraditórios) ou ser latente, podendo este exprimir-se de
forma deformada no conflito manifesto e traduzir-se
particularmente pela formação de sintomas, desordens do
comportamento, perturbações do caráter, etc. A psicanálise
considera o conflito como constitutivo do ser
humano.(Laplanche e Pontalis)

SNESP: Habla-se de conflictos cuando, el sujeto, se opone
exigencias internas contrarias y puede se manifestar (entre
un deseo y una exigencia moral, por ejemplo, o entre dos
sentimientos contradictorios) o ser latente, pudiendo este
exprimirse de forma deformada en el conflicto manifiesto y
traducirse particularmente por la formación de síntomas,
desordenes del comportamiento, perturbaciones del carácter,
etc. La psicoanalice considera el conflicto como
constitutivo del ser humano.
Conflito social
NT: Luta de classes
RT: Processos sociais
TESP: CONFLICTO SOCIAL
TING: SOCIAL CONFLICT
Conformismo (personalidade)
BT: Comportamento social
Traços de personalidade
TESP: CONFORMISMO (PERSONALIDAD)
TING: CONFORMITY (PERSONALITY)
SNPOR: Atitude ou comportamento de aceitação dos padrões ou normas
socialmente reconhecidos.(DECS)
SNESP: Conformidad actitudinal y conductual con las normas o
patrones sociales reconocidos.(DECS)
SNING: Behavioral or attitudinal compliance with recognized social
patterns or standards.(DECS)
Conforto humano
RT: Consolação
Estados emocionais
TESP: CONSUELO HUMANO
TING: HUMAN COMFORT
Confusão

BT: Sintomas
Sintomas psicóticos
RT: Neuropsicologia
TESP: CONFUSION
TING: CONFUSION
SNPOR: Estado mental caracterizado por confusão, distúrbios
emocionais, falta da clareza de pensamento e desorientação
da percepção. (DECS)
SNESP: Estado mental que se caracteriza por confusion, transtornos
emocionales, falta de un pensamiento claro, y
desorientacion perceptiva. (DECS)
SNING: A mental state characterized by bewilderment, emotional
disturbance, lack of clear thinking, and perceptual
disorientation.(DECS)

Confusão alucinatória
BT: Sintomas
Sintomas psicóticos
RT: Esquizofrenia
TESP: CONFUSION ALUCINATORIA
TING: HALLUCINATORY CONFUSION
Conhecimento
BT: Estados de consciência

NT: Aquisição do conhecimento
Atenção
Consciência corporal
Construção do conhecimento
RT: Atenção (eu)
Metacognição
Transmissão (psicanálise)
TESP: CONOCIMIENTO
TING: AWARENESS
SNPOR: Reconhecimento, percepção ou conhecimento consciente.
SNESP: Reconocimiento, percepción o conocimiento consciente.
SNING: Conscious realization, perception, or knowledge.
Conjunto para avaliação da noção de conservação
USE: Conjunto para avaliação do conceito de conservação
Conjunto para avaliação do conceito de conservação
UF: Conjunto para avaliação da noção de conservação
BT: Medidas
TESP: CONJUNTO PARA LA EVALUACION DEL CONCEPTO DE CONSERVACION
Conjunto Peabody de desenvolvimento da linguagem
UF: Kit de desenvolvimento da linguagem Peabody
PLDK - Nível P
BT: Medidas
TESP: CONJUNTO DE DESARROLLO DEL LENGUAJE PEABODY
TING: PEABODY LANGUAGE DEVELOPMENT KIT
Conjunto residencial
USE: Moradia estudantil
Consciência
BT: Fatores psicanalíticos da personalidade
Superego
NT: Consciência fonológica
Consciência moral
Consciência sintática
Subconsciência
RT: Atenção (eu)
Consciente
Escotoma
Funções mentais
Intencionalidade
TESP: CONCIENCIA
TING: CONSCIENCE
SNPOR: Processos cognitivos e afetivos que governam os padrões de
comportamento, de desempenho, e de moralidade do indivíduo.
SNESP: Procesos cognitivos y afectivos que gobiernan los patrones
de comportamiento, de desarrollo, y de moralidad del
individuo.
SNING: Cognitive and affective processes which govern the
individual's standards of behavior, performance and
morality.
Consciência (animal)
BT: Etologia cognitiva
TESP: CONCIENCIA (ANIMAL)
TING: COUNSCIOUSSNESS IN ANIMALS

Consciência (ética)
BT: Ética
TESP: CONCIENCIA (ETICA)
TING: CONSCIOUSNESS (ETHICS)
Consciência corporal
UF: Antiginástica
Eutonia
BT: Conhecimento
NT: Consciência corporal - Bibliografias
RT: Autopercepção
Imagem corporal
Método Feldenkrais
Percepção somestésica
Rolfing
TESP: CONCIENCIA CORPORAL
TING: BODY AWARENESS
SNPOR: Percepção que o indivíduo tem de seu proprio físico ou
corpo em um dado momento.
SNESP: Percepción que el individuo tiene de su propio físico o
cuerpo en un dado momento.
SNING: Perception of one's physical self or body at any particular
time.
Consciência corporal - Bibliografias
BT: Bibliografia
Consciência corporal
Consciência fonológica
BT: Consciência
RT: Alfabetização
Fonologia
Reconhecimento de palavras
TESP: CONCIENCIA FONOLOGICA
TING: PHONOLOGICAL AWARENESS
SNING: Ability to recognize various speech sounds including,
syllables, rhymes, and phonemes.
Consciência moral
BT: Consciência
RT: Ética
Moral
TESP: CONCIENCIA MORAL
TING: MORAL SENSE
Consciência sintática
BT: Consciência
RT: Ortografia
Sintaxe
TESP: CONCIENCIA SINTACTICA
TING: SYNTACTIC AWARENESS
Consciente
RT: Barreira de contato
Consciência
Conteúdo manifesto
Inconsciente
TESP: CONSCIENTE
TING: CONSCIOUS

SNPOR: Na teoria psicanalítica clássica de Sigmund Freud, a região
da psique que contém pensamentos, sentimentos, percepções e
outros aspectos da vida mental dos quais a pessoa está
ciente no momento. O conteúdo do consciente, portanto, é
inerentemente transitório e muda continuamente.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En la teoría psicoanalítica clásica de Sigmund Freud, la
región de la psique que contiene pensamientos,
sentimientos, percepciones y otros aspectos de la vida
mental de los cuales la persona está esciente en el
momento. El contenido del consciente, por lo tanto, es
inherentemente transitorio y cambia continuamente.
Conscientização
BT: Cognição
RT: Conteúdo latente
TESP: CONCIENTIZACION
SNPOR: O ato de levar em conta um objeto ou estado de coisas. Não
implica em avaliação das qualidades ou da natureza do
objeto, nem em atenção às mesmas.(DECS)
SNESP: Acto de "tomar en cuenta" un objeto o estado de los
asuntos. No implica la evaluación ni la atención de la
calidad o de la naturaleza del objeto.(DECS)
SNING: The act of "taking account" of an object or state of
affairs. It does not imply assessment of nor attention to
the qualities or nature of the object.(DECS)
Conselheiro, Antônio, 1830-1897
UF: Maciel, Antônio Vicente Mendes
BT: Pessoas
Conselheiros
USE: Orientadores
Conselho Regional de Psicologia – 6ª.Região
RT: Organizações profissionais
Conservação (comportamento ecológico)
BT: Comportamento
RT: Ecologia
Educação ambiental
TESP: CONSERVACION (CONDUCTA ECOLOGICA)
TING: CONSERVATION (ECOLOGICAL BEHAVIOR)
Conservação (conceito)
USE: Noção de conservação
Conservadorismo
UF: Tradicionalismo
BT: Traços de personalidade
TESP: CONSERVADORISMO
TING: CONSERVATISM
SNPOR: 1. Atitude caracterizada por uma consideração positiva pelo
passado ou pelo status quo (p.ex., princípios e
procedimentos estabelecidos), e às vezes por desagrado ou
desconfiança diante de mudanças. 2. Escala de medição usada
para avaliar o grau em que os indivíduos apresentam essa
atitude. 3. Posição política que reflete essa
atitude.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,

Artmed, 2010).
SNESP: 1. Actitud caracterizada por una consideración positiva por
el pasado o por status quo (p. ej., principios y
procedimientos establecidos), y las veces por desagrado o
desconfianza delante de mudanzas. 2. Escala de medición
usada para evaluar el grado en que los individuos presentan
esa actitud. 3. Posición política que refleta esa actitud.
Consolação
RT: Conforto humano
TESP: CONSOLACION
TING: CONSOLATION
Constância de objeto
RT: Confiança básica
Desconfiança
Separação-individuação
TESP: CONSTANCIA DE OBJETO
TING: CONSTANCY OF OBJECT
Constância de tamanho
BT: Constância perceptiva
Tamanho
RT: Discriminação de tamanho
TESP: CONSTANCIA DE TAMANO
TING: SIZE CONSTANCY
SNPOR: Tendência em manter constante o tamanho dos estímulos
percebidos, apesar das mudanças reais no contexto e nos
parâmetros do estímulo.
SNESP: Tendencia en mantener constante el tamaño de los estímulos
percebidos, a pesar de las mundanzas reales en el contexto
y en los parámetros del estímulo.
SNING: The tendency for the perceived size of stimuli to remain
constant despite objective changes in context and stimulus
parameters.
Constância perceptiva
BT: Percepção
NT: Constância de tamanho
RT: Permanência de objeto
TESP: CONSTANCIA PERCEPTIVA
TING: PERCEPTUAL CONSTANCY
SNPOR: Percepção estável de um estímulo em qualquer modalidade
sensorial, apesar das mudanças em suas propriedades
objetivas.
SNESP: Percepción estable de un estímulo en cualquier modalidad
sensorial, a pesar de las mudanzas en sus propiedades
objetivas.
SNING: Stable perception of a stimulus in any sensory modality
despite changes in its objective properties.
Constituição do eu
RT: Corpo
Imagem corporal
TING: CONSTITUTION OF SELF
Constituição do sujeito
USE: Sujeito do inconsciente

Construção (Freud)
RT: Desconstrução
Psicanalistas
TESP: CONSTRUCCION (FREUD)
TING: CONSTRUCTION (FREUD)
SNPOR: Termo proposto por Freud para designar uma elaboração do
analista mais extensiva e mais distante do material que a
interpretação, e essencialmente destinada a reconstituir
nos seus aspectos simultanemante reais e fantasticos uma
parte da história infantil do sujeito.(Laplanche e Pontalis)
SNESP: Término propuesto por Freud para nombrar una elaboración
del analista más extensiva y más distante del material que
la interpretación, y esencialmente destinada a reconstituir
en sus aspectos simultáneamente reales y fantásticos una
parte de la historia infantil del sujeto.
Construção da teia
BT: Etologia animal
TESP: CONSTRUCCION DE TELA
TING: WEB BUILDING
SNPOR: Forma de comportamento parental, observado principalmente
em peixes, pássaros e mamíferos, que envolve encontrar e
preparar um local para depositar ovos ou dar à luz. As
formas de construção do ninho variam muito, mas em geral
estão todas associadas com atividade hormonal induzida na
fêmea por alterações na duração do dia, temperatura, namoro
com o macho ou a presença de filhotes. Em espécies com
cuidado biparental, tal como em muitos pássaros e roedores
monógamos, a construção do ninho pode ser feita por ambos
os sexos. Em alguns peixes os machos são os construtores de
ninho exclusivos. A construção do ninho em mamíferos fêmeas
não grávidas pode ser induzida por exposição a animais
jovens.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Forma de comportamiento parental, observado principalmente
en peces, pájaros y mamíferos, que implica en encontrar y
preparar un local para depositar huevos o dar a luz. Las
formas de construcción del nido varían mucho, más en
general están todas asociadas con actividad hormonal
inducida en la hembra por alteraciones en la duración del
día, temperatura, enamoro con el macho o la presencia de
crías. En especies con cuidado biparental, tal como en
muchos pájaros y roedores monógamos, la construcción del
nido puede ser hecha por ambos los sexos. En algunos peces
los machos son los constructores de nido en mamíferos
hembras no embarazadas puede ser inducida por exposición a
animales jóvenes.
Construção de frases
BT: Sintaxe
TESP: CONSTRUCCION DE FRASES
TING: COMPOSITION OF SENTENCES
Construção do conhecimento
BT: Conhecimento
RT: Intelectuais
Interações dialógicas
TESP: CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO
TING: KNOWLEDGE CONSTRUCTION

Construção do ninho
BT: Etologia animal
RT: Comportamento de acasalamento animal
Comportamento de escavação (animal)
TESP: CONTRUCCION DEL NIDO
TING: NEST BUILDING
Construção do teste
NT: Conteúdo de item (teste)
Padronização do teste
Precisão do teste
Validade do teste
Viés do teste
RT: Delineamento experimental
Medidas
TESP: CONSTRUCCION DE TEST
TING: TEST CONSTRUCTION
SNPOR: Planejamento, seleção, escrita, edição, e análises
estatísticas de informações das etapas do teste, e
compilação de instruções para administração de testes e
resultados.
SNESP: Planeamiento, selección, escrita, edición, y análisis
estadísticas de informaciones de las etapas del test, y
compilación de informaciones de las etapas del test, y
compilación de instrucciones para administración de testes
y resultados.
SNING: Planning, selection, writing, editing, and statistical
analysis of test items, and design of instructions for test
administration and scoring.
Construcionismo social
RT: Processos sociais
TESP: CONSTRUCION SOCIAL
TING: SOCIAL CONSTRUCTIONISM
SNPOR: A posição, principalmente associada com pós-modernismo, de
que qualquer suposto conhecimento da realidade (como, por
exemplo, aquele alegado pela ciência) é na verdade um
contructo de língua, cultura e sociedade sem validade
objetiva ou universal.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La posición, principalmente asociada con posmodernismo, de
que cualquier supuesto conocimiento de la realidad (como,
por ejemplo, aquel alegado por la ciencia) es en la verdad
un constructo de lengua, cultura y sociedad sin validad
objetiva o universal.
Construtivismo
BT: Teorias
RT: Aprendizagem
Desenvolvimento cognitivo
Fenomenologia
Percepção
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
TESP: CONSTRUCTIVISMO
TING: CONSTRUCTIVISM
SNPOR: Perspectiva teórica que caracteriza a experiência da
percepção e a realidade construida pela mente apos
observação dos efeitos das ações independentes nos objetos.

SNESP: Perspectiva teórica que caracteriza la experiencia de la
percepción y la realidad construida por la mente después
observación de los efectos de las acciones independientes
en los objetos.
SNING: Theoretical perspective that characterizes perceptual
experience and reality as constructed by the mind in the
observation of the effects of independent actions on
objects.
Construtivismo semiótico-cultural
BT: Psicologia e filosofia
TESP: CONSTRUCTIVISMO SEMIÓTICO-CULTURAL
TING: SEMIOTIC CULTURAL CONSTRUCTIVISM
Consulta terapêutica
RT: Clínica
TESP: CONSULTA TERAPEUTICA
TING: THERAPEUTIC CONSULTATION
Consumo
USE: Comportamento do consumidor
Contato

RT: Bebês
Carência
Comportamento de apego
Enquadramento
Mães
Percepção tátil
TESP: CONTACTO
TING: CONTACT
SNPOR: Use na referência ao contato físico e afetivo entre pessoas.
SNESP: Use en referencia al contacto físico y afectivo entre
personas

Contemporaneidade
NT: Contemporaneidade (lugar do pai)
RT: Psicoterapia
TESP: CONTEMPORANEIDAD
TING: CONTEMPORANEITY
SNPOR: Em psicoterapia, o princípio de focalizar a experiência
imediata.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En psicoterapia, el principio de enfocar la experiencia
inmediata.
Contemporaneidade (lugar do pai)
BT: Contemporaneidade
RT: Complexo paterno
Função paterna
TESP: CONTEMPORANEIDAD (LUGAR DEL PADRE)
TING: CONTEMPORARY (FATHER´S PLACE)
Contenção
RT: Ambiente
Família
Psicanálise da criança
Psicose
TESP: CONTENCION

SNPOR: Em teoria das relações objetais, a noção de que tanto a mãe
quanto o analista auxiliam o crescimento e aliviam a
ansiedade ao agir como um “continente” ou “ambiente
sustentador” para os aspectos projetados da psique da
criança ou do paciente. Por exemplo, o bebê, esmagado pela
angústia e sem ter nenhum contexto para compreender a
experiência, é contido, sustentado e tranquilizado pela
mãe, que cria assim um contexto seguro pra a criança e dá
significado à experiência.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría de las relaciones objétales, la noción de que
tanto la madre cuanto el analista auxilian el crecimiento y
alivian la ansiedad al obrar como un “continente” o
“ambiente sustentador” para los aspectos proyectados de la
psique del niño o del paciente. Por ejemplo, el bebe,
aplastado por la angustia y sin tener ningún contexto para
comprender la experiencia, es contenido, sustentado y
tranquilizado por la madre, que crea así un contexto seguro
para el niño es dar significado a la experiencia.
Conteúdo de item (teste)
BT: Aplicação do teste
Construção do teste
TESP: CONTENIDO DEL ITEM (TEST)
TING: ITEM CONTENT (TEST)
SNPOR: Topicos ou materia de assuntos encobertos em perguntas,
unidades, ou tarefas de testes.
SNESP: Tópicos o materia de asuntos encubiertos en preguntas,
unidades, o tareas de testes.
SNING: Topics or subject matter covered in test questions, units,
or tasks.
Conteúdo do pensamento
USE: Cognições
Conteúdo do sonho
RT: Pesadelo
Sonhos
Sono
TESP: CONTENIDO DEL SUEÑO
TING: DREAM CONTENT
SNPOR: Imagens, ideias e impulsos que se expressam em um
sonho.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Imágenes, ideas y impulsos que se expresan en un sueño.
Conteúdo inconsciente
RT: Censura
Inconsciente
TESP: CONTENIDO INCONSCIENTE
TING: UNCONSCIOUS CONTENT
Conteúdo latente
RT: Censura onírica
Conscientização
Conteúdo manifesto
Desfiguração
Inconsciente
Interpretação psicanalítica

Símbolos
Sonhos
TESP: CONTENIDO LATENTE
TING: LATENT CONTENT
SNPOR: 1. Os significados, desejos e ideias ocultos ou
disfarçados, por trás do conteúdo manifesto de qualquer
declaração ou outra forma de comunicação. 2. Em teoria
psicanalítica, os desejos inconscientes buscando expressão
em sonhos ou fantasias. Postula-se que esse material
inconsciente encontra censura e seja distorcido pela
elaboração do sonho em representações simbólicas a fim de
proteger o ego. Através da análise do sonho, o conteúdo
latente pode ser revelado.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Los significados, deseos y ideas ocultos o disfrazados, por
tras del contenidos manifiesto de cualquier declaración o
otra forma de comunicación. 2. En teoría psicoanalítica,
los deseos inconscientes buscando expresión en sueños o
fantasías. Postulase que ese material inconsciente
encuentra censura y sea distorsionado por la elaboración
del sueño en representaciones simbólicas a fin de proteger
el ego. A través del análisis del sueño, el contenido
latente puede ser revelado.
Conteúdo manifesto
RT: Censura onírica
Comunicação oral
Consciente
Conteúdo latente
Desejo oculto
Desfiguração
Elaboração secundária
Sonhos
TESP: CONTENIDO MANIFESTO
SNPOR: 1. O assunto que é abertamente expressado e conscientemente
planejado em qualquer elocução ou outra forma de
comunicação. 2. Em teoria psicanalítica, as imagens e
eventos de um sonho ou fantasia experimentados e lembrados
pelo sonhador ou fantasista, em oposição ao conteúdo
latente, que se postula que contenha o significado
oculto.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. El asunto que es abiertamente expresado y
conscientemente planeado en cualquier elocución o otra
forma de comunicación. 2. En teoría psicoanalítica, las
imágenes y eventos de un sueño o fantasía experimentados y
recordados por el soñador o fantasioso, en oposición al
contenido latente, que se postula que contenga el
significado oculto.
Contextualismo
USE: Associações contextuais
Contingência de atraso sobre a mudança
Conto

BT: Prosa
NT: Contos de fadas
TESP: CUENTO

TING: TALE
SNPOR: Narrativa breve e concisa, contendo um só conflito uma
única ação (com espaço ger. limitado a um ambiente),
unidade de tempo, e número restrito de personagens.
(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Obra literária corta que cuenta em prosa una historia real
o imaginaria generalmente dirigida a niños.(Señas:
Diccionario la enseñanza de la lengua española para
Brasileños).
SNING: A story of imaginary events, especially of in exciting
kind: tales off ar-off lands. (Longman dictionary of
contemporary English. Harlow, Longman, 2010).
Contorno
USE: Percepção de forma e contorno
Contos de fadas
BT: Conto
RT: Folclore
TESP: CUENTO DE HADAS
TING: FAIRY TALES
Contra-cultura
USE: Contracultura
Contra-investimento
RT: Ego
Representações de si
TESP: CONTRA-CARGA
TING: ANTICATHEXIS
SNPOR: Processo econômico postulado por Freud como suporte de
numerosas atividades defensivas do ego. Consiste no
investimento pelo ego de representações, sistemas de
representações, atitudes, etc., suscetíveis de criarem
obstáculo para o acesso à consciência e a motilidade das
representações e desejos inconscientes. (Laplanche e
pontalis)
SNESP: Proceso económico postulado por Freud como soporte de
numerosas actividades defensivas de ego. Consiste en el
embestida por el ego de representaciones, sistemas de
representaciones actitudes, etc., susceptibles de crearen
obstáculo para el acceso a la consciencia y la motilidad de
las representaciones y deseos inconscientes.
Contra-resistência
RT: Resistência
TESP: CONTRARRESISTENCIA
Contracepção
USE: Controle da natalidade
Contraceptivos
USE: Métodos anticoncepcionais
Contracultura
UF: Contra-cultura
RT: Cultura
Movimentos sociais

TESP: CONTRACULTURA
SNPOR: Movimento social que preserva seus próprios costumes e
valores em oposição as normas culturais prevalentes. O
termo é historicamente associado ao movimento HIPPIE e à
concomitante cultura das drogas do final da década de 1960
e início de 1970, que rejeitava normas sociais como a ética
do trabalho e a unidade familiar tradicional.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Movimiento social que preserva sus propios costumbres y
valores en oposición a las normas culturales prevalentes.
El término es históricamente asociado al movimiento HIPPIE
y la concomitante cultura de las drogas del final de la
década de 1960 e inicio de 1970, que rechazaba normas
sociales como la ética del trabajo y la unidad familiar
tradicional.
Contradição
NT: Ambivalência
RT: Inconsciente
Paradoxo
Sonhos
TESP: CONTRADICCION
TING: CONTRADICTION
Contraste comportamental
RT: Comportamento
Discriminação do estímulo
Frequência de resposta
Latência de resposta
Reforço
TESP: CONTRASTE CONDUCTUAL
TING: BEHAVIORAL CONTRAST
SNPOR: Mudança no nivel de resposta ou latência após uma mudança
na fixação de um componente de esquemas de múltipla
discriminação apropriada de fixação.
SNESP: Mudanza en el nivel de respuesta o latencia después de una
mudanza en la fijación de un componente de esquemas de
múltiple discriminación apropiada de fijación.
SNING: Change in response rate or latency following a change in
reinforcement of one component of multiple operant
discrimination schedules of reinforcement.
Contratos

RT: Enquadramento
Enquadramento psicanalítico
Psicoterapia
TESP: CONTRATOS
TING: CONTRACTS
SNPOR: Acordo entre duas ou mais partes, especialmente as que são
escritas e obrigatórias pela lei. (Tradução livre do
original: American Heritage Dictionary of the English
Language, 4th ed). É usado, algumas vezes, para
caracterizar a natureza do relacionamento
profissional-paciente.(DECS)
SNESP: Acuerdos entre dos o más partes, especialmente aquellos que
están escritos y de cumplimiento obligatorio por la ley
(Traducción libre del original: American Heritage
Dictionary of the English Language, 4th ed). A veces se
utiliza para caracterizar la naturaleza de la relación

profesional-paciente.(DECS)
SNING: Agreements between two or more parties, especially those
that are written and enforceable by law (American Heritage
Dictionary of the English Language, 4th ed). It is
sometimes used to characterize thenature of the
professional-patient relationship.(DECS)
Contratransferência
BT: Processos psicoterapêuticos
NT: Contratransferência negativa
RT: Análise mútua
Campo psicanalítico
Identificação (psicanálise)
Relações sexuais profissional-cliente
Transferência
Transferência psicoterapêutica
TESP: CONTRATRANSFERENCIA
TING: COUNTERTRANSFERENCE
SNPOR: Reação emocional, consciente ou inconsciente do terapeuta
com relação ao paciente, a qual pode interferir no
tratamento.
SNESP: Reacción emocional, consciente o inconsciente del terapeuta
con relación al paciente, a cual puede interferir en el
tratamiento.
SNING: Conscious or unconscious emotional reaction of the
therapist to the patient which may interfere with the
treatment.
Contratransferência negativa
BT: Contratransferência
TESP: CONTRATRANSFERENCIA NEGATIVA
Controle (local de)
USE: Local de controle interno-externo
Controle aversivo
RT: Comportamento
Reforço negativo
TESP: CONTROL AVERSIVO
TING: AVERSIVE CONTROL
SNPOR: Uso de uma consequência aversiva como punição ou reforço
negativo para controlar comportamentos. (Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Uso de una consecuencia repugnante como punición o refuerzo
negativo para controlar comportamientos.
Controle da natalidade
UF: Contracepção
Controle populacional
BT: Planejamento familiar
NT: Métodos anticoncepcionais
RT: Aborto
Abstinência sexual
Preservativos
Relação sexual pré-conjugal
TESP: CONTROL DE LA NATALIDAD
TING: BIRTH CONTROL
SNPOR: Prevenção da CONCEPÇÃO por bloqueio temporário ou
permanente dafertilidade (ESTERILIZAÇÃO REPRODUTIVA). Entre

os meios comuns de anticoncepção reversível estão MÉTODOS
NATURAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, ANTICONCEPCIONAIS ou
DISPOSITIVOS ANTICONCEPCIONAIS.(DECS)
SNESP: Prevención de la FERTILIZACIÓN mediante el bloqueo de la
fertilidad, temporal o permanentemente (ESTERILIZACIÓN
REPRODUCTIVA). Medios habituales de anticoncepción
reversible son los MÉTODOS NATURALES DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR, los AGENTESANTICONCEPTIVOS o los DISPOSITIVOS
ANTICONCEPTIVOS.(DECS)
SNING: Prevention of CONCEPTION by blocking fertility temporarily,
or permanently (STERILIZATION, REPRODUCTIVE). Common means
of reversible contraception include NATURAL FAMILY PLANNING
METHODS;CONTRACEPTIVE AGENTS; or CONTRACEPTIVE
DEVICES.(DECS)
Controle da qualidade
RT: Ergonomia
Objetivos organizacionais
TESP: CONTROL DE CALIDAD
TING: QUALITY CONTROL
SNPOR: Esforços ou técnicas direcionadas na detecção de
imperfeições ou deficiências em produtos ou serviços.
SNESP: Esfuerzos o técnicas direccionadas en la detección de
imperfecciones o deficiencias en productos o servicios.
SNING: Efforts or techniques directed at the detection of
imperfections or shortcomings in products or services.
Controle do estímulo
RT: Aprendizagem por discriminação
Estimulação
Generalização do estímulo
TESP: CONTROL DE ESTIMULO
TING: STIMULUS CONTROL
SNPOR: Mudança na probabilidade de ocorrência de uma resposta
condicionada como uma função direta do inicio, compensação,
ou mudanças em um estímulo condicionado.
SNESP: Mudanza en la probabilidad de ocurrencia de una respuesta
condicionada como una función directa del inicio,
compensación o mudanzas en un estímulo condicionado.
SNING: Change in the probability of occurrence of a conditioned
response as a direct function of the onset, offset, or
changes in a conditioned stimulus.
Controle do objeto
RT: Angústia
Distância
Espaço
TESP: CONTROL DEL OBJETO
TING: OBJECT CONTROL
Controle do pensamento
USE: Lavagem cerebral
Controle do peso
RT: Dietas
Exercício
Ingestão de alimentos
Peso do corpo
TESP: CONTROL DE PESO

TING: WEIGHT CONTROL
SNPOR: Regulagem deliberada do peso de um indivíduo através de
dieta, exercícios, ou outros meios. Também a relativa
mudança de peso resultante das práticas citadas. Termo
usado exclusivamente para populações humanas.
SNESP: Reglaje deliberada del peso de un individuo a través de
dieta, ejercicios, o otros medios. También a relativa
mudanza de peso resultante de las practicas citadas.
Término usado exclusivamente para poblaciones humanas.
SNING: Deliberate regulation of one's weight through diet,
exercise, or other means. Also the relative weight change
resulting from such regulation practices. Used for human
populations only.
Controle emocional
BT: Ajustamento emocional
RT: Autocontrole
Controle social
Enfrentamento
Equilíbrio psíquico
Local de controle interno-externo
Regulação emocional
TESP: CONTROL EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL CONTROL
SNPOR: Dirigir ou governar as próprias emoções ou as emoções de
outros indivíduos. Não confundir com MATURIDADE EMOCIONAL
que envolve a exibiçã do comportamento emocional apropriado
a idade do indivíduo.
SNESP: Dirigir o gobernar las propias emociones o las emociones de
otros individuos. No confundir con MATURIDAD EMOCIONAL que
implica la exhibición del comportamiento emocional
apropiado a edad del individuo.
SNING: Directing or governing one's own or another's emotions. Not
to be confused with EMOTIONAL MATURITY which involves the
exhibition of emotional behavior appropriate to one's age.
Controle instrucional
RT: Comportamento
TESP: CONTROL INSTRUCCIONAL
TING: INSTRUCTIONAL CONTROL
SNPOR: O controle por instruções ou regras pode ser compreendido
como sendo a relação entre o comportamento apresentado por
uma pessoa (ouvinte) e um antecedente verbal (instrução)
emitido por um falante, que descreve ou implica uma
contingência para o comportamento desse ouvinte plicam
comportamentos e suas consequências reforçadoras), têm
função discriminativa e são efetivas como
parte de uma contingência de reforçamento. (Psicologia:
Reflexão e Crítica, 26(1), 136-150).
SNESP: El control por instrucciones o reglas puede ser comprendido
como siendo la relación entre el comportamiento presentado
por una persona (oyente) y un antecedente verbal
(instrucción) emitido por un hablante, que describe o
implica una contingencia para el comportamiento de ese
oyente aplican comportamientos y sus consecuencias
reforzadas, tiene función discriminativa y son efectivas
como parte de una contingencia de reforzamiento.
Controle motor

BT: Neurofisiologia
RT: Processos motores
TESP: CONTROL MOTOR
TING: MOTOR CONTROL
SNPOR: A influência de fatores neurofisiológicos no movimento
humano. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La influencia de factores neurofisiológicos en movimiento
humano.
Controle onipotente
RT: Klein, Melanie, 1882-1960
Mania
TESP: CONTROL OMNIPOTENTE
TING: OMNIPOTENT CONTROL
Controle populacional
USE: Controle da natalidade
Controle social
BT: Processos sociais
RT: Controle emocional
Influências sociais
TESP: CONTROL SOCIAL
TING: SOCIAL CONTROL
SNPOR: Poder das instituições, organizações ou leis da sociedade
para influenciar ou regular o comportamento de grupo ou
individuo. Considerar PODER para acessar as referências que
descrevem o controle que um indivíduo tem em relação às
outras pessoas.
SNESP: Poder de las instituciones, organizaciones leyes de la
sociedad de influenciar o regular el comportamiento de
individuos y grupos. Considerar PODER para acceder a las
referencias que describen el control de un individuo tiene
sobre otras personas.
SNING: Power of institutions, organizations, or laws of society to
influence or regulate behavior or attitudes of group or
individuals. Consider POWER to access references that
describe the control an individual has over other persons.
Conversão
NT: Distúrbio da conversão
RT: Afeição
Escolha de órgão
Histeria
TESP: CONVERSION
TING: CONVERSION
SNPOR: Processo inconsciente em que a ansiedade gerada por
conflitos psicológicos é transformada em sintomas físicos.
Tradicionalmente, acreditava-se que esse processo estava
presente no transtorno conversivo, mas os atuais critérios
diagnósticos do DSM-IV-TR para o transtorno não fazem tal
implicação.((Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Proceso inconsciente en que la ansiedad generada por
conflictos psicológicos es transformada en síntomas
físicos. Tradicionalmente, se creía que ese proceso estaba
presente en el trastorno conversivo, más los actuales
criterios diagnósticos do DSM-IV-TR para el trastorno no

hacen tal implicación.
Conversão histérica
USE: Distúrbio da conversão
TESP: CONVERSION HISTERICA
TING: HYSTERICAL CONVERSION
Conversão religiosa
BT: Experiências religiosas
TESP: CONVERSION RELIGIOSA
TING: RELIGIOUS CONVERSION
Convulsões
BT: Distúrbios do sistema nervoso
Sintomas
RT: Distúrbios cerebrais
Hidrocefalia
TESP: CONVULSIONES
TING: CONVULSIONS
SNPOR: Distúrbios clínicos ou subclínicos da função cortical,
devido à descarga súbita, anormal, excessiva e
desorganizada de células cerebrais. As manifestações
clínicas incluem fenômenos motores, sensoriais e psíquicos.
Os ataques recidivantes são normalmente referidos
comoEPILEPSIA ou "transtornos de ataques".(DECS)
SNESP: Trastornos clínicos o subclínicos de la función cortical
producidos por una descarga súbita, anormal, excesiva y
desorganizada de lascélulas cerebrales. Las manifestaciones
clínicas incluyen fenómenos motores, sensoriales y
psíquicos anormales. Las convulsionesrecurrentes
normalmente son denominadas EPILEPSIA o "trastorno
convulsivo".(DECS)
SNING: Seizures that occur during a febrile episode. It is a
common condition, affecting 2-5% of children aged 3 months
to five years. An autosomal dominant pattern of inheritance
has been identified in some families. The majority are
simple febrile seizures (generally defined as generalized
onset, single seizures with a duration of less than 30
minutes). Complex febrile seizures are characterized by
focal onset, duration greater than 30 minutes, and/or more
than one seizure in a 24 hour period. The likelihood of
developing epilepsy (i.e., a nonfebrile seizure disorder)
following simple febrile seizures is low. Complex febrile
seizures are associated with a moderately
increasedincidence of epilepsy. (From Menkes, Textbook of
Child Neurology, 5th ed, p784).(DECS)
Cooperação
UF: Colaboração
BT: Comportamento pró-social
Interação interpessoal
RT: Voluntários
TESP: COOPERACION
TING: COOPERATION
SNPOR: Termo usado para populações humanas e animais.
SNESP: Término usado para poblaciones humas y animales.
SNING: Used for human or animal populations.
Cooperativas de crédito

BT: Cooperativismo
RT: Finanças
TESP: COOPERATIVAS DE CREDITO
TING: CREDIT COOPERATIVES
SNPOR: É uma associação de pessoas, que buscam através da ajuda
mútua, sem fins lucrativos, uma melhor administração de
seus recursos
financeiros.(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_cre
dito - acesso em 21/11/2013).
SNESP: Es una asociación de personas, que buscan a través de ayuda
mutua, sin objetivos lucrativos, una mejor administración
de sus recursos.
Cooperativas de produção
BT: Cooperativismo
TESP: COOPERATIVA DE PRODUCCION
TING: COOPERATIVE PRODUCTION
Cooperativas populares
BT: Cooperativismo
TESP: COOPERATIVAS POPULARES
TING: POPULAR COOPERATIVE
Cooperativismo
NT: Cooperativas de crédito
Cooperativas de produção
Cooperativas populares
RT: Banco comunitário
TESP: COOPERATIVISMO
TING: COOPERATIVISM
Coordenação mão-boca
BT: Coordenação motora
RT: Desenvolvimento infantil
TESP: COORDINACION MANO-BOCA
TING: HAND-MOUTH COORDINATION
Coordenação motora
BT: Processos motores
NT: Coordenação mão-boca
RT: Desempenho motor
Habilidades motoras
TESP: COORDINACION MOTORA
TING: MOTOR COORDINATION
SNPOR: A ação cooperativa de movimentos reflexivos (ou
involuntários) e voluntários para realizar atividades
complexas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La acción cooperativa de movimientos reflexivo (o
involuntario) y voluntarios para realizar actividades
complejas.
Coping

RT: Conflito
Enfrentamento
TESP: COPING
TING: COPING
SNPOR: E a maneira pela qual o indivíduo lida com conflitos
gerados entre suas exigências internas e as demandas do

meio ambiente. Em outras palavras, refere-se ao tipo de
enfrentamento das condições do dia-a-dia. Relacionado com a
adaptação psicossocial.(Holroyd e Lazarus, 1986)
SNESP: Es la manera por la cual el individuo trata con conflictos
generados entre sus exigencias internas y las demandas del
medio ambiente. En otras palabras, refiere se al tipo de
enfrentamiento de las condiciones del día-a-día.
Relacionado con la adaptación psicosocial.
Coprofagia
BT: Sintomas psicóticos
RT: Distúrbios do ato de comer
Distúrbios do comportamento
Fetichismo
TESP: COPROFAGIA
TING: COPROPHAGIA
SNPOR: Alimentação de excrementos. Usados ??para as populações
humanas e animais.
SNESP: Comer excrementos. Se utiliza para las poblaciones humana y
animal.
SNING: Eating of excrement. Used for both human and animal
populations.
Coprofilia

BT: Perversão
RT: Fetichismo
TESP: COPROFILIA
TING: COPROPHILIA
SNPOR: Interesse psicopatológico por fezes de um modo geral e
especialmente sua associação ao prazer sexual. (Dicionário
Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Interese psicopatológico por heces de un modo general y
especialmente su asociación al placer sexual.

Cópula

USE: Relação sexual

Copulação (animal)
USE: Comportamento de acasalamento animal
Cor

RT: Cromoterapia
Estimulação visual
TESP: COLOR
TING: COLOR
SNPOR: Propriedade da matéria ou das fontes de luz que corresponde
à relativa refração ou absorção da luz incidente e
comprimento de onda da luz incidente ou da fonte de luz. A
cor e descrita com relação à percepção pelas dimensões da
tonalidade, luminosidade, brilho, e saturação.
SNESP: Propiedad de la materia o de las fuentes de luz que
corresponde a la relativa refracción o absorción de la luz
incidente y longitud de onda de la luz incidente o de la
fuente de luz. La color y descrita con relación a la
percepción por las dimensiones de la tonalidad,
luminosidad, brillo y saturación.
SNING: Property of matter or light sources that corresponds to the
relative reflectance or absorption of incident light and

wavelength of the incident light or light source. Color is
described perceptually by the dimensions of hue, lightness,
brightness, and saturation. Compare HUE.
Coragem

UF: Bravura
BT: Traços de personalidade
TESP: CORAJE
TING: COURAGE
SNPOR: Capacidade de enfrentar um desafio difícil apesar dos
riscos físicos, psicológicos ou morais envolvidos nesse
enfrentamento. Exemplos de atos de coragem incluem salvar a
própria vida ou a vida de outrem enfrentando uma ameça
significativa; superar um hábito destrutivo; e verbalizar
uma opinião impopular.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Capacidad de enfrentar un desafío difícil a pesar de los
riscos físicos, psicológicos o morales involucrados en ese
enfrentamiento. Ejemplos de actos de coraje incluyen salvar
la propia vida o la vida de otro enfrentando una amenaza
significativa; superar un hábito destructivo; y verbalizar
una opinión impopular.

Cordeiros
USE: Ovinos
TESP: VORDEROS
TING: LAMBS
Coroide

USE: Olho (anatomia)

Coronárias (distúrbios)
USE: Distúrbios cardiovasculares
Coronariopata (personalidade)
BT: Personalidade
RT: Distúrbios do coração
TESP: CORONARIOPATIA
TING: CARDIOVASCULAR DISORDER PATIENT (PERSONALITY)
Corpo

RT: Constituição do eu
Corpo erógeno
Corporeidade
Desorganização psicossomática
TESP: CUERPO
TING: BODY
SNPOR: 1. Toda a estrutura física de um organismo, tal como o
corpo humano. 2. O corpo físico, em oposição aos processos
mentais de um ser humano. 3. O tronco ou dorso de um ser
humano ou animal. 4. A parte principal de uma estrutura ou
órfão, tal como o corpo do pênis. 5. Estrutura anatômica ou
citológica distinta, tal como o corpo de Barr.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Toda la estructura física de un organismo, tal como el
cuerpo humano. 2. El cuerpo físico, en oposición a los
procesos mentales de un ser humano. 3. El tronco o dorso de
un ser humano o animal. 4. La parte principal de una
estructura o huérfano, tal como el cuerpo del pene. 5.

Estructura anatómica o citológica distinta, tal como el
cuerpo de Barr.
Corpo caloso
BT: Córtex cerebral
Vias neurais
RT: Hemisfério direito
TESP: CUERPO CALLOSO
TING: CORPUS CALLOSUM
SNPOR: Placa larga composta de fibras densamente mielinizadas que
interconectam reciprocamente regiões do córtex de todos os
loboscom as regiões correspondentes do hemisfério oposto. O
corpo calosoestá localizado profundamente na fissura
longitudinal.(DECS)
SNESP: Amplia placa de fibras densas y mielinizadas que
interconectan recíprocamente las regiones de la corteza de
todos los lóbulos con las correspondientes regiones del
hemisferio opuesto. El cuerpo callosose localiza en lo
profundo de la fisura longitudinal.(DECS)
SNING: Broad plate of dense myelinated fibers that reciprocally
interconnect regions of the cortex in all lobes with
corresponding regions of the opposite hemisphere. The
corpus callosum is located deep in the longitudinal
fissure.(DECS)
Corpo erógeno
RT: Corpo
TESP: CUERPO EROGENO
TING: EROGENOUS BODY
Corpo fragmentado
RT: Agressividade
Objeto
TESP: CUERPO FRAGMENTADO
Corpo humano
RT: Alma
Terapia bioenergética
TESP: CUERPO HUMANO
TING: HUMAN BODY
SNPOR: O ser humano como uma entidade não anatômica e não
zoológica. A ênfase está no tratamento filosófico ou
artístico do ser humano e inclue posição e atitudes sociais
acerca do corpo na história.(DECS)
SNESP: El ser humano como entidad no anatómica y no zoológica. El
énfasis está en el tratamiento filosófico o artístico del
ser humano, y comprende la posición y actitudes sociales
hacia el cuerpo en la historia.(DECS)
SNING: The human being as a non-anatomical and non-zoological
entity. The emphasis is on the philosophical or artistic
treatment of the human being, and includes lay and social
attitudes toward the body in history. (From J. Cassedy, NLM
History of Medicine Division).(DECS)
Corporeidade
RT: Corpo
Fenomenologia
Psicologia do desenvolvimento
TESP: CORPOREIDAD

TING: CORPOREITY
Correlação canônica
USE: Análise multivariada
Correlação estatística
UF: Coeficiente de correlação momento-produto de Pearson
Estatística (correlação)
BT: Análise estatística
NT: Regressão linear
RT: Análise fatorial
Análise multivariada
Experimentação
Medidas de variabilidade
Regressão estatística
Validade estatística
TESP: CORRELACION ESTADISTICA
TING: STATISTICAL CORRELATION
Correlatos fisiológicos
RT: Fisiologia
Sintomas
TESP: CORRELATIVAS FISIOLOGICAS
TING: PHYSIOLOGICAL CORRELATES
SNPOR: Processos fisiológicos numerosos ou inespecíficos que
acompanham uma determinada ação, estado, ou característica
psicológica ou física.
SNESP: Procesos fisiológicos numerosos o inespecíficos que
acompañan una determinada acción, estado o característica
psicológica o física.
SNING: Numerous or unspecified physiological processes which
accompany a particular psychological or physical action,
state, or characteristic.
Correlatos psicológicos
USE: Psicodinâmica
Correspondência - Psicanalistas
USE: Psicanalistas - Correspondência
Corrida

Corte

BT: Esportes
TESP: CARRERA
TING: RUNNING
SNPOR: Atividade em que o corpo e impulsionado por movimentos
rápidos das pernas. A corrida e realizada em ritmo moderado
a rapido, devendo ser distinguido de CORRIDA MODERADA, que
e realizado com ritmo muito mais lento.(DECS)
SNESP: Actividad en la que se impulsa el cuerpo moviendo las
piernas rapidamente. La carrera se realiza a un paso de
moderado a rapido y debe diferenciarse del TROTE, que se
realiza a un paso mucho mas lento.(DECS)
SNING: An activity in which the body is propelled by moving the
legs rapidly. Running is performed at a moderate to rapid
pace and should be differentiated from JOGGING, which is
performed at a much slower pace.(DECS)
RT: Cesura

Identificação (psicanálise)
Topologia
Transferência
TESP: CORTEJO
TING: COURTSHIP
SNPOR: Atividades planejadas para atrair a atenção ou agrado do
outro.(DECS)
SNESP: Actividades realizadas para atraer la atencion o agrado de
otro.(DECS)
SNING: Activities designed to attract the attention or favors of
another.(DECS)
Corte (animal)
USE: Comportamento de corte (animal)
Cortesia

USE: Polidez (ética)

Córtex cerebral
BT: Telencéfalo
NT: Corpo caloso
Hemisfério direito
Lobo frontal
Lobo occipital
Sistema límbico
TESP: CORTEZA CEREBRAL
TING: CEREBRAL CORTEX
SNPOR: Camada delgada de substância cinzenta localizada na
superfície do hemisfério cerebral desenvolvido a partir do
telencéfalo e composta por giros. Alcança seu maior
desenvolvimento no homem, sendo responsável pelas
faculdades intelectuais e funções mentais superiores.(DECS)
SNESP: Capa fina de materia gris sobre la superficie del
hemisferio cerebral que se desarrolla a partir del
telencéfalo y que se repliega en las circunvoluciones.
Alcanza su más alto desarrollo en el hombre y es
responsable de las facultades intelectuales y de las
funciones mentales superiores.(DECS)
SNING: The thin layer of gray matter on the surface of the
cerebral hemisphere that develops from the telencephalon
and folds into gyri. It reaches its highest development in
man and is responsible for intellectual faculties and
higher mental functions.(DECS)
Córtex motor
BT: Lobo frontal
TESP: CORTEZA MOTORA
TING: MOTOR CORTEX
SNPOR: Área do lobo frontal relacionada com o controle motor
primário. Situa-se anteriormente ao sulco central.(DECS)
SNESP: Area del lóbulo frontal que aparece anterior al surco
central y es responsable del control motor primario.(DECS)
SNING: Area of the frontal lobe concerned with primary motor
control. It lies anterior to the central sulcus.(DECS)
Córtex pré-frontal
BT: Lobo frontal
TESP: CORTEZA PREFRONTAL
TING: PREFRONTAL CORTEX

SNPOR: Parte rostral do lobo frontal, delimitado pelo sulco
pré-central inferior nos humanos, o qual recebe fibras de
projeção do nucleo dorso-medial do tálamo. O córtex
pré-frontal recebe fibras aferentes não só de numerosas
estruturas de diencéfalo, mesencéfalo e sistema límbico
como também de aferências corticais de origem visual,
auditivas e somáticas.(DECS)
SNESP: La parte rostral del lóbulo frontal, limitada por la fisura
precentral inferior en el humano y que recibe fibras
proyectadas desde el núcleo dorsal medio del tálamo. La
corteza prefrontal recibe fibras aferentes procedentes de
numerosas estructuras del diencéfalo, mesencéfalo y el
sistema límbico y también aferentes corticales de origen
visual, auditivo y somático.(DECS)
SNING: The rostral part of the frontal lobe, bounded by the
inferior precentral fissure in humans, which receives
projection fibers from the mediodorsal nucleus of the
thalamus. The prefrontal cortex receives afferent fibers
from numerous structures of the diencephalon,
mesencephalon, and limbic system as well as cortical
afferents of visual, auditory, and somatic origin. (DECS)
Córtex visual
BT: Lobo occipital
RT: Visão
TESP: CORTEZA VISUAL
TING: VISUAL CORTEX
SNPOR: Área do lobo occipital relacionada com a visão.(DECS)
SNESP: Area del lóbulo occipital relacionada con la visión.(DECS)
SNING: Area of the occipital lobe concerned with vision.(DECS)
Corticóides
USE: Corticosteróides
Cortiços

BT: Habitação
TESP: CASA COLMENA
TING: SLUM TENEMENT
SNPOR: Áreas urbanas, suburbanas ou rurais caracterizadas por
severa privação econômica e por consequente decadência
física e social.(DECS)
SNESP: Áreas urbanas, suburbanas o rurales, caracterizadas por
severa privación económica y consecuente decadencia física
y social.(DECS)
SNING: City, urban, rural, or suburban areas which are
characterized by severe economic deprivation and by
accompanying physical and social decay.(DECS)

Corticosteróides
UF: Corticóides
BT: Esteróides
NT: Corticosterona
Hidrocortisona
TESP: CORTICOSTERÓIDES
TING: CORTICOSTEROIDS
SNPOR: Qualquer um dos hormônios esteroides produzidos pelo córtex
suprarrena. Eles incluem os glicocorticoides (p.ex.,
cortisol), que estão envolvidos no metabolismo dos
carboidratos; e os mineralocorticoides, (p.ex.,

aldosterona), envolvidos no equilíbrio eletrolítico e
retenção de sódio.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier un de los hormonas esteroides producidos por la
corteza suprarrenal. Ellos incluyen los glucocorticoides
(p.ej., cortisol), que están involucrados en el metabolismo
de los carbohidratos; y los mineralocorticoides, (p.ej.,
aldosterona), involucrados en el equilibrio electrolítico y
retención de sodio.
Corticosterona
BT: Corticosteróides
TESP: CORTICOSTERONA
TING: CORTICOSTERONE
SNPOR: Esteroide adrenocortical que tem modesta, mas significante
atividade como mineralocorticoide e glucocorticoide.(DECS)
SNESP: Esteroide adrenocortical que tiene una actividad discreta,
pero importante, como mineralocorticoide y
glucocorticoide.(DECS)
SNING: An adrenocortical steroid that has modest but significant
activities as a mineralocorticoid and a glucocorticoid.
(From Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of
Therapeutics, 8th ed, p1437).(DECS)
Cortisol
Corujas

USE: Hidrocortisona
USE: Estrigiformes

Cosmogonia
USE: Cosmologia
Cosmologia
UF: Astrofísica
Cosmogonia
TESP: COSMOLOGIA
TING: COSMOLOGY
Coterapia

UF: Terapia compartilhada
Terapia múltipla
BT: Técnicas psicoterapêuticas
RT: Psicoterapia
TESP: CO-TERAPIA
TING: COTHERAPY
SNPOR: Processo psicoterapêutico em que um cliente ou um grupo de
clientes e tratado por mais de um terapeuta.
SNESP: Terapia por dos terapeutas que trabajan con un cliente, un
par de clientes (p. ej., un pareja), una familia o grupo
para aumentar el entendimientos y modificar comportamientos
y relacionamientos durante el tratamiento.
SNING: Psychotherapeutic process in wich a client or a group of
clients are treated by more than one therapist. Use
CONJOINT THERAPY to access references from 73-81.

Cotidiano
TESP: VIDA DIARIA
TING: DAILY LIFE

Couraça

RT: Defesa
Psicofisiologia
TING: ARMOR
SNPOR: Termo utilizado por Reich no quadro de um modelo
psicofisiológico para designar certas funções de defesa,
proteção e resistência. Sua primeira aparição ocorre em
1922, como couraça narcisica. A couraça mantém contato com
as realidades interna e externa, articula as noções de
economia pulsional, ego e caráter, além de estar
relacionada a operação do recalque. A princípio e
concebida, mas gradativamente passa a ser considerada
também, no âmbito somático,principalmente como hipertonia
muscular crônica. (Wilhelm Reich)
SNESP: Término utilizado por Reich en cuadro de un modelo
psicofisiológico para nombrar ciertas funciones de defensa,
protección y resistencia. Su primera aparición ocurre en
1922, como coraza narcisista. La coraza mantiene contacto
con las realidades internas y externas, articula las
nociones de economía pulsional, ego y carácter, además de
estar relacionada la operación de la recalcadura. A
principio y concebida más gravativamente pasa a ser
considerada también en el ámbito somático, principalmente
como hipertonía muscular crónica.

Cousinet, Roger, 1881-1973
BT: Pessoas
RT: Professores
Covariância cruzada
BT: Matemática
TESP: COVARIANZA CRUZADA
TING: CROSS COVARIANCE
CPI
CPS

USE: Inventário psicológico da Califórnia
USE: Escala de personalidade de Comrey

Crack (droga)
BT: Droga (abuso)
TESP: COCAINA CROCANTE
TING: CRACK (DRUG)
SNPOR: Forma purificada, alcaloidal, extrapotente da cocaína. É
fumada (baseado livre), injetada intravenosamente e
ingerida oralmente. O uso do crack resulta em alterações na
função do sistema cardiovascular, do sistema nervoso
autônomo, sistema nervoso central e no sistema
gastrointestinal. O termo de gíria "crack" derivou-se do
estalo ouvido quando esta forma de cocaína é acesa para
fumar.(DECS)
SNESP: La forma purificada, alcaloidal, extra-potente de la
cocaina. Se fuma (libre de bases), se inyecta
endovenosamente y se ingiere oralmente. El uso de la
cocaina crack resulta en alteraciones en la función
delsistema cardiovascular, el sistema nervioso autonómico,
el sistema nervioso central y el sistema gastrointestinal.

El término del argot "crack" se derivó del sonido producido
al prender esta forma de lacocaina para fumarla.(DECS)
SNING: The purified, alkaloidal, extra-potent form of cocaine. It
is smoked (free-based), injected intravenously, and orally
ingested. Use of crack results in alterations in function
of the cardiovascular system, theautonomic nervous system,
the central nervous system, and the gastrointestinal
system. The slang term "crack" was derived from the
crackling sound made upon igniting of this form of cocaine
forsmoking.(DECS)
Creches

BT: Comportamento de cuidado da criança
RT: Bem-estar da criança
TESP: JARDINES INFANTILES
TING: CHILD DAY CARE
SNPOR: Instalações que provêem cuidados a crianças em idade
pré-escolar e escolar.
SNESP: Facilidades que brindan atención a niños de edades
pre-escolar y escolar.
SNING: Day care that provides for a child's physical needs and
often his/her developmental or educational needs. Kinds of
day care include day care centers and school-based programs.

Crenças (não-religiosas)
USE: Atitudes
TESP: CREENCIAS (NO RELIGIOSAS)
TING: BELIEFS (NONRELIGIOUS)
Crenças irracionais
BT: Cognições
RT: Atitudes
Superstições
TESP: CREENCIAS IRRACIONALES
TING: IRRATIONAL BELIEFS
SNPOR: Ideia ilógica, errônea ou distorcida, firmemente mantida
apesar de evidência objetiva em contrário
SNESP: Idea ilógica, errónea o destorcida, firmemente mantenida a
pesar de evidencia objetiva en contrario.
SNING: Erroneous or distorted convictions or ideas firmly held
despite objective and obvious contradictory proof or
evidence
Crenças religiosas
UF: Seitas
NT: Afiliação religiosa
Ateísmo
Conceitos de Deus
Messianismo
Pecado
Religiosidade
Santo Daime (culto)
RT: Alma
Atitude frente à morte
Atitudes
Bíblia
Candomblé
Ciências ocultas
Deus

Dianética
Educação religiosa
Espiritualidade
Ética
Existencialismo
Exorcismo
Experiências religiosas
Fé
Jesus Cristo
Literatura religiosa
Misticismo
Moral
Perdão
Práticas religiosas
Preconceitos religiosos
Religião
Superstições
Taoismo
Umbanda
TESP: CREENCIA RELIGIOSA
TING: RELIGIOUS BELIEFS
SNPOR: Qualquer doutrina que demanda interpretação, compromisso e
fé, que permite uma prática com objetivos éticos, estéticos
e emocionais. Uma religião se caracteriza por uma filosofia
e um corpo de princípios morais que dela derivam e que
devem ser seguidos pelos fiéis.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Conjunto de creencias relativas a la naturaleza, causa y
propósito del universo, especialmente cuando son
consideradas como la creación de un ente sobrehumano.
Habitualmente implica prácticas devotas y rituales y con
frecuencia un código moral para la conducta de los asuntos
humanos.
SNING: A set of beliefs concerning the nature, cause, and purpose
of the universe, especially when considered as the creation
of a superhuman agency. It usually involves devotional and
ritual observances and often a moral code for the conduct
of human affairs. (Random House Collegiate Dictionary, rev.
ed.)
Crescimento
USE: Desenvolvimento
Crescimento econômico
RT: Economia
TESP: CRECIMIENTO ECONOMICO
TING: ECONOMIC GROWTH
Crescimento físico
USE: Desenvolvimento físico
Criação científica
RT: Pesquisa científica
TESP: CREACION CIENTIFICA
TING: SCIENTIFIC CREATION
Criação do objeto (Winnicott)
BT: Objeto
TESP: CREACION DEL OBJETO (WINNICOTT)

TING: OBJECT CREATION (WINNICOTT)
Criador

RT: Arte
Artes plásticas
Cinema
Criatividade
Identidade
Literatura
Música
Sublimação
Teatro
TESP: CREADOR
TING: CREATOR

Criança-problema
BT: Crianças
RT: Distúrbios do comportamento
TESP: NINO-PROBLEMA
TING: PROBLEM CHILDREN
Criança abandonada
BT: Crianças
Problemas sociais
TESP: NINO ABANDONADO
TING: CHILD ABANDONED
SNPOR: Criança ou adolescente abandonado pelos pais ou
substitutos, sem se preocuparem com seu cuidado
futuro.(DECS)
SNESP: Niño o adolescente que es abandonado por los padres o
padressustitutos sin considerar su atención futura.(DECS)
SNING: A child or adolescent who is deserted by parents or parent
substitutes without regard for its future care.(DECS)
Criança hospitalizada
BT: Crianças
RT: Crianças - Cirurgia
Hospitais
Saúde infantil
TESP: NINO HOSPITALIZADO
TING: CHIL HOSPITALIZED
SNPOR: Criança hospitalizada para cuidados de curta duração.(DECS)
SNESP: Niño hospitalizado para recibir cuidados por corto
tiempo.(DECS)
SNING: Child hospitalized for short term care.(DECS)
Criança institucionalizada
BT: Crianças
RT: Institucionalização
TESP: NINO INSTITUCIONALIZADO
TING: CHILD INSTITUTIONALIZED
SNPOR: Paciente infantil que está recebendo serviços de longa
duração ou que reside em um ambiente institucional.(DECS)
SNESP: Niño que recibe servicios como paciente interno por
tiempoprolongado o que reside en un contexto
institucional.(DECS)
SNING: A child who is receiving long-term in-patient services or
who resides in an institutional setting.(DECS)

Criança maltratada
USE: Abuso da criança
Crianças

BT: Grupos etários
NT: Bebês
Criança-problema
Criança abandonada
Criança hospitalizada
Criança institucionalizada
Crianças - Cirurgia
Crianças (Brasil)
Crianças (França)
Crianças em idade escolar
Crianças em idade pré-escolar
Filhos únicos
RT: Amnésia infantil
Aprender (psicanálise)
Babá
Crianças adotivas
Crianças autistas
Criatividade primária
Desenvolvimento infantil
Estudantes de ensino fundamental
Infância
Menor
Pré-escolares
TESP: NINOS
TING: CHILDREN
SNPOR: Idades entre 0-12 anos. Termo usado em contextos
não-educacionais. A aplicação de termos para designar a
idade e obrigatória para aquelas idades entre 0-17 anos.
SNESP: Edades entre 0-12. Término usado en contextos
no-educacionales. La aplicación de términos para nombrar
edad y obligatoria para aquellas edades entre 0-17 años.
SNING: Ages 0-12 years. Used in noneducational contexts.
Application of terms designating age is mandatory for ages
0-17.

Crianças - Cirurgia
BT: Crianças
RT: Cirurgia
Criança hospitalizada
TESP: NINOS - CIRUGIA
TING: CHILDREN - SURGERY
Crianças (Brasil)
BT: Crianças
TESP: NINOS (BRASIL)
TING: CHILDREN (BRAZIL)
Crianças (França)
BT: Crianças
TESP: NINOS (FRANCIA)
TING: CHILDREN (FRANCE)
Crianças abrigadas
BT: Abrigos
TESP: NINOS ABRIGADOS

TING: SHELTERED CHILDREN
Crianças adotivas
BT: Membros da família
RT: Adoção (criança)
Crianças
Estrutura familiar
TESP: NINOS ADOPTIVOS
TING: ADOPTED CHILDREN
Crianças autistas
BT: Distúrbios emocionais
NT: Crianças autistas - Educação
RT: Autismo
Crianças
Psicose infantil
TESP: NINOS AUTISTAS
TING: AUTISTIC CHILDREN
Crianças autistas - Educação
UF: Educação de crianças autistas
BT: Crianças autistas
Educação especial
TESP: NINOS AUTISTAS-EDUCACION
TING: AUTISTIC CHILDREN - EDUCATION
Crianças de rua
USE: Meninos de rua
Crianças em idade escolar
BT: Crianças
NT: Pré-adolescentes
RT: Desenvolvimento infantil
Estudantes de ensino fundamental
Pré-escolares
TESP: NINOS EN EDAD ESCOLAR
TING: SCHOOL AGE CHILDREN
SNPOR: Idades entre 6-12 anos. Termo usado em contextos
não-educacionais. A aplicação de termos para designar
idades e obrigatória para aquelas idades entre 0-17 anos.
SNESP: Edades entre 6-12 años. Término usado en contextos
no-educacionales. La aplicación de términos para nombrar
edades y obligatoria para aquellas edades entre 0-17 años.
SNING: Ages 6-12 years. Used in noneducational contexts.
Application of terms designating age is mandatory for ages
0-17.
Crianças em idade pré-escolar
BT: Crianças
RT: Desenvolvimento infantil
Pré-escolares
TESP: NINOS EN EDAD PRE-ESCOLAR
TING: PRESCHOOL AGE CHILDREN
SNPOR: Idades entre 2-5 anos. Termo usado em contextos
não-educacionais. A aplicação de termos para designar
idades e obrigatória para aquelas idades entre 0-17 anos.
SNESP: Edades entre 2-5 años. Término usado en contextos
no-educacionales. La aplicación de términos para nombrar
edades es obligatoria para aquellas edades entre 0-17 años.

SNING: Ages 2-5 years. Used in noneducational contexts.
Application of terms designating age is mandatory for ages
0-17.
Crianças excepcionais (deficientes)
USE: Deficientes
Crianças excepcionais (superdotados)
USE: Superdotados
Crianças indígenas
BT: Índios
TESP: NINOS INDIGENAS
TING: INDIGENOUS CHILDREN
Criatividade
UF: Originalidade
BT: Traços de personalidade
RT: Aptidão
Aptidão artística
Brincar (Winnicott)
Brincar de faz-de-conta
Criador
Educação criativa
Espontaneidade
Inovação
Inteligência
Invenção
Oficina criativa
Pensamento divergente
Superdotados
TESP: CREATIVIDAD
TING: CREATIVITY
SNPOR: Habilidade em perceber novos relacionamentos, e em ter
novas ideias, e em solucionar problemas utilizando padrões
não-tradicionais de raciocínio. Compare PENSAMENTO
DIVERGENTE.
SNESP: Habilidad en percibir nuevos relacionamientos, y en tener
nuevas ideas, y en solucionar problemas utilizando patrones
no-tradicionales de raciocinio. Compare PENSAMIENTO
DIVERGENTE.
SNING: Ability to perceive new relationships, and to derive new
ideas and solve problems by pursuing nontraditional
patterns of thinking. Compare DIVERGENT THINKING.
Criatividade primária
RT: Crianças
TESP: CREATIVIDAD PRIMARIA
TING: PRIMARY CREATIVITY
Cricetinae
UF: Hamsters
BT: Roedores
TESP: CRICETINAE
TING: CRICETINAE
SNPOR: Subfamília (família MURIDAE) que compreende os hamsters.
Quatro gêneros mais comuns são: Cricetus, CRICETULUS,
MESOCRICETUS ePHODOPUS.(DECS)
SNESP: Una subfamilia en la familia MURIDAE, comprendendo los

hamsters. Cuatro de los géneros más comunes son Cricetus;
CRICETULUS;MESOCRICETUS; y PHODOPUS.(DECS)
SNING: A subfamily in the family MURIDAE, comprising the hamsters.
Four of the more common genera are Cricetus,
CRICETULUS;MESOCRICETUS; and PHODOPUS.(DECS)
Crime

UF: Criminalidade
Delitos
BT: Comportamento antissocial
Problemas sociais
NT: Abuso da criança
Agressões sexuais
Calúnia
Difamação
Fraude
Infanticídio
Roubo
Tráfico de drogas
RT: Assédio
Autodefesa
Clínicas clandestinas
Criminosos
Distúrbios do comportamento
Linchamento
Prevenção do crime
Terrorismo
Vitimização
TESP: CRIMEN
TING: CRIME
SNPOR: Violação da lei criminal, ou seja, uma violação do código
de conduta especificamente sancionada pelo ESTADO, que
através do PODER JUDICIÁRIO, julga e aplica penas ao
criminoso.DECS)
SNESP: Una violación de la ley penal, o sea, una violación del
código deconducta especificamente sancionado por el ESTADO,
quien a través del PODER JUDICIAL, juzga e impone penas al
delincuente.(DECS)
SNING: A violation of the criminal law, i.e., a breach of the
conduct code specifically sanctioned by the state, which
through its administrative agencies prosecutes offenders
and imposes and administers punishments. The concept
includes unacceptable actions whether prosecuted or going
unpunished.(DECS)

Criminalidade
USE: Crime
Criminologia
RT: Armas de fogo
Penologia
TESP: CRIMINOLOGIA
TING: CRIMINOLOGY
SNPOR: Estudo do crime e dos criminosos com referência especial
aos fatores da personalidade e condições sociais que
conduzem em direção ou para longe do crime.(DECS)
SNESP: Estudio del crimen y los criminales con especial referencia
a los factores de la personalidad y las condiciones
sociales que propician o alejan del crimen. (DECS)

SNING: The study of crime and criminals with special reference to
thepersonality factors and social conditions leading
toward, or away fromcrime.(DECS)
Criminosos
RT: Crime
Delinquentes juvenis
Detentos
Personalidade antissocial
TESP: CRIMINALES
TING: CRIMINALS
SNPOR: Pessoas que cometeram crime ou foram condenadas por
crime.(DECS)
SNESP: Personas que han cometido un crimen o han sido condenados
por uncrimen.(DECS)
SNING: Persons who have committed a crime or have been convicted
of acrime.(DECS)
Cripta

RT: Família
Gerações
TESP: CRIPTA
TING: CRYPT
SNPOR: Construção subterrânea usada para sepultamentos ou como
ossuário, catacumba, , onde eram enterrados sacerdotes,
aristocratas e membros do alto clero. (Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Lugar subterrâneo em el que se entierra a los muertos o de
uma iglesia en el que se hacen celebraciones religiosas.
SNING: A room under a church , used in former times for burying
people.

Criptogramas
BT: Quebra-cabeças
TESP: CRIPTOGRAMAS
TING: CRYPTOGRAMS
SNPOR: Tipo de problema às vezes utilizado em estudos de solução
de problemas, em que um dito ou citação curta são cifrados
de modo que letras do alfabeto são aleatoriamente
designadas para substituir outra (p.ex., s representa a, a
representa n, e assim por diante). O participante precisa
determinar as correspondências de letra usadas no código, e
assim decodificar a mensagem.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Tipo de problemas a veces utilizado en estudios de
solución de problemas, en que un dicho o citación corta son
cifrado de modo que letras del alfabeto son aleatoriamente
nombradas para sustituir otra (p.ej., s representa a, a
representa n, e así por delante). El participante precisa
determinar las correspondencias de letra usadas en el
código, y así decodificar el mensaje.
Crise cultural
RT: Cultura
TESP: CRISIS CULTURAL
TING: CULTURAL CRISIS
Crise da família

BT: Crises
RT: Família
Stress
TESP: CRISIS DE FAMILIA
TING: FAMILY CRISES
Crise de angústia
RT: Angústia
TESP: CRISIS DE ANGUSTIA
TING: ANXIETY CRISIS
Crise de identidade
BT: Ajustamento emocional
Crises
RT: Adolescência
Autoconceito
Desenvolvimento da personalidade
Stress
TESP: CRISIS DE IDENTIDAD
TING: IDENTITY CRISIS
SNPOR: Conceito caótico de si mesmo, no qual o papel do indivíduo
na vidaparece ser um dilema insolúvel expresso,
frequentemente, por isolamento, introversão e
extremismo.(DECS)
SNESP: Concepto caótico de sí mismo, en el cual el papel del
individuo en la vidaparece ser un dilema insoluble
expresado, frecuentemente, por aislamiento, introversión,
rebelión y extremismo.(DECS)
SNING: Chaotic concept of self wherein one's role in life appears
to be an insoluble dilemma often expressed by isolation,
withdrawal, rebellion and extremism.(DECS)
Crise emocional
BT: Estados emocionais
RT: Distúrbios emocionais
TESP: CRISIS EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL CRISIS
Crise vital

BT: Crises
RT: Adolescência
Envelhecimento
Menopausa
Velhice
TESP: CRISIS VITAL
TING: VITAL CRISIS

Crises

Cristãos

NT: Crise da família
Crise de identidade
Crise vital
RT: Experiências (eventos)
Mudança
Stress
TESP: CRISIS
TING: CRISIS
BT: Grupos religiosos

NT: Católicos
Cristãos-novos
Protestantes
RT: Cristianismo
TESP: CRISTIANOS
TING: CHRISTIANS
SNPOR: Uma pessoa que acredita nas idéias ensinadas por Jesus
Cristo ou pertence a uma igreja cristã.
SNESP: Una persona que cree en las ideas enseñadas por Jesus
Cristo o pertenezcan a una iglesia cristiana.
SNING: A person who believes in the ideas taught by Jesus Christ
or belongd to a Christian church.(Longman dictionary of
contemporary English. Harlow, Longman, 2010).
Cristãos-novos
BT: Cristãos
RT: Judaísmo
TESP: CONVERSION DE JUDIOS AL CRISTIANISMO
TING: JEWS CONVERSION TO CHRISTIANITY
Cristianismo
BT: Afiliação religiosa
NT: Catolicismo
Protestantismo
RT: Bíblia
Ciência cristã
Cristãos
Igreja pentecostal
TESP: CRISTIANISMO
TING: CHRISTIANITY
SNPOR: A religião que se origina da vida, ensinamentos e morte de
Jesus Cristo: a religião que acredita em Deus como o
Todo-Poderoso Paique trabalha para a redenção através do
Espírito Santo pela salvação dos homens e que afirma Jesus
Cristo como o Senhor e Salvador que proclamou o evangelho
da salvação para o homem.(DECS)
SNESP: Religión que se origina de la vida, enseñanzas, y muerte de
Jesucristo: religión que cree que Dios es el Padre
Todopoderoso que trabaja para la redención a través del
Espíritu Santo para alcanzar la salvación de los hombres y
que afirma que Jesucristo, como Señor y Salvador, quien
proclamó al hombre como el evangelio de salvación.(DECS)
SNING: The religion stemming from the life, teachings, and death
of Jesus Christ: the religion that believes in God as the
Father Almighty who works redemptively through the Holy
Spirit for men's salvation and that affirms Jesus Christ as
Lord and Savior who proclaimed to man the gospel of
salvation. (From Webster, 3d ed).(DECS)
Cristologia
BT: Jesus Cristo
RT: Teologia
TESP: CRISTOLOGIA
TING: CHRISTOLOGY
SNPOR: é o estudo sobre Cristo; é uma parte da teologia cristã que
estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e
da obra de Jesus Cristo, com uma particular atenção à
relação com Deus, às origens, ao modo de vida de Jesus de
Nazaré, visto que estas origens e o papel dentro da

doutrina de salvação tem sido objeto de estudo e discussão
desde os primórdios do
Cristianismo.(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristologia acesso em 25/11/2013)
SNESP: Es el estudio sobre Cristo; es una parte de la teología
cresta que estudia y define la naturaleza de Jesús, la
doctrina de Jesús Cristo, con una particular atención a la
relación con Dios, a las orígenes, al modo de vida de Jesús
de Nazaret, visto que estas orígenes y el papel dentro de
la doctrina de salvación tiene sido objeto de estudio y
discusión desde los principios del Cristianismo.
Crítica (filosofia)
NT: Teoria crítica
TESP: CRITICA (FILOSOFIA)
TING: CRITICISM (PHILOSOPHY)
SNPOR: 1. Juízo apreciativo, seja do ponto de vista estético (obra
de arte), seja do ponto de vista lógico (raciocínio), seja
do ponto de vista intelectual (filosófico ou científico),
seja do ponto de vista de uma concepção, de uma teoria, de
uma experiência ou de uma conduta. 2. Atitude de espírito
que não admite nenhuma afirmação se reconhecer sua
legitimidade racional. Difere do espírito crítico, o seja,
da atitude de espírito negativa que procura denegrir
sistematicamente as opiniões ou as ações das outras
pessoas. 3. Na filosofia, a crítica possui o sentido de
análise. Assim, a filosofia crítica designa o pensamento de
Kant e de seus sucessores. Suas três obras principais se
intitulam: Crítica da razão pura, Crítica da razão prática
e Crítica do Juízo. Nessas obras, a palavra “crítica” tem o
sentido de “exame de valor”, deriva o termo “cristianismo”
que designa a filosofia de Kant.(Japiassú, H., Marcondes,
D. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. rev e ampl. Jorge
Zahar Editor. Rio de Janeiro. 2001).
SNESP: 1. Juicio apreciativo, sea del punto de vista estético
(obra de arte), sea del punto de vista lógico (raciocinio),
sea del punto de vista intelectual (filosófico o
científico), sea del punto de vista de una concepción, de
una teoría, de una experiencia o de una conducta. 2.
Actitud de espíritu que no admite ninguna afirmación se
reconoce su legitimidad racional. Difiere del espiritu
crítico, o sea, de la actitud de espirito negativa que
procura denigrar sistemáticamente las opiniones o las
acciones de las otras personas. 3. En la filosofía, la
crítica posee el sentido de análisis. Así, la filosofía
crítica nombra el pensamiento de Kant y de sucesores. Sus
tres principales se intitulan Crítica de la razón pura,
Crítica de razón práctica e Crítica del juicio. En esas
obras, la palabra “crítica” tiene sentido de “examen de
valor” deriva el término “cristianismo” que nombra la
filosofía de Kant.
Críticos

BT: Profissionais
RT: Andrade, Mário de, 1893-1945
Barthes, Roland, 1915-1980
Benjamin, Walter, 1892-1940
Holanda, Sergio Buarque de, 1902-1982
Marcel, Gabriel, 1889-1973

Sartre, Jean Paul, 1905-1980
SNPOR: 1. Essencial ou necessário para algum processo. Um período
crítico, por exemplo, é um estágio essencial do processo
desenvolvimental. 2. Que enfatiza falhas reais ou
imaginadas. 3. Caracterizado por ou denotando avaliação ou
exame minucioso, imparcial. 4. Crucial, decisivo ou
extremamente importante.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Esencial o necesario para algún proceso. Un período
crítico, por ejemplos, es una etapa esencial del proceso de
desarrollo. 2. Que enfatizar fallos reales o imaginados. 3.
Caracterizado por o denotando evaluación o examen minucioso
imparcial. 4. Crucial, decisivo o extremamente importante.
Cromossomos
BT: Células (biologia)
RT: Distúrbios cromossômicos
Genética
TESP: CROMOSOMAS
TING: CHROMOSOMES
SNPOR: Estrutura encontrada em uma célula procariótica ou no
nucleo de uma célula eucariótica que consiste de ou contém
DNA que carrega ainformação genética essencial para a
célula.(DECS)
SNESP: Estructuras de las células procarióticas o del núcleo de
las células eucarióticas que consisten en o contienen ADN
el cual porta lainformación genética esencial de la célula.
(Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and
Molecular Biology, 2d ed).(DECS)
SNING: In a prokaryotic cell or in the nucleus of a eukaryotic
cell, a structure consisting of or containing DNA which
carries the genetic informationessential to the cell. (From
Singleton & Sainsbury, Dictionary ofMicrobiology and
Molecular Biology, 2d ed).(DECS)
Cromoterapia
BT: Tratamento
RT: Cor
TESP: TERAPIA POR COLOR
TING: COLOR THERAPY
SNPOR: Forma de fototerapia que utiliza a cor para influenciar a
saúde e tratar várias desordens físicas ou mentais. Os
raios coloridos podem ser no espectro visível ou invisível
(ao olho humano) e podem ser administrados através de luzes
coloridas ou aplicados mentalmente através de
sugestão.(DECS)
SNESP: Forma de fototerapia que emplea el color para influir en la
salud y para tratar varios trastornos físicos o mentales.
Los rayos de color pueden ser en el espectro visible o
invisble y pueden ser administrados a través de luces
coloreadas o aplicados mentalmente mediante sugestión.(DECS)
SNING: A form of phototherapy using color to influence health and
to treat various physical or mental disorders. The color
rays may be in the visible or invisible spectrum and can be
administered through colored lights or applied mentally
through suggestion.(DECS)
Cronobiologia
BT: Fisiologia

TESP: CRONOBIOLOGIA
TING: CHRONOBIOLOGY
SNPOR: Ramo da biologia dedicado aos ritmos biologicos, tais como
o ciclo de sono-virgília.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Rama de biología dedicado a los ritmos biológicos, tales
como el ciclo de sueño-vigilia.
Crueldade
RT: Masoquismo
Personalidade antissocial
Sadismo
Violência
TESP: CRUELDAD
TING: CRUELTY
SNPOR: Falta de humanidade e compaixão; dureza.
SNESP: Falta de humanidad y compasión; dureza.(Señas: Diccionario
la enseñanza de la lengua española para Brasileños).
SNING: Cruel action, without humanity or compassion.
Crustáceos
BT: Artrópodes
NT: Siris
TESP: CRUSTACEOS
TING: CRUSTACEA
SNPOR: Grande subfilo de ARTRÓPODES (mais de 42.000 espécies)
geralmente marinhos, sendo alguns muito conhecidos, como
lagostas (NEPHROPIDAE), caranguejos (BRAQUIÚROS), camarões
(PENAEIDAE) e cracas (THORACICA).(DECS)
SNESP: Amplio subfilum de ARTRÓPODOS, en su mayoría marinos, que
está formado por más de 42.000 especies. Incluye artrópodos
conocidos como las langostas (NEPHROPIDAE), cangrejos
(BRAQUIUROS), camarones (PENAEIDAE) y bellotas de mar
(THORACICA).(DECS)
SNING: A large subphylum of mostly marine ARTHROPODS containing
over 42,000 species. They include familiar arthropods such
as lobsters (NEPHROPIDAE), crabs (BRACHYURA), shrimp
(PENAEIDAE), and barnacles (THORACICA).(DECS)
CSBI
CTI

USE: Child sexuality behavior inventory
USE: Unidades de terapia intensiva

Cubos de Kohs
BT: Medidas de inteligência
TESP: CUBOS DE KOHS
TING: KOHS BLOCK DESIGN TEST
Cuidado da criança
USE: Comportamento de cuidado da criança
Cuidado do idoso
RT: Asilos para idosos
Cuidadores
Idosos
TESP: CUIDADO DEL ANCIANO
TING: ELDER CARE

SNING: Informal or formal support systems or programs for the care
of the elderly or assistance to the families who have
responsabilities for their care
Cuidadores
UF: Cuidadores de idosos
Cuidadores familiares
BT: Profissionais
RT: Cuidado do idoso
Mãe social
Tratamento
TESP: CUIDADORES
TING: CAREGIVERS
SNPOR: Pessoas que provêem cuidado para aqueles que precisam de
supervisão ou assistência no estado de doença ou
incapacidade. Podem prestar a assistência em casa, em um
hospital ou em uma instituição. Apesar do termo cuidador
incluir médicos, enfermeiros e outros profissionais de
saúde, o conceito também se refere a pais,cônjuges ou
outros familiares, amigos, clérigos, professores,
assistentes sociais, colegas pacientes.(DECS)
SNESP: Personas que cuidan a quienes necesitan supervisión o
asistencia porenfermedad o discapacidad. Pueden brindar los
cuidados en la casa, en un hospital o en una institución.
Aunque los cuidadores incluyen al personal médico
entrenado, enfermeros y demás personal de salud, el
concepto también se refiere a padres, esposos u otros
miembros de la familia, amigos, miembros del clero,
maestros, trabajadoressociales, compañeros pacientes,
etc.(DECS)
SNING: Persons who provide care to those who need supervision or
assistancein illness or disability. They may provide the
care in the home, in a hospital, or in an institution.
Although caregivers include trained medical, nursing, and
other health personnel, the concept also refers to parents,
spouses, or other family members, friends, members of the
clergy, teachers, social workers, fellow patients. Family
members, professionals, or paraprofessionals who provide
care to the mentally or physically disabled.(DECS)
Cuidadores de idosos
USE: Cuidadores
Cuidadores familiares
USE: Cuidadores
Cuidados

BT: Ética
RT: Compaixão
Simpatia
TESP: CUIDADOS
TING: CARING

Cuidados de enfermagem
BT: Enfermagem
TESP: ATENCION DE ENFERMERIA
TING: NURSING CARE
SNPOR: Cuidados prestados ao paciente pela equipe de
enfermagem.(DECS)

SNESP: Cuidados prestados al paciente por personal del servicio
deenfermería.(DECS)
SNING: Care given to patients by nursing service personnel.(DECS)
Cuidados paliativos
BT: Serviços de saúde
RT: Hospitais psiquiátricos
Morte
Pacientes terminais
TESP: CUIDADOS PALIATIVOS
TING: PALLIATIVE CARE
SNPOR: Tratamento para aliviar sintomas sem curar a doença.
(Stedman, 25a ed).(DECS)
SNESP: Tratamiento para aliviar los síntomas sin curar la
enfermedad. (Stedman, 25a ed).(DECS)
SNING: Care alleviating symptoms without curing the underlying
disease. (Stedman, 25th ed).(DECS)
Culpa

BT: Estados emocionais
NT: Culpa depressiva
RT: Ansiedade
Autodestruição
Bode expiatório
Distúrbios da ansiedade
Vergonha
TESP: CULPA
TING: GUILT
SNPOR: Sentimento subjetivo de ter cometido um erro, uma ofensa ou
um pecado; sentimento desagradável de autocrítica. Resultam
de atos, impulsos ou pensamentos contrários à própria
consciência (MeSH). Inobservância do dever, seja por
IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA ouNEGLIGÊNCIA (Direito
Sanitário).(DECS)
SNESP: Sentimiento subjetivo de haber cometido un error, ofensa o
pecado; sentimiento desagradable de autocrítica. Resulta de
actos, impulsos o pensamientos contrarios a la propia
consciencia (MeSH). Inobservancia del deber, ya sea por
IMPRUDENCIA, IMPERICIA o NEGLIGENCIA (Derecho
Sanitario).(DECS)
SNING: Subjective feeling of having committed an error, offense or
sin; unpleasant feeling of self-criticism. These result
from acts, impulses, or thoughts contrary to one's personal
conscience.(DECS)

Culpa depressiva
BT: Culpa
TESP: CULPA DEPRESIVA
Cultos afro-brasileiros
NT: Candomblé
Umbanda
TESP: CULTOS AFRO-BRASILEROS
TING: AFRO-BRAZILIAN CULTS
Cultura

NT: Cultura afro-americana
Cultura afro-brasileira
Cultura americana

Cultura brasileira
Cultura e personalidade
Cultura francesa
Cultura japonesa
Cultura popular
Cultura solidária
Diversidade cultural
Personalidade e cultura
Política cultural
Projetos culturais
Psicanálise e cultura
Sociedades
Transmissão cultural
RT: Antropologia cultural
Antropologia estrutural
Arqueologia
Arte e sociedade
Arte indígena
Assimilação cultural
Barba
Civilização
Cognição e cultura
Contracultura
Crise cultural
Estrutura familiar
Etnologia
Fatores socioculturais
Folclore (Brasil)
Indústria cultural
Instituições culturais
Mal-estar (psicanálise)
Padrão cultural
Patrimônio cultural
Psicologia intercultural
TESP: CULTURA
TING: CULTURE
SNPOR: Expressão coletiva para todos os modelos de comportamento
adquiridos e transmitidos socialmente através de símbolos.
Cultura inclui costumes, tradições e linguagem.(DECS)
SNESP: Expresión colectiva para todos los patrones de
comportamiento adquiridos y socialmente transmitidos a
través de símbolos. La cultura comprende las costumbres,
tradiciones y el lenguaje.(DECS)
SNING: A collective expression for all behavior patterns acquired
and socially transmitted through symbols. Culture includes
customs, traditions, and language.(DECS)
Cultura (estudo e ensino)
UF: Estudos culturais
TESP: CULTURA (ESTUDIO Y ENSENANZA)
TING: CULTURE-STUDY AND TEACHING
Cultura afro-americana
BT: Cultura
TESP: CULTURA AFROAMERICANA
TING: AFRO-AMERICAN CULTURE
Cultura afro-brasileira
BT: Cultura

TESP: CULTURA AFROBRASILEIRA
TING: AFRO-BRAZILIAN CULTURE
Cultura americana
BT: Cultura
TESP: CULTURA AMERICANA
TING: AMERICAN CULTURE
Cultura brasileira
BT: Cultura
TESP: CULTURA BRASILERA
TING: BRAZILIAN CULTURE
Cultura de grupo
TESP: CULTURA DE GRUPO
TING: GROUP CULTURE
Cultura e personalidade
BT: Cultura
RT: Personalidade
TESP: CULTURA Y PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY AND CULTURE
Cultura francesa
BT: Cultura
TESP: CULTURA FRANCESA
TING: FRENCH CULTURE
Cultura japonesa
BT: Cultura
TESP: CULTURA JAPONESA
TING: JAPANESE CULTURE
Cultura organizacional
USE: Comportamento organizacional
Cultura popular
BT: Cultura
NT: Hip-hop
RT: Arte
Carnaval
Folclore (Brasil)
TESP: CULTURA POPULAR
TING: FOLK CULTURE
Cultura solidária
BT: Cultura
TESP: CULTURA SOLIDARIA
TING: SOLIDARY CULTURE
Cura

RT: Alta do paciente
Análise terminável e interminável
Cura pela fé
Direção da cura
Doença
Processos terapêuticos
Tratamento
TESP: CURA

TING: CURE
SNPOR: 1) Restabelecer a saúde de maneira rápida, suave e
duradoura, separando e destruindo totalmente a doença, da
forma menos prejudicial e pelo caminho mais curto e seguro.
(Organon da arte de curar). 2) O contínuo
processo/movimento provocado no Ser pelomedicamento
homeopático em direção ao melhor equilíbrio psicofísico do
Sujeito em sua unidade.(DECS)
SNESP: El continuo proceso/movimiento provocado en el Ser por
elmedicamento homeopático en dirección al mejor equilibrio
psicofísico del Sujeto en su unidad.(DECS)
SNING: The ongoing process/movement triggered within the organism
(Being) by the homeopathic remedy towards the subject's
psycho/physical balance in his/her unit.(DECS)
Cura pela fé
UF: Cura psíquica
BT: Medicina alternativa
Práticas religiosas
RT: Cura
Fé
Medicina tradicional
Xamanismo
TESP: CURACION POR LA FE
TING: FAITH HEALING
SNPOR: Uso da fé e espírito para curar doença.(DECS)
SNESP: Curación por la Oración.(DECS)
SNING: The use of faith and spirit to cure disease.(DECS)
Cura psíquica
USE: Cura pela fé
Curiosidade
BT: Traços de personalidade
RT: Comportamento exploratório
TESP: CURIOSIDAD
TING: CURIOSITY
SNPOR: A tendência a explorar ou investigar um ambiente novo. É
considerada uma motivação não se distingue claramente da
curiosidade.(DECS)
SNESP: La tendencia a explorar o investigar un ambiente nuevo. Es
considerada una motivación no claramente distinguible de la
curiosidad.(DECS)
SNING: The tendency to explore or investigate a novel environment.
It is considered a motivation not clearly distinguishable
from curiosity.(DECS)
Currículo

BT: Educação
NT: Arte-educação
Educação afetiva
Educação compensatória
Educação física
Educação sanitária
Ensino da física
Ensino da matemática
Ensino da música
Ensino da psicanálise
Ensino da psicologia

Ensino da psiquiatria
Ensino de línguas estrangeiras
Ensino profissionalizante
Estudos sociais (ensino)
RT: Avaliação de curso
Objetivos educacionais
TESP: CURRICULUM
TING: CURRICULUM
SNPOR: Conjunto de cursos constituindo uma estrutura para a
educação em uma dada área de conhecimento.
SNESP: Conjunto de cursos constituyendo una estructura para la
educación en una dada área de conocimiento.
SNING: Set of courses constituting a framework for education in a
given subject area.
Curso programado de ensino
USE: Instrução individualizada
Cursos pré-vestibular
RT: Vestibular
TESP: CURSOS PRE VESTIBULAR
Cursos via internet
RT: Educação à distância
Internet (rede de computador)
TESP: CURSOS VIA INTERNET
TING: INTERNET COURSES
Curvaturas da coluna vertebral
BT: Doenças da coluna vertebral
NT: Escoliose
TESP: CURVATURAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
TING: CURVES OF SPINE
SNPOR: Deformidades da COLUNA VERTEBRAL caracterizadas por
curvatura ou flexura na coluna vertebral. Elas podem estar
curvadas para frente (CIFOSE), para trás (LORDOSE) ou
lateralmente (ESCOLIOSE).(DECS)
SNESP: Deformidades de la columna vertebral caracterizada por
anormalidades en la flexión de la espina dorsal. Pueden ser
de flexión hacia delante (CIFOSIS), hacia atrás (LORDOSIS),
o de costado (ESCOLIOSIS).(DECS)
SNING: Deformities of the SPINE characterized by abnormal bending
or flexure in the vertebral column. They may be bending
forward (KYPHOSIS), backward (LORDOSIS), or sideway
(SCOLIOSIS).(DECS)
Custo

NT: Custo da educação
TESP: COSTO
TING: COST
SNPOR: Usado tanto para aspectos econômicos de um assunto como
para aspectos de administração financeira. Inclui
levantamento e provisão de fundos.(DECS)
SNESP: Usado para aspectos económicos de un tema tanto como para
aspectos de administración financiera. Incluye recolección
y provisión de fondos.(DECS)
SNING: Used for the economic aspects of any subject, as well as
for all aspects offinancial management. It includes the
raising or providing of funds.(DECS)

Custo da educação
BT: Custo
RT: Educação
TESP: COSTO DE EDUCACION
TING: COST OF EDUCATION
Custo de resposta
BT: Punição
Terapia comportamental
RT: Programas de economia de fichas
TESP: COSTE DE RESPUESTA
TING: RESPONSE COST
SNPOR: Procedimento de punição em que o reforço positivo é perdido
quando um comportamento específico é executado.
SNESP: Procedimiento de castigo en que el refuerzo positivo es
perdido cuando un comportamiento especifico es ejecutado.
SNING: Punishment procedure in which positive reinforcer is lost
when a specified behavior is performed.
Custódia da criança
UF: Guarda da criança
BT: Processos legais
RT: Divórcio
TESP: CUSTODIA DEL NINO
TING: CHILD CUSTODY
SNPOR: Tutela autorizada formalmente ou ter a criança sob custódia.
SNESP: Tutela o atención formalmente autorizada de un niño.
SNING: Legal guardianship of a child
d'Oliveira, Antônio Castilho de Alcântara Machado d'Oliveira
USE: Machado, Antônio de Alcântara, 1901-1935
D48
Dança

USE: Teste dos dominós
UF: Balé
BT: Artes
Recreação
NT: Danças folclóricas
RT: Biodança
Dançarinos
Dançaterapia
TESP: DANZA
TING: DANCE
SNPOR: Movimentos corporais rítmicos e padronizados que são
geralmente executados de acordo com uma música. (DECS)
SNESP: Movimientos corporales rítmicos y ajustados a un patrón que
generalmente se ejecutan con música.(DECS)
SNING: Rhythmic and patterned body movements which are usually
performed to music.(DECS)

Dançarinos
BT: Profissionais
RT: Dança
Laban, Rudolf, 1879-1958
Danças folclóricas

BT: Dança
TESP: DANZAS FOLKLORICAS
TING: FOLK DANCES
Dançaterapia
BT: Terapia com artes criativas
RT: Dança
Terapia recreacional
TESP: DANZATERAPIA
TING: DANCE THERAPY
Dano cerebral
UF: Traumatismo craniano
BT: Distúrbios cerebrais
RT: Avaliação neuropsicológica
Epilepsia
Retardo mental
TESP: DANO CEREBRAL
TING: BRAIN DAMAGE
SNPOR: Dano cerebral resultante de acidente, cirurgia, ou doença.
Termo usado prioritariamente para populações humanas.
SNESP: Daño cerebral resultante de accidente, cirugía, o
enfermedad. Término usado prioritariamente para poblaciones
humanas.
SNING: Brain injury resulting from accident, surgery, or disease.
Used primarily for human populations.
Dano cerebral (crianças)
BT: Distúrbios cerebrais
TESP: LESION CEREBRAL (NINOS)
TING: BRAIN DAMAGE (CHILDREN)
Darvinismo
UF: Darwinismo
BT: Teorias
NT: Seleção natural
RT: Teoria da evolução
TESP: DARWINISMO
TING: DARWINISM
SNPOR: Teoria biológica da evolução formulada por C. Darwin,
incluindo o dogma fundamental da seleção natural como o
princípio motor da mudança orgânica.
SNESP: Teoría biológica de la evolución formulada por C. Darwin,
incluyendo el dogma fundamental de la selección natural
como el principio motor de la mudanza orgánica.
SNING: Biological theory of evolution formulated by C. Darwin,
including the fundamental tenet of natural selection as the
operating principle of organic change.
Darwin, Charles Robert, 1809-1882
BT: Pessoas
RT: Naturalistas
Darwinismo
USE: Darvinismo
Dasding

TESP: DASDING
TING: DASDING

Daseinsanálise
USE: Psicologia existencial
DAT

USE: Teste de aptidões específicas

Davis, Madeleine, 1940BT: Pessoas
DDP

USE: Técnica do desenho do professor

Debilidade Yoica
RT: Angústia
TESP: DEBILIDAD YOICA
Decepção

UF: Mentira
NT: Fraude
RT: Sinceridade
TESP: DECEPCION
TING: DECEPTION
SNPOR: Ato de enganar ou o fato (ou condição) de ser
enganado.(DECS)
SNESP: La acción de engañar o el hecho o condición de ser
engañado.(DECS)
SNING: The act of deceiving or the fact (or condition) of being
deceived.(DECS)

Decisão léxica
BT: Acesso lexical
RT: Discriminação cognitiva
Memória semântica
Memória verbal
TESP: DECISION LEXICA
TING: LEXICAL DECISION
SNPOR: Tarefa na qual é apresentado ao participante uma sequencia
de letras, tal como HASTE ou HASPE, e ele deve determinar
se cada sequência forma uma palavra ou não. O tempo de
reação requerido para tomar a decisão é geralmente medido.
(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Tarea en la cual es presentado al participante una
secuencia de letras, tal como HASTE o HASPE, y él debe
determinar se cada secuencia forma una palabra o no. El
tiempo de reacción requerido para tomar la decisión es
generalmente medido.
Declinação do complexo de Édipo
TESP: DECLINACION DEL COMPLEJO DE EDIPO
Defesa

BT: Funções do ego
NT: Defesa primária
Defesa secundária
RT: Alteração do eu
Barreiras autistas
Conflito
Couraça

Desenvolvimento do eu
Mecanismos de defesa
Regressão
Sintomas
TESP: DEFENSA
TING: DEFENSE
SNPOR: Características comportamentais ou físicas que reduzem a
probabilidade de um indivíduo ser ferido por outro. Em
animais não humanos, por exemplo, características físicas
defensivas incluem partes duras do corpo e substâncias
tóxicas ou nocivas (p.ex., odor de um gambá, veneno de
serpentes e aranhas); e comportamento defensivo inclui
sinais de submissão agressão defensiva, imobilidade e
voo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Características conductuales o físicas que reducen la
probabilidad de un individuo ser herido por otro. En
animales no humanos, por ejemplo, características físicas
defensivas incluyen partes duras del cuerpo y sustancias
tóxicas o nocivas (p. ej., olor de una mofeta, veneno de
serpientes y arañas); y comportamiento defensivo incluye
señales de sometimiento agresión defensiva, inmovilidad y
vuelo.
Defesa pessoal
USE: Autodefesa
Defesa primária
BT: Defesa
RT: Mecanismos de defesa
Neurose
TESP: DEFENSA PRIMARIA
TING: PRIMARY DEFENSE
Defesa secundária
BT: Defesa
RT: Mecanismos de defesa
Neurose
TESP: DEFENSA SECUNDARIA
TING: SECONDARY DEFENSE
Defesas maníacas
BT: Mecanismos de defesa
NT: Negação
RT: Clivagem
Desvalorização
Mania
TESP: DEFENSAS MANIACAS
TING: MANIC DEFENSES
Deficiência auditiva
USE: Deficiente auditivo
Deficiência cultural
USE: Privação cultural
Deficiência física
USE: Deficiente físico

Deficiência mental
USE: Retardo mental
Deficiência visual
USE: Deficiente visual
Deficiências da linguagem
USE: Distúrbios da linguagem
Deficiências da nutrição
UF: Desnutrição
Distúrbios da desnutrição
Distúrbios da nutrição
Nutrição (deficiências)
BT: Distúrbios físicos
NT: Desnutrição fetal
RT: Alcoolismo
Anorexia nervosa
Dietas
Distúrbios do ato de comer
Distúrbios do metabolismo
Nutrição
Peso abaixo do normal
Privação de alimento
TESP: TRASTORNOS DE LA NUTRICION
TING: NUTRITIONAL DEFICIENCIES
Deficiente auditivo
UF: Deficiência auditiva
BT: Deficiente sensorial
NT: Surdo
RT: Distúrbios da audição
Distúrbios da comunicação
Implante coclear
TESP: DEFICIENTE AURICULAR
TING: HEARING DISORDERS
SNPOR: Pessoas com diferentes graus de perda auditiva causadas por
doenças do ouvido ou das vias sensoneurais deficiência
orgânica. Use AURALLY HANDICAPPED para acessar referências
entre 73-96.
SNESP: Personas con diferentes grados de pérdida auditiva causadas
por enfermedades del oído o de las vías sensoneurales
deficiencia orgánica. Use Aurally handicapped para accede
referencias entre 73-96.
SNING: Persons with varying degrees of hearing loss due to ear
disorders or an organic defect of the sensorineural
pathways. Use AURALLY HANDICAPPED to access references from
73-96.
Deficiente cultural
USE: Privação cultural
Deficiente físico
UF: Aleijado
Deficiência física
Deficiente ortopédico
BT: Deficientes
NT: Paraplégicos
RT: Atitudes frente ao deficiente

Desfiguramento físico
Hemiplegia
Paraplegia
TESP: DEFICIENTE FISICO
TING: PHYSICALLY DISABLED
SNPOR: Termo em desuso desde 1997. Use PHISICALLY HANDICAPPED para
acessar referências anteriores a 1997.
SNESP: Término en desuso desde 1997. Use PHISICALLY HANDICAPPED
para acceder referencias anteriores a 1997.
SNING: Term discontinued in 1997. Use PHISICALLY HANDICAPPED to
access references prior to 1997.
Deficiente mental
UF: Retardado mental
BT: Deficientes
NT: Deficiente mental educável
Deficiente mental institucionalizado
Idiot savants
Retardo mental severo
RT: Alunos lentos
Retardo mental
TESP: RETRASADO MENTAL
TING: MENTALLY RETARDED
SNPOR: Pessoas que apresentam debilidade intelectual (QI abaixo de
70) e dificuldade de adaptação manifestada no período de
desenvolvimento. Termo usado para pessoas com retardamento
mental. Se possível use um termo mais específico. Use
RETARDO MENTAL para discussões do conceito ou para o
proprio distúrbio.
SNESP: Personas que presentan debilidad intelectual (QI bajo de
70) y dificultad de adaptación manifestada en el periodo de
desarrollo. Término usado para personas con retardado
mental. Se posible use un término más específico. Use
Retrasado mental para discusiones del concepto o para el
propio trastorno.
SNING: Persons exhibiting impaired intellectual (IQ below 70) and
adaptive functioning manifested during the developmental
period. Use for populations of mentally retarded persons.
Use a more specific term if possible. Use MENTAL
RETARDATION for discussions of the concept or the disorder
itself.
Deficiente mental educável
BT: Deficiente mental
Retardo mental
RT: Alunos lentos
TESP: DISCAPACIDAD MENTAL EDUCABLE
TING: EDUCABLE MENTALLY RETARDED
Deficiente mental institucionalizado
BT: Deficiente mental
RT: Instituições de saúde
TESP: DISCAPACIDAD MENTAL INSTITUCIONALIZADO
TING: INSTITUTIONALIZED MENTALLY RETARDED
Deficiente mental limítrofe
USE: Alunos lentos
Deficiente mental severo

USE: Retardo mental severo
Deficiente ortopédico
USE: Deficiente físico
TESP: DISCAPACIDAD ORTOPEDICA
TING: ORTHOPEDICALLY HANDICAPPED
Deficiente sensorial
BT: Deficientes
NT: Deficiente auditivo
Deficiente visual
Deficiente visual idoso
RT: Distúrbios da audição
Distúrbios da visão
TESP: DESORDENES SENSORIALES
TING: SENSORIALLY DISABLED
SNPOR: Use SENSORIALLY HANDICAPPED para acessar referências entre
94-96.
SNING: Use SENSORIALLY HANDICAPPED to access references from 94-96.
Deficiente visual
UF: Deficiência visual
BT: Deficiente sensorial
NT: Cego
RT: Distúrbios da visão
Visão
TESP: DISCAPACIDAD VISUAL
TING: VISUALLY DISABLED
SNPOR: Termo em desuso desde 1997. Use VISUALLY HANDICAPPED para
acessar referências anteriores a 1997.
SNESP: Término en desuso desde 1997. Use VISUALLY HANDICAPPED para
acceder referencias anteriores a 1997.
SNING: Term discontinued in 1997. Use VISUALLY HANDICAPPED to
access references prior to 1997.
Deficiente visual idoso
BT: Deficiente sensorial
RT: Visão
TING: VISUALLY HANDICAPPED AGED
Deficientes
UF: Crianças excepcionais (deficientes)
Excepcionais (deficientes)
NT: Alunos lentos
Deficiente físico
Deficiente mental
Deficiente sensorial
Distúrbios emocionais
RT: Distúrbios da aprendizagem
Distúrbios do desenvolvimento
Tecnologia assistiva
TESP: DISCAPACITADOS
TING: DISABLED
SNPOR: Termo que caiu em desuso em 1997. Use HANDICAPPED para
acessar referências anteriores a 1997.
SNESP: Término en desuso desde 1997. Use Handicapped para acceder
referencias anteriores a 1997.
SNING: Term discontinued in 1997. Use HANDICAPPED to access
references prior to 1997.

Definição

NT: Definição da relação
SNPOR: Delimitação e determinação de um conceito. Apresentação de
um conceito mediante enumeração completa de seus caracteres
essenciais. A definição clássica de Aristóteles consiste em
se indicar o gênero próximo e a diferença específica.
Deve-se distinguir a definição sintética, ademais definição
nominal e definição real.(Dicionário de psicologia Dorsch.
Petrópolis, Vozes, 2001).
SNESP: Delimitación y determinación de un concepto. Presentación
de un concepto mediante enumeración completa de sus
caracteres esenciáis. La definición clásica de Aristóteles
consiste en si indicar el género próximo y la diferencia
específica. Debe se distinguir la definición sintética,
además definición nominal y definición real.

Definição da relação
BT: Definição
RT: Comunicação
Desqualificação
Mensagens
TESP: DEFINICION DE LA RELACION
Defloração
RT: Sexualidade feminina
TESP: DESFLORACION
TING: DEFLORATION
Deformidade
USE: Desfiguramento físico
Degeneração neural
USE: Neurodegeneração
Delegação
RT: Adolescentes
Atribuição
Lealdade (ética)
TESP: DELEGACION
TING: DELEGATION
Deleuze, Gilles, 1925-1995
BT: Pessoas
RT: Esquizoanálise
Filosofia francesa
Filósofos
Delineamento experimental
NT: Ensaio clínico
Estudos longitudinais
RT: Amostragem experimental
Análise estatística
Construção do teste
Experimentação
Metodologia
Métodos experimentais
Modelos animais
Pesquisa científica

Psicometria
TESP: DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL
TING: EXPERIMENTAL DESIGN
SNPOR: Plano de procedimento genérico na condução de um
experimento tendo em vista dados específicos desejados.
Isto pode incluir identificação das variáveis dependentes e
independentes; seleção dos sujeitos e sua participação em
condições/tratamentos experimentais específicos; a
sequência de condições/tratamentos experimentais
específicos; e um método de análise. Considere também
MÉTODOS EXPERIMENTAIS.
SNESP: Plan de procedimiento genérico en la conducción de un
experimento tiendo en vista datos específicos deseados.
Esto puede incluir identificación de las variables
dependientes e independientes; selección de los sujetos y
su participación en condiciones/tratamientos experimentales
específicos; la secuencia de condiciones/tratamientos
experimentales específicos; y un método de análisis.
SNING: General procedural plan for conducting an experiment in
view of the specific data desired. This may include
identification of the independent and dependent variables;
selection of subjects and their assignment to specific
experimental conditions/treatments; the sequence of
experimental conditions/treatments; and a method of
analysis. Consider also EXPERIMENTAL METHODS.
Delinquência juvenil
BT: Comportamento antissocial
Distúrbios do comportamento
NT: Violência escolar
RT: Adolescente em conflito com a lei
Delinquentes juvenis
Personalidade antissocial
Prevenção do crime
TESP: DELINCUENCIA JUVENIL
TING: JUVENILE DELINQUENCY
SNPOR: Os atos antissociais de crianças ou pessoas ainda não
adultas que são ilegais ou legalmente interpretados como
constituindo delinquência.(DECS)
SNESP: Actos antisociales de niños o personas de poca edad que son
ilegales o que se interpretan legalmente como constitutivos
de delincuencia.(DECS)
SNING: The antisocial acts of children or persons under age which
are illegal or lawfully interpreted as constituting
delinquency.(DECS)
Delinquência sexual
USE: Promiscuidade
Delinquentes juvenis
RT: Adolescente em conflito com a lei
Adolescentes
Criminosos
Delinquência juvenil
Pré-adolescentes
TESP: DELINCUENTES JUVENILES
TING: JUVENILE DELINQUENTS
SNPOR: Jovens que caracterizados por comportamento antisocial, são
passíveis de sanções legais.

SNESP: Jóvenes que caracterizados por comportamiento antisocial,
son pasibles de sanciones legales.
SNING: Youths characterized by antisocial behavior which is
subject to legal sanctions.
Delírio

BT: Distúrbios da consciência
Sintomas
NT: Delírio celotípico
Delírio de grandeza
Delírio histérico
Delírio místico
Delírio sistematizado
TESP: DELIRIO
TING: DELIRIUM
SNPOR: Ideia ou sistema de crenças improvável, com frequência
altamente pessoal, não endossada pela cultura ou subcultura
do indivíduo, que é mantida com convicção a despeito de sua
irracionalidade ou evidência do contrário. Os delírios
podem ser transitórios e fragmentados, como no Delirium, ou
altamente sistematizados e elaborados, como nos Transtornos
Delirantes, mas a maioria deles se situa entre esses dois
extremos. Tipos comuns incluem Ciúme delirante, Delírio de
ser controlado, Delírio de grandeza, Delírio de
perseguição, Delírio de referência, Delírios niilistas e
Delírio somático. Dados sugerem que os delírios não são
erros predominantemente lógicos, mas são derivados de
material emocional. Os delírios representam um dos fatores
mais importantes nos sistemas de classificação de
categorias diagnósticas. Alguns pesquisadores acreditam que
os delírios podem ser o sintoma mais importante de
esquizofrenia.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).

Delírio celotípico
BT: Delírio
RT: Paranóia (psicose)
TESP: DELIRIO CELOTIPICO
Delírio de grandeza
BT: Delírio
TESP: DELIRIO DE GRANDEZA
SNPOR: Falsa atribuição a si próprio de grande habilidade,
conhecimento, importância ou valor, identidade, prestígio,
poder, realização ou assemelhados.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Falsa atribución a si propio de grande habilidad
conocimiento, importancia o valor, identidad, prestigio,
poder, realización o similares.
Delírio histérico
BT: Delírio
RT: Histeria
TESP: DELIRIO HISTERICO
Delírio místico
BT: Delírio
RT: Misticismo
TESP: DELIRIO MISTICO

Delírio sistematizado
BT: Delírio
RT: Paranóia (psicose)
TESP: DELIRIO SISTEMATIZADO
Delitos

USE: Crime

Demência
BT: Distúrbios mentais
Síndromes orgânicas do cérebro
NT: Demência pré-senil
Demência senil
TESP: DEMÊNCIA
TING: DEMENTIA
SNPOR: Transtorno mental orgânico adquirido, com perda das
habilidades intelectuais de severidade suficiente para
interferir com o funcionamento social ou ocupacional. A
disfunção é multifacetada e envolve a memória,
comportamento, personalidade, julgamento,atenção, relações
espaciais, linguagem, pensamento abstrato e outras funções
executivas. O declínio intelectual, normalmente é
progressivo e inicialmente poupa o nível de
consciência.(DECS)
SNESP: Enfermedad degenerativa del CEREBRO que se caracteriza por
el comienzo insidioso de DEMENCIA. Se dan alteraciones de
la MEMORIAy del juicio, falta de atención y problemas en el
desempeño de habilidades, seguido por APRAXIAS severas y
pérdida global de las capacidades cognitivas. Ocurre sobre
todo después de los 60 años de edad y se caracteriza
patologicamente por una atrofia cortical severa y por la
triada conformada por PLACAS SENILES, MARAÑA NEUROFIBRILAR
y HEBRAS DE NEUROPILOS (Traducción libre del original:
Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed,
pp1049-57).(DECS)
SNING: A degenerative disease of the BRAIN characterized by the
insidious onset of DEMENTIA. Impairment of MEMORY,
judgment, attentionspan, and problem solving skills are
followed by severe APRAXIAS and a global loss of cognitive
abilities. The condition primarily occurs after age 60, and
is marked pathologically by severe cortical atrophy and the
triad of SENILE PLAQUES; NEUROFIBRILLARY TANGLES;
andNEUROPIL THREADS. (From Adams et al., Principles of
Neurology, 6th ed, pp1049-57).(DECS)
Demência pré-senil
BT: Demência
NT: Doença de Alzheimer
RT: Demência senil
TESP: DEMÊNCIA PRE-SENIL
TING: PRESENILE DEMENTIA
SNPOR: Demência com um início antes dos 65 anos.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Demencia con un inicio antes de los 65 años.
SNING: Dementia with an onset before 65 years.
Demência precoce
USE: Esquizofrenia

Demência senil
BT: Demência
Distúrbios cerebrais
Síndromes
RT: Demência pré-senil
Doença de Alzheimer
Envelhecimento físico
Idosos
Velhice
TESP: DEMÊNCIA SENIL
TING: SENILE DEMENTIA
SNPOR: Demência com início após a idade de 65 anos.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Demencia con inicio después de la edad de 65 años.
SNING: Dementia with onset after the age of 65.
Democracia
BT: Sistemas político-econômicos
RT: Acesso aberto
Direito civil
Instituições
TESP: DEMOCRACIA
TING: DEMOCRACY
SNPOR: Sistema de governo no qual há participação livre e
igualitária daspessoas no processo de tomada de decisões
políticas.(DECS)
SNESP: Sistema de gobierno en el que existe una participación
libre e igualitaria de las personas en el proceso de toma
de decisiones políticas.(DECS)
SNING: A system of government in which there is free and equal
participation by the people in the political
decision-making process.(DECS)
Demografia
UF: Características da população
RT: Fatores psicossociais
População
TESP: DEMOGRAFIA
TING: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
SNPOR: Ciência e prática que lida com análises estatísticas e
matemáticas de dados sobre populações - tamanho, composição
e distribuição espacial, bem como causas e consequências de
mudanças nafertilidade, mortalidade, casamentos e
migrações. (Tradução livre do original: Popline,
2002).(DECS)
SNESP: La ciencia y la práctica relacionadas con el análisis
matemático y estadístico de los datos sobre la población el tamaño, composición y distribución espacial, así como
las causas y consecuencias de los cambios en la fecundidad,
la mortalidad, los matrimonios y las migraciones.
(Traducción libre del original: Popline, 2002).(DECS)
SNING: Statistical interpretation and description of a population
with reference to distribution, composition, or
structure.(DECS)
Demonologia
NT: Satã
RT: Possessão

TESP: DEMONOLOGIA
TING: DEMONOLOGY
SNPOR: Estudo sistemático da crença em demônios e maus espíritos,
frequentemente representada no folclore e na mitologia como
se invadisse a mente, tomasse posse da alma e produzisse
comportamento desordenado.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estudio sistemático de la creencia en demonios y malos
espíritus, frecuentemente representada en el folclore y en
la mitología como si invadiese la mente, tomase posesión
del alma y produjese comportamiento desordenado.
Denegação
USE: Negação
TESP: DENEGADO
TING: NEGATION
Dennett, Daniel Clement, 1942BT: Pessoas
RT: Filosofia americana
Filósofos
Densidade social
RT: Ambientes sociais
Espaço pessoal
População
TESP: DENSIDAD SOCIAL
TING: SOCIAL DENSITY
SNPOR: Cifra de seres humanos e animais por unidade de espaço
convencional.
SNESP: Cifra de seres humanos y animales por unidad de espacio
convencional.
SNING: Number of animals or humans per given space unit.
Dependência (droga)
USE: Droga (dependência)
Dependência (personalidade)
BT: Traços de personalidade
RT: Codependência (psicologia)
Comportamento de apego
TESP: DEPENDENCIA (PERSONALIDAD)
TING: DEPENDENCY (PERSONALITY)
SNPOR: Falta de autoconfiança, refletindo a necessidade de
segurança, de amor, e de proteção dos outros indivíduos.
SNESP: Falta de autoconfianza, refletando la necesidad de
seguranza, de amor, y de protección de los otros individuos.
SNING: Lack of self-reliance, reflecting need for security, love,
and protection from others.
Dependência de campo
UF: Independência de campo
BT: Estilo cognitivo
TESP: DEPENDENCIA DE CAMPO
TING: FIELD DEPENDENCE
SNPOR: Aspecto do estilo cognitivo visto na relativa falta de
autonomia a partir de referências externas, a incapacidade
de superar contextos estabelecidos, ou a dependência dos
papéis visuais assim também como gravitacionais na

percepção da virtude. Termo também usado para conceito
recíproco da independência de campo.
SNESP: Aspecto del estilo cognitivo visto en la relativa falta de
autonomía a partir de referencias externas, la incapacidad
de superar contextos establecidos, o la dependencia de los
papeles visuales así también como gravitacionales en la
percepción de la virtud. Término también usado para
concepto recíproco de la independencia de campo.
SNING: Aspect of cognitive style as seen in relative lack of
autonomy from external referents, the inability to overcome
embedding contexts, or the reliance on visual rather than
gravitational cues in perception of the upright. Used also
for reciprocal concept of field independence.
Dependência não-química
BT: Distúrbios do comportamento
NT: Internet (dependência)
RT: Prazer
TESP: DEPENDENCIA NO QUIMICA
TING: NONCHEMICAL DEPENDENCY
Depressão
UF: Disforia
BT: Distúrbios afetivos
NT: Depressão infantil
Depressão pós-parto
Disforia do pós-parto
Transtorno distímico
RT: Depressão (emoção)
Transtorno bipolar
TESP: DEPRESION
TING: DEPRESSION
SNPOR: Distúrbio afetivo caracterizado por alterações de humor,
ociosidade, falta de interesse, insônia, sentimentos de
auto-depreciação, redução na capacidade de pensar, e
pensamentos de suicídio. Considere DEPRESSÃO (EMOÇÃO) para
acessar referências anteriores a 1988. Use DEPRESSÃO
(EMOÇÃO) para a depressão não-clínica.
SNESP: Trastorno efectivo caracterizado por alteraciones de humor,
ociosidad, falta de interese, insomnio, sentimientos de
auto depreciación, reducción en la capacidad de pensar, y
pensamientos de suicidio. Considere DEPRESIÓN (EMOCIÓN)
para acceder referencias anteriores a 1988. Use DEPRESSIÓN
(EMOCIÓN) para depresión no-clínica.
SNING: Affective disorder marked by dysphoric mood, inactivity,
lack of interest, insomnia, feelings of worthlessness,
diminished ability to think, and thoughts of suicide.
Consider DEPRESSION (EMOTION) to access references prior to
1988. Use DEPRESSION (EMOTION) for nonclinical depression.
Depressão (emoção)
BT: Estados emocionais
RT: Depressão
Esperança-desesperança
Reações à separação
Tristeza
TESP: DEPRESION (EMOCION)
TING: DEPRESSION (EMOTION)
SNPOR: Depressão menos intensa, não considerada depressão clínica.

Anterior a 1988, termo também usado para a depressão
clínica. Para a depressão clínica use DEPRESSÃO.
SNESP: Depresión menos intensa, no considerada depresión clínica.
Anterior a 1988, término también usado para la depresión
clínica. Para la depresión clínica use DEPRESIÓN.
SNING: Mild depression that is not considered clinical depression.
Prior to 1988, also used for major depression in clinical
populations. For clinical depression use MAJOR DEPRESSION.
Depressão essencial
RT: Desorganização psicossomática
TESP: DEPRESION ESENCIAL
Depressão infantil
BT: Depressão
TESP: DEPRESION INFANTIL
TING: CHILD DEPRESSION
SNPOR: Episódio depressivo maior que ocorre na infância. Os
sintomas definidores podem diferir dos de episódios
depressivos maiores em adultos no sentido de que o humor
irritável é mais característico do que o humor oprimido, e
o fracasso em atingir o aumento de peso esperado
frequentemente substitui uma perda de peso real.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Episodio depresivo mayor que ocurre en la infancia. Los
síntomas definidores pueden diferir de los de episodios
mayores en adultos en sentido de que el humor irritable es
más característico de lo que el humor oprimido, y el
fracaso en atingir el aumento de peso esperado
frecuentemente substituí una pérdida de peso real.
Depressão pós-parto
UF: Psicose pós-parto
BT: Depressão
RT: Comportamento de apego
Relações conjugais
Relações mãe-criança
Síndromes orgânicas do cérebro
TESP: DEPRESION POST-PARTO
TING: POSTPARTUM DEPRESSION
SNPOR: Depressão em MULHERES pós-parto, ocorrendo geralmente no
período de quatro semanas após ter dado a luz (PARTO). O
grau dedepressão varia de transitório leve a transtornos
depressivos psicóticos ou neuróticos. (Tradução livre do
original: DSM-IV, p386).(DECS)
SNESP: Depresión en el PERIODO DE POSTPARTO, que generalmente
ocurre en las cuatro semanas después del PARTO. El grado de
depresiónoscila desde una depresión transitoria leve hasta
trastornos depresivos psicóticos o neuróticos (Adaptación
del original: DSM-IV, p386).(DECS)
SNING: Depression in POSTPARTUM WOMEN, usually within four weeks
after giving birth (PARTURITION). The degree of depression
ranges from mild transient depression to neurotic or
psychotic depressive disorders. (From DSM-IV, p386).(DECS)
Depressores do sistema nervoso central
NT: Barbital
Haloperidol
TESP: DEPRESORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

TING: CNS DEPRESSANT DRUGS
SNPOR: Grupo de drogas vagamente definido que tende a reduzir a
atividade do sistema nervoso central. Os principais grupos
aqui incluídos são o álcool etílico, anestésicos,
hipnóticos e sedativos, narcóticos, e agentes
tranquilizantes (antipsicóticos e ansiolíticos).(DECS)
SNESP: Grupo de drogas, vagamente definido, que tienden a reducir
la actividad del sistema nervioso central. Los grupos
principales incluidos aquí son el alcohol etílico,
anestésicos, hipnóticos y sedantes,narcóticos, y agentes
tranquilizantes (agentes antipsicóticos y
antiansiedad).(DECS)
SNING: A very loosely defined group of drugs that tend to reduce
the activity of the central nervous system. The major
groups included here are ethyl alcohol, anesthetics,
hypnotics and sedatives, narcotics, andtranquilizing agents
(antipsychotics and antianxiety agents).(DECS)
Derivação ventriculoperitoneal
RT: Cirurgia
TESP: DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL
TING: VENTRICULOPERITONEAL SHUNT
SNPOR: O procedimento de desvio mais comum para o alívio de
hidrocefalia, consistindo na criação de um canal entre um
ventrículo cerebral e o peritônio por meio de uma tubulação
de plástico. (Dorland, 28a ed).(DECS)
SNESP: El procedimiento de derivación más común, creado
quirúrgicamente, para aliviar la hidrocefalia; consiste en
la creación de un conducto entre un ventrículo cerebral y
el peritoneo mediante un tubo de plástico. (Dorland, 28a
ed).(DECS)
SNING: Surgical creation of a communication between a cerebral
ventricle and the peritoneum by means of a plastic tube to
permit drainage of cerebrospinal fluid for relief of
hydrocephalus. (From Dorland, 28th ed).(DECS)
Derrida, Jacques, 1930-2004
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Desabrigados
USE: Sem-teto
Desagregação
USE: Integração social
Desajustamento emocional
USE: Ajustamento emocional
Desajustamento social
USE: Ajustamento social
TESP:
Desamparo
BT: Estados emocionais
NT: Desamparo aprendido
RT: Angústia
Angústia de aniquilamento

Angústia de separação
Angústia infantil
Apatia
Autocontrole
Autodeterminação
Autoeficácia
Desconfiança
Enfrentamento
Local de controle interno-externo
Poder
TESP: DESAMPARO
TING: HELPLESSNESS
SNPOR: Estado de incapacidade, vulnerabilidade ou impotência
definida por baixo potencial de enfrentamento focado no
problema e pouca expectativa para futuro. Ela resulta da
percepção de que não se pode fazer muito para melhorar uma
situação negativa e que a situação não vai melhorar
sozinha; ela sempre envolve ansiedade e dependência dos
outros. O reconhecimento do desamparo em uma situação pode
levar o indivíduo e se retrair e se tornar triste ou
desmoralizado.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Estado de incapacidad, vulnerabilidad o impotencia definida
por bajo potencial de enfrentamiento enfocado en el
problema y poca expectativa para futura. Ella resulta da
percepción de que no se puede hacer mucho para mejorar una
situación negativa y que la situación no va mejorar sola;
ella siempre involucre ansiedad y dependencia de los otros.
El reconocimiento del desamparo en una situación puede
llevar el individuo y se retraer y se tornar triste o
desmoralizado.
Desamparo aprendido
BT: Desamparo
RT: Atribuição
Estados emocionais
TESP: DESAMPARO APRENDIDO
TING: LEARNED HELPLESSNESS
SNPOR: Expectativa aprendida de que as ações ou atitudes ou
reações de um indivíduo são independentes da recompensa e,
assim, não preveem ou controlam a ocorrêcia de recompensas.
O desamparo aprendido deriva de uma história, que ocorreu
naturalmente ou que foi induzida experimentalmente, de ter
recebido punição/estímulo adverso sem levar em consideração
as respostas obtidas. Tais circunstâncias resultam em um
dano na habilidade de aprender. Termo usado para populações
humanas e animais.
SNESP: Expectativa aprendida de que las acciones o actitudes o
reacciones de un individuo son independientes de la
recompensa y, así, no prevén o controlan la ocurrencia de
recompensas. El desamparo aprendido derivar de una
historia, que ocurrió naturalmente o que fue inducida
experimentalmente, de tener recibido punición/ estímulo
adverso sin llevar en consideración las respuestas
obtenidas. Tales circunstancias resultan en un daño en la
habilidad de aprender. Término usado para poblaciones
humanas y animales.
SNING: Learned expectation that one's responses are independent of
reward and, hence, do not predict or control the occurrence

of rewards. Learned helplessness derives from a history,
experimentally induced or naturally occurring, of having
received punishment/aversive stimulation regardless of
responses made. Such circumstances result in an impaired
ability to learn. Used for human or animal populations.
Desapego

RT: Comportamento de apego
Distância
Individuação (psicologia)
Relações de objeto
TESP: DESAPEGO
SNPOR: 1. Qualidade ou estado de pessoa desapegada, que revela
desamor por alguém (ou grupo de pessoas); despego. 2
qualidade ou estado de quem demonstra indiferença,
desinteresse, desprendimento, pelas coisas ou por certa
coisa em particular.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Cualidad o estado de la persona desinteresada que no
muestra amor por alguien (o un grupo de personas); despego.
2 cualidad o estado que demuestra la indiferencia, el
desinterés, el desapego, ni las cosas que alguna cosa en
particular.
SNING: The state of not reacting in na emotional way, so that you
can do your job properly or make the right decisions. 2. A
group of soldiers who are sent away from the main group to
do a special.(Longman dictionary of contemporary English.
Harlow, Longman, 2010).

Descarga

RT: Antecipação
Pulsão
TESP: DESCARGA
TING: DISCHARGE
SNPOR: Termo econômico utilizado por Freud no quadro dos modelos
fisicistas que apresenta o aparelho psíquico. Evacuação,
para o exterior, da energia introduzida no aparelho
psiquico pelas excitações, quer sejam de origem interna,
quer sejam de origem externa. Essa descarga pode ser total
ou parcial.(Laplanche e Pontalis)
SNESP: Término económico utilizado por Freud en el cuadro de los
modelos fisicistas que presenta el aparato psíquico.
Evacuación, para el exterior, de la energía introducida en
el aparato psíquico por las excitaciones, sean de origen
interna o de origen externa. Esa descarga puede ser total o
parcial.

Descartes, René, 1596-1650
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Físicos
Matemáticos
Descentração (Piaget)
RT: Desenvolvimento cognitivo
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
SNPOR: Na teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, a
progressão gradual de uma criança do egocentrismo para uma

realidade compartilhada com os outros. A descentração
inclui compreender como os outros veem o mundo, saber em
que aspectos nossas percepções pessoas diferem e reconhecer
que as pessoas têm motivações e sentimentos diferentes dos
nossos. Ela pode também abranger a capacidade de considerar
vários aspectos de uma situação, problema ou objeto, como
refletido, por exemplo, na compreensão do conceito de
conservação por parte da criança.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la
progresión gradual de un niño del egocentrismo para una
realidad compartida con los otros. La descentración incluye
comprender como los otros ven el mundo, saber en qué
aspectos nuestras percepciones personas difieren y
reconocen que las personas tienen motivaciones y
sentimientos diferentes de los nuestros. Ella puede también
abarcan la capacidad de considerar varios aspectos de una
situación, problema o objeto, como refletado, por ejemplo,
en la comprensión del concepto de conservación por parte
del niño.
Desconcentração
RT: Dialética
TESP: DESCENTRAMIENTO
Desconfiança
BT: Emoções
RT: Confiança
Confiança básica
Constância de objeto
Desamparo
TESP: DESCONFIANZA
TING: DISTRUST
SNPOR: Resolução malsucedida do primeiro estágio dos oito estágios
do desenvolvimento do ciclo de vida de Erikson, em que a
criança, nos primeiros 18 meses de vida, passa a sentir uma
desconfiança fundamental em relação ao seu ambiente,
geralmente em resultado de negligência, falta de amor ou
tratamento inconsistente. A aquisição da confiança básica
ou esperança básica é considerada essencial para o
desenvolvimento da autoestima e relacionamentos
normais.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
Desconstrução
RT: Construção (Freud)
TESP: DECONSTRUCCION
TING: DESCONSTRUCTION
SNPOR: Forma de análise crítica de textos literários e posições
filosóficas baseada nas suposições gêmeas de que não pode
haver referentes seguros para a linguagem nem fundamentação
suficiente para afirmações da verdade. Embora a
desconstrução desafie às vezes fundamental da tradição
filosófica ocidental, ela reconhece que tanto as
ferramentas quanto a motivação para fazê-lo se originam
dessa própria tradição. Uma leitura desconstrutiva de um
texto geralmente usará métodos analíticos tradicionais para
expor os inúmeros aspectos em que o texto subverte suas
próprias pretensões de significado e coerência. Em seu uso

mais geral, o terno é atualmente aceito como sinônimo de
destruição de uma ideia ou de uma afirmação da
verdade.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Forma de análisis crítica de textos literarios e posiciones
filosóficas basada en las suposiciones gemelas de que no
pueda haber referentes seguros para la lenguaje ni
fundamentación suficiente para afirmaciones de la verdad.
Aunque la desconstrucción desafíe a las veces fundamentales
de la tradición filosófica occidental, ella reconoce que
tanto las herramientas cuanto la motivación para lo hacer
se originan de esa propia tradición. Una lectura
deconstructiva de un texto generalmente usará métodos
analíticos tradicionales para exponer los inúmeros aspectos
en que el texto subvierte sus propias pretensiones de
significado y coherencia. En su uso más general, el término
es actualmente acepto como sinónimo de destrucción de una
idea o de una afirmación de verdad.
Desconto futuro
RT: Comportamento
TESP: DESCUENTO DEL FUTURO
TING: FUTURE DISCOUNTING
SNPOR: Trata-se de uma tradução do inglês: future discounting ou
discounting the future. Trata-se do comportamento comum de
valorizar mais o presente do que o futuro, assim e como se
um mesmo recurso valesse mais hoje do que amanhã, sendo
assim, o amanhã tem um valor descontado, simplesmente por
estar mais distante.(Tese)
SNESP: Tratase de una traducción del inglés: future discounting o
discounting the future. Trata-se del comportamiento común
de valorizar más el presente de que el futuro, así y como
se un mismo recurso valiese más hoy de lo que mañana,
siendo así, la mañana tiene un valor descontado,
simplemente por estar más distante.
Descrição acústica
USE: Espectrografia do som
Descrição de cargo
USE: Avaliação de cargo
Desejo

NT: Desejo da mãe
Desejo de um filho
Desejo do analista
Desejo do outro
Desejo feminino
Desejo inconsciente
Desejo oculto
Desejo sexual
RT: Anseio
Carência
Discurso
Estímulos
Felicidade
Motivação
Objeto
Pulsão

Satisfação
Saudade
Sintomas
Subjetividade
TESP: DESEO
TING: DESIRE
SNPOR: 1. Em teoria psicanalítica, a manifestação psicológica de
um instinto biológico que opera em um nível consciente ou
inconsciente. 2. Em linguagem geral, qualquer vontade ou
ânsia.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. En teoría psicoanalítica, la manifestación psicológica
de un instinto biológico que opera en un nivel consciente o
inconsciente. 2. En lenguaje general, cualquier voluntad o
ansia.
Desejo compulsivo
RT: Alimentação
Apetite
Comportamento compulsivo
Droga (dependência)
Droga (uso)
Estados emocionais
TESP: DESEO COMPULSIVO
TING: CRAVING
Desejo da mãe
BT: Desejo
TESP: DESEO DE LA MADRE
TING: DESIRE OF THE MOTHER
Desejo de morte
RT: Irmãos
Mães
Neurose obsessiva
Pai
Suicídio
Tentativa de suicídio
TESP: DESEO DE MUERTE
TING: DESIRE OF DEATH
SNPOR: 1. Em teoria psicanalítica, desejo consciente ou
inconsciente de que outra pessoa, especialmente um genitor,
morra. Segundo Sigmund Freud, esses desejos são uma fonte
importante de culpa, desejo de autopunição e depressão. 2.
Desejo inconsciente de morrer, que se manifesta em
comportamentos autodestrutivos ou perigosos.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. En teoría psicoanalítica, deseo consciente o
inconsciente de que otra persona, especialmente un genitor,
muérase. Según Sigmund Freud, eses deseos son una fuente
importante de culpa, deseo de auto punición y depresión. 2.
Deseo inconsciente de morirse, que se manifiesta en
comportamientos autodestructivos o peligrosos.
Desejo de um filho
BT: Desejo
RT: Complexo de castração
Complexo de Édipo
Sexualidade feminina

TESP: DESEO DE UN HIJO
TING: DESIRE OF A SON
Desejo do analista
BT: Desejo
RT: Abstinência
Direção da cura
Discurso do analista
Objeto
TESP: DESEO DEL ANALISTA
TING: DESIRE OF THE ANALYST
Desejo do outro
BT: Desejo
RT: Metáfora
TESP: DESEO DEL OTRO
TING: SOMEONE ELSES DESIRE
Desejo feminino
BT: Desejo
RT: Feminilidade
Sexualidade feminina
TESP: DESEO FEMENINO
TING: FEMININE DESIRE
Desejo inconsciente
BT: Desejo
RT: Sonhos
TESP: DESEO INCONSCIENTE
TING: UNCONSCIOUS DESIRE
Desejo oculto
BT: Desejo
RT: Censura onírica
Conteúdo manifesto
TESP: DESEO ENMASCARADO
TING: DISGUISED DESIRE
Desejo sexual
BT: Desejo
RT: Hipersexualidade
Relação sexual
TESP: DESEO SEXUAL
TING: SEXUAL DESIRE
Desempenho
NT: Desempenho motor
Desempenho no trabalho
RT: Aptidão
Realização
TESP: DESEMPENO
TING: PERFORMANCE
SNPOR: Termo de conceito amplo aplicado em amplas disciplinas e
materias nas quais a execução ou realização de uma tarefa
específica, ou de uma meta, são de relevância. Use termos
descrevendo atividades específicas ou desempenho quando
possível.
SNESP: Término de concepción amplio aplicado en amplias
disciplinas y materias en las cuales la ejecución o

realización de una tarea específica, o de una meta, son de
relevancia. Use términos describiendo actividades
específicas o desarrollo cuando posible.
SNING: Conceptually broad term, having application across broad
disciplines and subject matter contexts in which execution
or accomplishment of a specified task or objective is of
concern. Use terms describing specific activity or
performance when possible.
Desempenho acadêmico
USE: Rendimento escolar
Desempenho escolar
USE: Rendimento escolar
Desempenho motor
BT: Desempenho
Processos motores
RT: Coordenação motora
TESP: DESEMPENO MOTOR
TING: MOTOR PERFORMANCE
Desempenho no trabalho
BT: Desempenho
NT: Produtividade do empregado
RT: Atitudes do empregado
Avaliação de desempenho
Avaliação de recursos humanos
Comprometimento organizacional
Recursos humanos
TESP: RENDIMIENTO LABORAL
TING: JOB PERFORMANCE
Desempenho psicomotor
USE: Psicomotricidade
Desemprego
BT: Problemas sociais
RT: Aposentadoria
Estabilidade no emprego
Recursos humanos
TESP: DESEMPLEO
TING: UNEMPLOYMENT
SNPOR: Ociosidade involuntária daqueles que estão dispostos a
trabalhar e não encontram quem os empregue. (Houaiss,
2001)(DECS)
SNESP: Estado de no estar empleado en ocupación remunerada.(DECS)
SNING: The state of not being engaged in a gainful
occupation.(DECS)
Desengano
BT: Emoções
TESP: DESENGANO
TING: DISAPPOINTMENT
SNPOR: 1. Ato de sair do engano, de tomar consciencia do erro em
que se estava, esclarecimento. 2. O que faz sair do engano
que ensina a não recair em erro. 3. Estado daquele que
tomou conscientcia de seu engano 4. Franqueza (na maneira
de expressar-se e de agir).(Houaiss, Antonio. Dicionário

Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Triste porque algo que usted esperaba no sucedió, o porque
alguien o algo que no era tan bueno como esperaba.
SNING: 1. Sad because something you hoped for did not happen, or
because someone or something was not as good as you
expected.(Longman dictionary of contemporary English.
Harlow, Longman, 2010).
Desenhistas
BT: Profissionais
RT: Amaral, Tarsila do, 1886-1973
Andrade, Farnase de, 1926-1996
Picasso, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios Cirpiano de la Santíssima
Trinidad Ruiz y, 1881-1973
Desenho

BT: Arte
NT: Caricaturas
Desenho industrial
Desenhos animados
RT: Jogo do rabisco
TESP: DISENO
TING: DRAWING
SNPOR: Representação de seres, objetos, ideias, sensações, feita
sobre uma superfície, por meios gráficos, com instrumentos
apropriados. (Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua
Portuguesa).(DECS)
SNESP: Representación de los seres vivos, objetos, ideas,
sentimientos, hechos en una superficie por medios gráficos,
con los instrumentos adecuados.(Traducción libre del
original: Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua
Portuguesa).(DECS)
SNING: Representation of living beings, objects, ideas, feelings,
made on a surface by graphic means, with appropriate
instruments. (Free translation from the original:
Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa).(DECS)

Desenho cinético da escola
UF: Teste do desenho cinético da escola
BT: Testes psicológicos
TESP: DISENO CINETICO DE ESCUELA
TING: SCHOOL KINECTIC DRAWING
Desenho cinético da família
UF: Teste do desenho cinético da família
BT: Testes psicológicos
TESP: DISEGNO CINETICO DE LA FAMILIA
TING: KINECTIC FAMILY DRAWING TEST
Desenho da casa-árvore-pessoa
UF: HTP
BT: Testes psicológicos
TESP: DISENO PERSONAL DE CASA-ARBOL
TING: HOUSE-TREE-PERSON DRAWING
Desenho de figuras humanas
UF: Teste de figuras humanas

Teste de Machover
BT: Medidas projetivas da personalidade
RT: Teste de Goodenough Harris - Desenho da pessoa
TESP: DISENO DE FIGURAS HUMANAS
TING: HUMAN FIGURES DRAWING
SNPOR: Medidas projetadas ou técnicas designadas para extrair
informações de desenhos de figuras humanas e respostas às
perguntas sobre os desenhos.
SNESP: Medidas proyectadas o técnicas designadas para extraer
informaciones de dibujos de figures humanas y respuestas a
las preguntas sobre los dibujos.
SNING: Projective measures or techniques designed to yield
information from drawings of human figures and responses to
questions about the drawings.
Desenho industrial
BT: Desenho
RT: Design
TESP: DISENO INDUSTRIAL
TING: INDUSTRIAL DRAWING
SNPOR: A aplicação de conhecimento científico para propósitos
práticos em qualquer campo. Inclui métodos, técnicas e
instrumentação.(DECS)
SNESP: La aplicación de conocimientos científicos a propósitos
prácticos en cualquier campo. Incluye métodos, técnicas e
instrumentación.(DECS)
SNING: The application of scientific knowledge to practical
purposes in any field. It includes methods, techniques, and
instrumentation.(DECS)
Desenhos animados
BT: Desenho
TESP: DISENOS ANIMADOS
TING: ANIMATED CARTOONS
SNPOR: Imagens usadas para comentar sobre certos assuntos como
eventos contemporâneos, hábitos sociais ou tendências
políticas, e geralmente executadas de maneira abrangente ou
abreviada.(DECS)
SNESP: Imágenes usadas para comentar sobre temas como los
acontecimientos contemporáneos, los hábitos sociales o
tendencias políticas; generalmente ejecutadas de manera
amplia o abreviada.(DECS)
SNING: Images used to comment on such things as contemporary
events, socialhabits, or political trends; usually executed
in a broad or abbreviated manner.(DECS)
Desenraizamento social
BT: Sociologia
RT: Psicologia social
TESP: DESENRAIZAMIENTO SOCIAL
TING: SOCIAL UPROOTING
Desenvolvimento
UF: Crescimento
Ontogenia
NT: Desenvolvimento animal
Desenvolvimento da libido
Desenvolvimento de angústia
Desenvolvimento de programa

Desenvolvimento do eu
Desenvolvimento físico
Desenvolvimento humano
Desenvolvimento organizacional
Desenvolvimento precoce
Desenvolvimento profissional
Problemática do desenvolvimento
Psicogênese
RT: Conflito estético
Estágios de desenvolvimento
Grupos etários
TESP: DESARROLLO
TING: DEVELOPMENT
SNPOR: Termo de conceito amplo para designar o processo de
crescimento, diferenciação, ou evolução direcionado para a
maior complexidade ou organização de processos ou
organismos. Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Término de concepto amplio para designar el proceso de
crecimiento, diferenciación, o evolución direccionado para
mayor complejidad o organización de procesos o organismos.
Se posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the process of
growth, differentiation, or evolution leading to increased
complexity or organization of processes or organisms. Use a
more specific term if possible.
Desenvolvimento animal
BT: Desenvolvimento
RT: Animais
Desenvolvimento físico
Desenvolvimento motor
Desenvolvimento perceptomotor
Desenvolvimento pré-natal
TESP: DESARROLLO ANIMAL
TING: ANIMAL DEVELOPMENT
SNPOR: Termo de conceituação ampla. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptualización amplia. Se posible use un
término más específico.
SNING: Conceptually broad array term. Use a more specific term if
possible.
Desenvolvimento cognitivo
BT: Psicogênese
NT: Desenvolvimento da linguagem
Desenvolvimento intelectual
Desenvolvimento perceptivo
RT: Cognição
Concepções espontâneas
Construtivismo
Descentração (Piaget)
Desenvolvimento da fala
Formação de conceito
Noção de conservação
Permanência de objeto
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
TESP: DESARROLLO COGNITIVO
TING: COGNITIVE DEVELOPMENT
SNPOR: Aquisição do pensamento consciente, da razão, da

manipulação de símbolos, e das habilidades na resolução de
problemas, iniciando na infância e seguindo em sequência
ordenada. Compare DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL.
SNESP: Adquisición del pensamiento consciente, de razón, de
manipulación de símbolos, y de las habilidades en la
resolución de problemas, iniciando en la infancia y
siguiendo en secuencia ordenada.
SNING: Acquisition of conscious thought, reasoning, symbol
manipulation, and problem solving abilities beginning in
infancy and following an orderly sequence. Compare
INTELLECTUAL DEVELOPMENT.
Desenvolvimento da criança
USE: Desenvolvimento infantil
Desenvolvimento da fala
BT: Psicomotricidade
NT: Retardo no desenvolvimento da fala
RT: Desenvolvimento cognitivo
Desenvolvimento da linguagem
TESP: DESARROLLO DEL HABLA
TING: SPEECH DEVELOPMENT
SNPOR: O processo pelo qual crianças aprendem a usar a
linguagem.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El proceso por lo cual niños aprenden a usar la lenguaje.
Desenvolvimento da libido
BT: Desenvolvimento
RT: Libido
TESP: DESARROLLO DE LA LIBIDO
TING: DEVELOPMENT OF THE LIBIDO
SNPOR: Na teoria psicanalítica clássica de Sigmund Freud, o
crescimento passo a passo da vida sexual na medida em que
afeta o desenvolvimento da personalidade. Freud postulava
que o estímulo ao desenvolvimento psicossexual se origina
de uma única fonte de energia, a libido, que está
concentrada em diferentes órgãos durante toda a infância e
produz os vários estágios psicossexuais: o estágio oral,
estágio anal, estágio fálico, estágio de latência e estágio
genital. Cada estágio dá origem a suas próprias atividades
eróticas características (p. ex., sugar e morder no estágio
oral) e as expressões primitivas podem levar a atividades
“perversas” posteriormente na vida, como sadismo,
masoquismo, voyeurismo e exibicionismo. Além disso, os
diferentes estágios deixam sua marca no caráter e
personalidade do indivíduo, especialmente se o
desenvolvimento sexual for interrompido em uma fixação em
um estágio particular.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En la teoría psicoanalítica clásica de Sigmund Freud, el
crecimiento paso a paso de la vida sexual en la medida en
que afecta el desarrollo de la personalidad. Freud
postulaba que el estímulo al desarrollo psicosexual se
origina de una única fuente de energía, la libido, que está
concentrada en diferentes órganos durante toda la infancia
y produce las varias etapas psicosexuais: la etapa oral,
etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa
genital. Cada etapa da origen a sus propias actividades

eróticas, características (p. ej., sorber y morder en la
etapa oral) y las expresiones primitivas pueden llevar a
actividades “perversas” posteriormente en la vida, como el
sadismo, masoquismo, voyerismo y exhibicionismo. Más allá
de eso, las diferentes etapas dejan su marca en el carácter
y personalidad del individuo, especialmente si el
desarrollo sexual fuera interrumpido en una fijación en una
etapa particular.
Desenvolvimento da linguagem
BT: Desenvolvimento cognitivo
Desenvolvimento intelectual
RT: Aprendizagem de língua estrangeira
Biolinguística
Comunicação pré-verbal
Comunicação verbal
Desenvolvimento da fala
Distúrbios da linguagem
Linguagem
Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934
TESP: DESARROLLO DEL LENGUAJE
TING: LANGUAGE DEVELOPMENT
SNPOR: Aquisição das regras para o domínio da estrutura da
linguagem (por exemplo, sintaxe) e do significado. Use
DESENVOLVIMENTO DA FALA para aquisição da produção sonora
no discurso. Compare APRENDIZAGEM VERBAL.
SNESP: Adquisición de las reglas para el dominio de la estructura
de la lenguaje (por ejemplo, sintaxis) y del significado.
Use DESARROLLO DEL HABLA para adquisición de la producción
sonora en el habla. Compare Aprendizaje verbal.
SNING: Acquisition of the rules governing the structure of
language (e.g., syntax) and meaning. Use SPEECH DEVELOPMENT
for acquisition of speech sound production. Compare VERBAL
LEARNING.
Desenvolvimento da personalidade
UF: Desenvolvimento do caráter
Formação do caráter
BT: Desenvolvimento psicossocial
NT: Separação-individuação
RT: Crise de identidade
Desenvolvimento emocional
Desenvolvimento moral
Identificação (psicologia)
Internalização
Modificação da personalidade
Personalidade
Teoria da personalidade
TESP: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY DEVELOPMENT
SNPOR: Evolução dos padrões habituais de comportamento durante a
infância e adolescência.(DECS)
SNESP: El desarrollo de los patrones habituales de conducta
durante la infancia y la adolescencia.(DECS)
SNING: Growth of habitual patterns of behavior in childhood and
adolescence.(DECS)
Desenvolvimento de angústia
BT: Desenvolvimento

RT: Angústia automática
Ataque de angústia
Pânico
Sinal de angústia
TESP: DESARROLLO DE ANGUSTIA
TING: ANXIETY DEVELOPMENT
Desenvolvimento de pessoal
USE: Treinamento de pessoal
Desenvolvimento de programa
UF: Planejamento de programa
BT: Desenvolvimento
NT: Planejamento de programa educacional
RT: Avaliação de programa
Programas de saúde mental
Programas educacionais
Programas para hospitais
Programas para hospitais psiquiátricos
Programas sociais
TESP: DESARROLLO DE PROGRAMA
TING: PROGRAM DEVELOPMENT
SNPOR: Processo de formulação, implementação e avaliação de planos
e programas nos âmbitos federal, estadual e/ou
municipal.(DECS)
SNESP: Proceso de formular, mejorar y expandir los planes de
trabajoeducacionales, gerenciales u orientados a los
servicios (excluyendo el desarrollo de programas de
computadoras).(DECS)
SNING: The process of formulating, improving, and expanding
educational, managerial, or service-oriented work plans
(excluding computerprogram development).(DECS)
Desenvolvimento do adolescente
BT: Desenvolvimento humano
RT: Adolescentes
Desenvolvimento físico
Desenvolvimento infantil
Estágios de desenvolvimento
Grupos etários
Psicogênese
TESP: DESARROLLO DEL ADOLESCENTE
TING: ADOLESCENT DEVELOPMENT
SNPOR: Processo de desenvolvimento físico, cognitivo, psicosocial,
e da personalidade, que ocorre dos 13 aos 17 anos. Se
possível use um termo mais específico.
SNESP: Proceso de desarrollo físico, cognitivo, psicosocial, y de
la personalidad, que ocurre de los 13 a los 17 años. Se
posible use un término más específico.
SNING: Process of physical, cognitive, personality, and
psychosocial growth occurring from age 13 through 17. Use a
more specific term if possible.
Desenvolvimento do adulto
BT: Desenvolvimento humano
RT: Adultos
Envelhecimento físico
Estágios de desenvolvimento
Grupos etários

Idosos
Jovens
Meia-idade
Psicogênese
TESP: DESARROLLO DEL ADULTO
TING: ADULT DEVELOPMENT
SNING: Process of physical, cognitive, personality, and
psychosocial growth occurring from age 18. Use a more
specific term if possible
Desenvolvimento do brincar
BT: Desenvolvimento psicossocial
RT: Brincar de faz-de-conta
Comportamento de brincar
Desenvolvimento emocional
Jogos infantis
TESP: DESARROLLO PARA JUGAR
TING: CHILDHOOD PLAY DEVELOPMENT
Desenvolvimento do caráter
USE: Desenvolvimento da personalidade
Desenvolvimento do eu
BT: Desenvolvimento
RT: Angústia
Defesa
Frustração
Identificação (psicanálise)
TESP: DESARROLLO DEL YO
Desenvolvimento econômico
RT: Áreas de pobreza
Economia
Industrialização
Países em desenvolvimento
Política de desenvolvimento
TESP: DESARROLLO ECONOMICO
TING: ECONOMIC DEVELOPMENT
SNPOR: Um processo que tem como objetivo melhorar o bem-estar dos
habitantes ou regiões, países ou comunidades, através de
uma série de objetivos relacionados, incluindo a criação de
riqueza, redução da pobreza, melhor educação, melhor saúde,
utilização eficaz de recursos e um ambiente mais limpo.
SNESP: Un proceso que tiene como objetivo mejorar el bien-estar de
los habitantes o regiones, países o comunidades, a través
de una serie de objetivos relacionados, incluyendo la
creación de riqueza, reducción de la pobreza, mejor
educación, mejor salud, utilización eficaz de recursos y un
ambiente más limpio.
SNING: A process that aims to enhance the well-being of
inhabitants or regions, countries, or communities through a
number of related goals, including wealth creation, poverty
reduction, better education, improved health, effective
resource utilization, and a cleaner environment.
Desenvolvimento emocional
BT: Psicogênese
RT: Comportamento de apego
Desenvolvimento da personalidade

Desenvolvimento do brincar
Desenvolvimento físico
Desenvolvimento psicossexual
Desenvolvimento psicossocial
Emoções
Grupos etários
Inteligência emocional
Relações de objeto
TESP: DESARROLLO EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL DEVELOPMENT
SNPOR: Aumento gradual na capacidade de experienciar, expressar e
interpretar todo o expectro de emoções. Por exemplo, os
bebês começam a sorrir e franzir o cenho em torno de 8
semanas, e a sorrir em torno dos 3 ou 4 meses. Expressões
de deleite, medo, raiva e repulsa são evidentes aos 6
meses, e o medo de estranhos a partir dos 8 messes.
Expressões de afeição e ciúmes são vistas entre 1 e 2 anos,
e expressões de raiva na forma de acessos aparecem mais ou
menos um ano depois. O controle cortical, a imitação dos
outros, as influências hormonais, o clima do lar e o
condicionamento desempenham papéis importantes no
desenvolvimento emocional.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Aumento gradual en la capacidad de experienciar, expresar y
interpretar todo el espectro de emociones. Por ejemplo, los
bebés empiezan a sonreír y fruncir el ceño en torno de 8
semanas, y a sonreír en torno de los 3 o 4 meses.
Expresiones de deleite, miedo, rabia y repulsa son
evidentes a los 6 meses, y el miedo de extraños a partir de
los 8 meses. Expresiones de afección y envidia son miradas
entre 1 y 2 años, y expresiones de rabia en la forma de
accesos parecen más o menos un año después. El control
cortical, la imitación de los otros, las influencias
hormonales, el clima del lar y el condicionamiento
desempeñan papeles importantes en el desarrollo emocional.
Desenvolvimento físico
UF: Crescimento físico
BT: Desenvolvimento
NT: Desenvolvimento motor
Desenvolvimento pré-natal
Desenvolvimento psicossexual
RT: Barba
Desenvolvimento animal
Desenvolvimento do adolescente
Desenvolvimento emocional
Desenvolvimento humano
Desenvolvimento infantil
Desenvolvimento perceptivo
Desenvolvimento precoce
Estágios de desenvolvimento
Grupos etários
Psicogênese
TESP: DESARROLLO FISICO
TING: PHYSICAL DEVELOPMENT
Desenvolvimento humano
UF: Maturação
BT: Desenvolvimento

NT: Desenvolvimento do adolescente
Desenvolvimento do adulto
Desenvolvimento infantil
RT: Desenvolvimento físico
Distúrbios do desenvolvimento
Envelhecimento
Estágios de desenvolvimento
Formação do indivíduo
Grupos etários
Psicogênese
Psicologia do desenvolvimento
TESP: DESARROLLO HUMANO
TING: HUMAN DEVELOPMENT
SNPOR: Termo de conceituação ampla. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia. Se posible use un término
más específico.
SNING: Conceptually broad array term. Use a more specific term if
possible.
Desenvolvimento infantil
UF: Desenvolvimento da criança
BT: Desenvolvimento humano
NT: Desenvolvimento infantil - Bibliografia
RT: Coordenação mão-boca
Crianças
Crianças em idade escolar
Crianças em idade pré-escolar
Desenvolvimento do adolescente
Desenvolvimento físico
Desenvolvimento motor
Desenvolvimento perceptivo
Determinismo infantil
Estágios de desenvolvimento
Grupos etários
Hiperlexia
Inferência transitiva
Objetos transicionais
Psicogênese
Psicomotricidade
Relações de objeto
Separação-individuação
TESP: DESARROLLO INFANTIL
TING: CHILDHOOD DEVELOPMENT
SNPOR: Processo de desenvolvimento físico, cognitivo, psicosocial,
e da personalidade, que ocorre desde o nascimento ate os 12
anos de idade. Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Proceso de desarrollo físico, cognitivo, psicosocial y de
la personalidad, que ocurre desde el nacimiento hasta los
12 años de edad. Se posible use un término más específico.
SNING: Process of physical, cognitive, personality, and
psychosocial growth occurring from birth through age 12.
Use a more specific term if possible.
Desenvolvimento infantil - Bibliografia
BT: Desenvolvimento infantil
Desenvolvimento intelectual
BT: Desenvolvimento cognitivo

NT: Desenvolvimento da linguagem
RT: Inteligência
TESP: DESARROLLO INTELECTUAL
TING: INTELLECTUAL DEVELOPMENT
SNPOR: Aquisição do conhecimento real. Para aquisição das
habilidades de raciocínio, pensamento, e resolução de
problemas, use DESENVOLVIMENTO COGNITIVO.
SNESP: Adquisición del conocimiento real. Para adquisición de las
habilidades de raciocinio, pensamiento, y resolución de
problemas. Use desarrollo cognitivo.
SNING: Acquisition of factual knowledge. For acquisition of
reasoning, thought, and problem solving abilities, use
COGNITIVE DEVELOPMENT.
Desenvolvimento moral
BT: Psicogênese
RT: Desenvolvimento da personalidade
Desenvolvimento psicossocial
Moral
TESP: DESARROLO MORAL
TING: MORAL DEVELOPMENT
SNPOR: Processo da aquisição de julgamento ético.
SNESP: Proceso de adquisición de juicio ético.
SNING: Process of acquiring ethical judgment.
Desenvolvimento motor
BT: Desenvolvimento físico
NT: Desenvolvimento perceptomotor
Psicomotricidade
RT: Desenvolvimento animal
Desenvolvimento infantil
Grupos etários
Processos motores
TESP: DESAROLLO MOTOR
TING: MOTOR DEVELOPMENT
Desenvolvimento organizacional
BT: Desenvolvimento
RT: Estrutura organizacional
Inovação
Mudança organizacional
TESP: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
TING: ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
SNPOR: Aplicação das técnicas de comportamento, gerenciamento, ou
outras, em organizações, objetivando integrar as
necessidades dos indivíduos ou integrantes com objetivos e
metas organizacionais.
SNESP: Aplicación de las técnicas de comportamiento,
gerenciamiento, o otras, en organizaciones, objetivando
integrar las necesidades de los individuos o integrantes
con objetivos y metas organizacionales.
SNING: Application of behavioral, management, or other techniques
to organizations in order to integrate individuals' or
members' needs with organizational goals and objectives.
Desenvolvimento perceptivo
BT: Desenvolvimento cognitivo
NT: Desenvolvimento perceptomotor
RT: Desenvolvimento físico

Desenvolvimento infantil
Estágios de desenvolvimento
Noção de conservação
Percepção
Psicomotricidade
TESP: DESARROLLO PERCEPTIVO
TING: PERCEPTUAL DEVELOPMENT
SNPOR: Aquisição das habilidades sensoriais no curso natural da
maturidade física e psicológica.
SNESP: Adquisición de las habilidades sensoriales en el curso
natural de la madurez física y psicológica.
SNING: The acquisition of sensory skills or abilities in the
natural course of physical and psychological maturation.
Desenvolvimento perceptomotor
UF: Desenvolvimento sensoriomotor
BT: Desenvolvimento motor
Desenvolvimento perceptivo
RT: Aprendizagem perceptomotora
Desenvolvimento animal
Processos intersensoriais
Processos perceptomotores
Psicomotricidade
TESP: DESARROLLO PERCEPTOMOTOR
TING: PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT
SNPOR: Use MOTOR DEVELOPMENT e PERCEPTUAL DEVELOPMENT para acessar
referências entre 73-90.
SNESP: Use MOTOR DEVELOPMENT y PERCEPTUAL DEVELOPMENT para accede
referencias entre 73-90.
SNING: Use MOTOR DEVELOPMENT and PERCEPTUAL DEVELOPMENT to access
references from 73-90.
Desenvolvimento pré-natal
BT: Desenvolvimento físico
NT: Estágios de desenvolvimento pré-natal
RT: Desenvolvimento animal
Período perinatal
Psicogênese
TESP: DESARROLLO PRENATAL
TING: PRENATAL DEVELOPMENT
SNPOR: Desenvolvimento de um organismo antes do seu nascimento.
Termo usado para populações humanas ou animais.
SNESP: Desarrollo de un organismo antes de su nacimiento. Término
usado para poblaciones humanas o animales.
SNING: Development of an organism prior to birth. Used for human
or animal populations.
Desenvolvimento precoce
BT: Desenvolvimento
RT: Amor primário
Desenvolvimento físico
Grupos etários
Psicogênese
TESP: DESARROLLO PRECOZ
TING: PRECOCIOUS DEVELOPMENT
Desenvolvimento profissional
UF: Planejamento de carreira
BT: Desenvolvimento

RT: Aspirações profissionais
Competência profissional
Educação permanente
Identidade profissional
TESP: DESARROLLO PROFESIONAL
TING: PROFESSIONAL DEVELOPMENT
SNPOR: Participação em atividades que promovem o desenvolvimento
da carreira profissional.
SNESP: Participación en actividades que promueven el desarrollo de
la carrera profesional.
SNING: Participation in activities which promote professional
career development.
Desenvolvimento psicológico
USE: Psicogênese
Desenvolvimento psicomotor
USE: Psicomotricidade
Desenvolvimento psicossexual
UF: Desenvolvimento sexual
BT: Desenvolvimento físico
Desenvolvimento psicossocial
RT: Atitudes sexuais
Comportamento psicossexual
Desenvolvimento emocional
Heterossexualidade
Identidade de gênero
Psicogênese
Sexo
Sexualidade
TESP: DESARROLLO PSICOSEXUAL
TING: PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT
SNPOR: Maturidade psicológica e desenvolvimento da identidade,
desejos, crenças, e atitudes sexuais por todo o ciclo vital.
SNESP: Madurez psicológica y desarrollo de la identidad, deseos,
creencias, y actitudes sexuales por todo el ciclo vital.
SNING: Psychological maturation and development of sexual
identity, desires, beliefs, and attitudes throughout the
life cycle.
Desenvolvimento psicossocial
UF: Desenvolvimento social
BT: Psicogênese
NT: Desenvolvimento da personalidade
Desenvolvimento do brincar
Desenvolvimento psicossexual
RT: Desenvolvimento emocional
Desenvolvimento moral
Erikson, Erik, 1902-1994
Política de desenvolvimento
Relações de objeto
TESP: DESARROLLO PSICOSOCIAL
TING: PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT
SNPOR: Processo de maturidade psicológica e social que ocorre em
qualquer período do ciclo vital.
SNESP: Proceso de madurez psicológica y social que ocurre en
cualquier período del ciclo vital.
SNING: Process of psychological and social maturation occurring at

any time during the life cycle.
Desenvolvimento sensoriomotor
USE: Desenvolvimento perceptomotor
Desenvolvimento sexual
USE: Desenvolvimento psicossexual
SNPOR: Anterior a 1982, termo usado para a maturação dos aspectos
cognitivos, emocionais e físicos da sexualidade em seres
humanos ou animais. A partir de 1982 considere
DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL para referências nos aspectos
cognitivos e emocionais.
SNESP: Anterior a 1982, término usado para la maturación de los
aspectos cognitivos, emocionales y físicos de la sexualidad
en seres humanos o animales. A partir de 1982 considere
DESARROLLO PSICOSEXUAL para referencias en los aspectos
cognitivas y emocionales.
SNING: Prior to 1982 used for maturation of cognitive, emotional,
and physical aspects of sexuality in humans or animals.
From 1982 consider PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT for references
on cognitive and emotional aspects.
Desenvolvimento social
USE: Desenvolvimento psicossocial
Desenvolvimento sustentável
UF: Sustentabilidade
RT: Economia
Educação comunitária
TESP: DESARROLLO SOSTENIBLE
TING: SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SNPOR: Estratégia para o desenvolvimento econômico e social que
implica a satisfação das necessidades básicas das gerações
atuais sem entorpecer a capacidade das gerações futuras
para satisfazer as suas.(DECS)
SNESP: Estrategia para el desarrollo económico y social que
implica la satisfacción de las necesidades básicas de las
generaciones actuales sin entorpecer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas.(DECS)
SNING: Strategy for economic and social development to meet the
basic needs of current generations without impairing the
ability of future generations to meet their needs.(DECS)
Desexualização
TESP: DESEXUALIZACION
Desfiguração
RT: Conteúdo latente
Conteúdo manifesto
TESP: DESFIGURACION
SNPOR: Defeito ou deformidade que prejudica a aparência facial ou
corporal. A desfiguração pode resultar de cicatrizes de
queimadura grave; mutilações por ferimento, acidentes ou
cirurgia radical; e uma ampla variedade de anomalias
congênitas, algumas das quais ao menos parcialmente
corrigíveis. Os efeitos psicológicos da desfiguração
costumam ser devastadores, especialmente por se deverem em
parte às reações negativas e com frequência humilhantes dos
outros em uma sociedade que atribui grande valor à

atratividade física. Esses efeitos incluem danos à
autoimagem, perda da autoestima, sentimentos de
inferioridade, inibição, vergonha, ressentimento,
hipersensibilidade, retraimento, comportamento antissocial
e reações paranoides.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Defecto o deformidad que perjudica la apariencia facial o
corporal. La desfiguración puede resultar de cicatrices de
quemadura grave; mutilaciones por herimiento, accidentes o
cirugía radical; y una amplia variedad de anomalías
congénitas, algunas de las cuales al menos parcialmente
corregible. Los efectos psicológicos de la desfiguración
acostumbran ser devastadores, especialmente por se debieren
en parte a las reacciones negativas y con frecuencia
humillantes de los otros en una sociedad que atribuye
grande valor a la atractivo física. Eses efectos incluyen
dañosa la autoimagen, pérdida de la autoestima,
sentimientos de inferioridad, inhibición, vergüenza,
resentimiento, hipersensibilidad, retraimiento,
comportamiento antisocial y reacciones paranoides.
Desfiguramento físico
UF: Deformidade
RT: Deficiente físico
Distúrbios físicos
TESP: DESFIGURACION FISICA
TING: PHYSICAL DISFIGUREMENT
Desidealização
RT: Psicanálise
TESP: DESIDEALIZACION
Desidentificação
RT: Ego
Identificação (psicanálise)
Objeto
TESP: DESIDENTIFICACION
TING: UNIDENTIFICATION
Design

BT: Artes
RT: Desenho industrial

Desigualdade educacional
USE: Direito à educação
Desilusão

BT: Emoções
RT: Ilusões (percepção)
TESP: DESILUSION

Desintegração do eu
RT: Psicose
TESP: DESINTEGRACION DEL YO
Desistência do tratamento
UF: Abandono da psicoterapia
Abandono da terapia
Abandono do tratamento

BT: Evasão
RT: Tratamento
TESP: RESISTENCIA AL TRATAMIENTO
TING: TREATMENT DROPOUTS
SNPOR: Pessoas que abandonam ou interrompem o tratamento sem o
consentimento da pessoa encarregada do tratamento ou antes
do término programado.
SNING: Persons who drop out of treatment, or discontinuation of
treatment without the consent of the person in charge of
treatment or before scheduled termination.
Deslocamento (psicologia)
BT: Mecanismos de defesa
RT: Bode expiatório
Condensação
Fobias
Posse (psicologia)
Simbolismo
Sonhos
Transferência
TESP: DESPLAZAMIENTO (PSICOLOGIA)
TING: DISPLACEMENT (PSYCHOLOGY)
SNPOR: O processo pelo qual uma resposta emocional ou
comportamental, que e apropriada para uma situação, aparece
em outra situação, para a qual ela é inapropriada.(DECS)
SNESP: El proceso por el cual una respuesta emocional o
conductual, que es apropiada para una situacion, aparece en
otra situacion, para la cual es inapropiada.(DECS)
SNING: The process by which an emotional or behavioral response
that is appropriate for one situation appears in another
situation for which it is inappropriate.(DECS)
Desmaio

USE: Síncope

Desmame
BT: Comportamento alimentar
Práticas de criação infantil
RT: Amamentação
Angústia de separação
TESP: DESTETE
TING: WEANING
SNPOR: Processo de adaptação de uma criança ou filhote para um
substituto do leite materno. Termo usado para populações
humanas ou animais.
SNESP: Proceso de adaptación de un niño o cría para un substituto
del leche materno. Término usado para poblaciones humanas o
animales.
SNING: Process of acclimating an infant or child to a substitute
for the mother's milk. Used for human or animal populations.
Desnutrição
USE: Deficiências da nutrição
Desnutrição fetal
BT: Deficiências da nutrição
RT: Feto
TESP: DESNUTRICION FETAL
TING: FETAL DESNUTRITION

SNPOR: Transtornos causados por desequilíbrio nutricional, tanto
supernutrição ou desnutrição, no FETO, no útero.(DECS)
SNESP: Trastornos causados por desequilibrio alimenticio,
sobrenutrición o bajanutrición, en el FETO en el
utero.(DECS)
SNING: Disorders caused by nutritional imbalance, either
overnutrition or undernutrition, in the FETUS in
utero.(DECS)
Desorganização
RT: Aparato psíquico
Ego
Família
Funções do ego
Psicose
TESP: DESORGANIZACION
SNPOR: Perda ou ruptura do funcionamento ou de uma estrutura
organizada ou sistemática. Por exemplo, a organização do
pensamento é a incapacidade de integrar processos de
pensamento; a desorganização do comportamento é uma ruptura
do comportamento.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Pérdida o ruptura del funcionamiento o de una estructura
organizada o sistemática. Por ejemplo, la organización del
pensamiento es la incapacidad de integrar procesos de
pensamiento; a desorganización del comportamiento es una
ruptura del comportamiento.
Desorganização psicossomática
RT: Corpo
Depressão essencial
Doença psicossomática
Mente
TESP: DESORGANIZACION PSICOSOMATICA
Despersonalização
BT: Sintomas
Sintomas psicóticos
Transtornos dissociativos
TESP: DESPERSONALIZACION
TING: DESPERSONALIZATION
SNPOR: Estado em que o indivíduo percebe ou vivencia uma sensação
de irrealidade com respeito a si mesmo ou o ambiente; se
apresenta em transtornos tais como a esquizofrenia, os
transtornos afetivos, os transtornos mentais orgânicos e os
transtornos de personalidade.
SNESP: Estado en que el indivíduo percibe o vivencia una sensacion
de irrealidad con respecto a si mismo o el ambiente; se
presenta em trastornos tales como la esquizofrenia, los
trastornos afectivos, los trastornos mentales organicos y
los trastornos de personalidad.
(DECS)
SNING: State in which an individual perceives or experiences a
sensation of unreality concerning the self or the
environment; it is seen in disorders such as schizophrenia,
affection disorders, organic mental disorders, and
personality disorders. (DECS)
Desprezo

RT: Agressividade
Desvalorização
Discriminação
Mania
Zombaria
TESP: DESPRECIO
TING: DISDAIN
SNPOR: 1. Ato ou efeito de desprezar. 1.1. falta de estima, apreço
ou consideração; desdém 1.2. sentimento de repulsa 1.3.
sentimento pelo qual o espírito se transporta acima da
cobiça, do medo etc.; desprendimento.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Falta de consideración o de afecto. 2. Falta de
consideración que se muestra públicamente.(Señas:
Diccionario la enseñanza de la lengua española para
Brasileños).
SNING: A complete lack of respect that you show for someone or
something, because you think they are not at all worth
paying attention to. 2. Showing that you do not respect
someone or something and believe they are
unimportant.(Longman dictionary of contemporary English.
Harlow, Longman, 2010).
Desqualificação
RT: Comunicação
Definição da relação
Desvalorização
Mensagens
TESP: DESCALIFICACION
TING: DISQUALIFICATION
SNPOR: Ato ou efeito de desquilificar(se). 1. Perda da
excelência, da qualidade superior. 2. Perda da reputação,
descrédito. 3. Exclusão de qualquer tipo de disputa
(torneio, prova, concurso etc).(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Ataque al buen nombre, el valor o el honor. 2. *Expulsión o
eliminación de um *desportista o eliminación o un equipo de
una competición. (Señas: Diccionario la enseñanza de la
lengua española para Brasileños).
SNING: A situación in wich someone is stopped from doing an
activity or taking part in a competition because they have
broken a rule. (Longman dictionary of contemporary English.
Harlow, Longman, 2010).
Destinos da pulsão
RT: Objeto
Pulsão
TESP: DESTINOS DE LA PULSION
Destruição
RT: Agressividade
TESP: DESTRUCCION
TING: DESTRUCTION
SNPOR: Comportamento orientado para destruição.(Dorsch, F.
Dicionário de psicologia Dorsch. Petrópolis, Vozes, 2001).
SNESP: Comportamiento orientado para destrucción.

Desubjetivação
RT: Perversão
Pulsão de morte
TESP: DESUBJETIVACION
Desvalorização
BT: Mecanismos de defesa
RT: Defesas maníacas
Desprezo
Desqualificação
Mania
Sadismo
TESP: DESVALORIZACION
TING: DEVALUATION
SNPOR: Mecanismo de defesa que envolve negar a importância de
alguna coisa ou de alguém, inclusive de si
mesmo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Mecanismo de defesa que involucre negar la importancia de
alguna cosa o de alguien, inclusive de sí mismo.
Desvio padrão
BT: Medidas de variabilidade
RT: Distribuição de frequência
TESP: DESVIACION ESTANDARD
TING: STANDARD DEVIATION
SNPOR: Medida da dispersão de um conjunto de escores, indicando
quão estreita ou amplamente eles estão distribuídos em
torno da média. É igual à raiz quadrada da
variância.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Medida de la dispersión de un conjunto de escores,
indicando cuan estrecha o ampliamente ellos están
distribuidos en torno de la media. Es igual a la raíz
cuadrada de la variancia.
Desvios sexuais
UF: Perversões sexuais
BT: Comportamento psicossexual
Distúrbios mentais
NT: Fetichismo
Incesto
Pedofilia
RT: Abuso sexual
Agressões sexuais
Comportamento antissocial
Pornografia
TESP: DESVÍOS SEXUALES
TING: SEXUAL DEVIATIONS
SNPOR: Qualquer tipo de comportamento sexual que difere dos
padrões sociais para tal comportamento em uma dada cultura.
SNESP: Cualquier tipo de comportamiento sexual que difiere de los
patrones sociales para tal comportamiento en una dada
cultura.
SNING: Any type of sexual behavior which differs from social
standards for such behavior in any given culture.
Detecção de sinal (percepção)
RT: Atenção

Percepção
TESP: DETECCION DE SENAL (PERCEPCION
TING: SIGNAL DETECTION (PERCEPTION)
SNPOR: Técnica psicofísica que permite a estimativa da
predisposição do observador assim como a detecção do sinal
(isto é, estímulo) em qualquer modalidade sensitiva.
Compare LIMIARES.
SNESP: Técnica psicofísica que permite la estimación de la
predisposición del observador así como la detección del
señal (esto es, estímulo) en cualquier modalidad sensitiva.
SNING: Psychophysical technique that permits the estimation of the
bias of the observer as well as the detectability of the
signal (i.e., stimulus) in any sensory modality. Compare
THRESHOLDS.
Detentos

UF: Presos
Prisioneiros
RT: Criminosos
TESP: PRISIONEROS
TING: PRISONERS
SNPOR: Pessoa privada de liberdade e que tem a atividade restrita
pelo uso da força. (DECS)
SNESP: Persona privada de libertad y que tiene la actividad
restringida por el uso de la fuerza.(DECS)
SNING: Differentiate from CRIMINAL PSYCHOLOGY; X ref HOSTAGES:
coord with VIOLENCE only if particularly discussed.(DECS)

Determinismo
BT: Filosofias
RT: Causalidade
Epistemologia
Idealismo
Positivismo (filosofia)
Vontade
TESP: DETERMINISMO
TING: DETERMINISM
SNPOR: Doutrina que sustenta a tese de que os eventos e objetos
têm causas anteriores que determinam sua natureza.
SNESP: Doctrina que sustenta la tese que los eventos y objetos
tienen causas anteriores que determinan su naturaleza.
SNING: A doctrine that assumes events or objects have antecedent
causes that determine their nature.
Determinismo biológico
USE: Determinismo genético
TESP: DETERMINISMO BIOLOGICO
TING: BIOLOGICAL DETERMINISM
Determinismo genético
UF: Determinismo biológico
BT: Ciências do comportamento
RT: Parentalidade
TESP: DETERMINISMO GENÉTICO
TING: GENETIC DETERMINISM
SNPOR: Teoria do CARÁTER e COMPORTAMENTO humano são formadas pelos
GENES que compreendem o GENÓTIPO do indivíduo em vez da
CULTURA, MEIO AMBIENTE e escolha individual.(DECS)
SNESP: Teoría de que el CARÁCTER y la CONDUCTA humanas son

moldeada por los GENES que constituyen el GENOTIPO del
individuo en vez que por la CULTURA, MEDIO AMBIENTE, y la
elección individual.(DECS)
SNING: The theory that human CHARACTER and BEHAVIOR are shaped by
the GENES that comprise the individual's GENOTYPE rather
than by CULTURE; ENVIRONMENT; and individual choice. (DECS)
Determinismo infantil
RT: Desenvolvimento infantil
TESP: DETERMINISMO INFANTIL
TING: INFANT DETERMINISM
Detetor automático de interação baseado em quiquadrado
USE: Técnica CHAID
Deus

BT: Religião
NT: Antropomorfismo
RT: Crenças religiosas
Infinito
TESP: DIOS
TING: GOD
SNPOR: Personificação de força religiosa sobrenatural, bem como o
conjunto de toda perfeição e sabedoria, como também do
pavor e da bondade simultaneamente. Psicologicamente é
importante que o homem religioso só pode falar e pensar em
Deus.(Dorsch, F. Dicionário de psicologia Dorsch.
Petrópolis, Vozes, 2001).
SNESP: Personificación de fuerza religiosa sobrenatural, bien como
el conjunto de toda perfección y sabiduría, como también
del pavor y de la bondad simultáneamente. Psicológicamente
es importante que el hombre religioso solo pueda hablar y
piensa en Dios.

Devir

RT: Comportamento de apego
Tempo
TESP: DEVENIR

Devolutiva com histórias
BT: Psicoterapia
Dewey, John, 1859-1952
BT: Pessoas
RT: Filosofia americana
Filósofos
Pedagogos
DF-E
Diabetes

USE: Procedimento de desenhos de família com estórias
BT: Distúrbios do metabolismo
Distúrbios endócrinos
Doença psicossomática
NT: Diabetes mellitus
Diabetes na gravidez
TESP: DIABETES
TING: DIABETES

Diabetes gestacional
USE: Diabetes na gravidez
Diabetes melito
USE: Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
UF: Diabetes melito
BT: Diabetes
NT: Retinopatia diabética
TESP: DIABETES MELLITUS
TING: DIABETES MELLITUS
SNPOR: Grupo de transtornos heterogêneos caracterizados por
HIPERGLICEMIAe INTOLERÂNCIA À GLUCOSE.(DECS)
SNESP: Grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por
HIPERGLUCEMIAe INTOLERANCIA A LA GLUCOSA.(DECS)
SNING: A heterogeneous group of disorders characterized by
HYPERGLYCEMIAand GLUCOSE INTOLERANCE.(DECS)
Diabetes na gravidez
UF: Diabetes gestacional
BT: Diabetes
Gravidez
TING: DIABETES IN PREGNANCY
SNPOR: Diabetes mellitus induzida por GRAVIDEZ, porém resolvida no
final da mesma. Não inclui mulheres previamente
diagnosticadas comoGRAVIDEZ EM DIABÉTICAS. A diabetes
gestacional geralmente se desenvolve no final da gravidez
quando os hormônios antagonistas da insulina atinjem seus
níveis máximos levando à RESISTÊNCIA À INSULINA,
INTOLERÂNCIA À GLUCOSE e HIPERGLICEMIA.(DECS)
SNESP: Diabetes mellitus inducida por el EMBARAZO pero que se
resuelve al final del mismo. No incluye a las diabéticas
diagnosticadas previamente que se quedan embarazadas
(EMBARAZO EN DIABÉTICAS). La diabetes gestacional
generalmente se desarrolla al final del embarazo, cuando
los picos de las hormonas antagonistas de la insulina
conducen a RESISTENCIA A LA INSULINA, INTOLERANCIA A LA
GLUCOSA e HIPERGLUCEMIA.(DECS)
SNING: Diabetes mellitus induced by PREGNANCY but resolved at the
end ofpregnancy. It does not include previously diagnosed
diabetics who become pregnant (PREGNANCY IN DIABETICS).
Gestational diabetes usually develops in late pregnancy
when insulin antagonistic hormonespeaks leading to INSULIN
RESISTANCE; GLUCOSE INTOLERANCE; andHYPERGLYCEMIA.(DECS)
Diabo
Díades

USE: Satã
BT: Grupos sociais
TING: DYADS

Diagnóstico
NT: Diagnóstico computadorizado
Diagnóstico de estilos motivacionais
Diagnóstico diferencial
Diagnóstico médico

Ludodiagnóstico
Psicodiagnóstico
RT: Analisabilidade
Autorradiografia
Avaliação neuropsicológica
Distúrbios
Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
Doença
Estratégia terapêutica
Hibridização in situ
Imunohistoquímica
Medidas
TESP: DIAGNOSTICO
TING: DIAGNOSIS
SNPOR: 1. o processo de identificar e determinar a natureza de uma
doença ou distúrbio por seus sinais e sintomas, mediante o
uso de técnicas de avaliação (p. ex., testes e exames) e
outras evidências disponíveis. 2. a classificação dos
indivíduos com base em uma doença, transtorno, anormalidade
ou conjunto de características. Diagnósticos psicológicos
foram codificados para uso profissional, notavelmente no
DSM-IV-TR. – diagnóstico adj.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El proceso de identificar y determinar la naturaleza de una
enfermedad o trastorno por sus señales y síntomas, mediante
el uso de técnicas de evaluación (p. ej., testes y
exámenes) y otras evidencias disponibles. 2. La
clasificación de los individuos con base en una enfermedad,
trastorno, anormalidad o conjunto de características.
Diagnósticos psicológicos fueran codificados para uso
profesional. Notablemente el DSM-IV-TR.
Diagnóstico computadorizado
BT: Aplicações do computador
Diagnóstico
RT: Diagnóstico médico
Imagem por ressonância magnética
Psicodiagnóstico
Tomografia
TESP: DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO
TING: COMPUTER ASSISTED DIAGNOSIS
SNPOR: O uso de programas de computador para catalogar, armazenar,
comparar, e avaliar dados psicológicos e médicos, com um
auxílio para o diagnóstico computadorizado utiliza
informações baseadas em milhares de conjuntos de sinais e
sintomas semelhantes ou relacionados, de pacientes
anteriores, assim como informações sobre diagnósticos e
tratamentos efetivos armazenados em bases de
dados.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: El uso de programas de ordenador para catalogar, almacenar,
comparar y evaluar datos psicológicos y médicos, con un
auxilio para el diagnóstico computadorizado utiliza
informaciones basadas en millares de conjuntos de señales y
síntomas semejantes o relacionados, de pacientes
anteriores, así como informaciones sobre diagnósticos y
tratamientos efectivos almacenados en bases de datos.

Diagnóstico de estilos motivacionais
BT: Diagnóstico
RT: Motivação
Diagnóstico diferencial
BT: Diagnóstico
RT: Doença
Estratégia terapêutica
Quadros psicopatológicos
TESP: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
TING: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
SNPOR: Determinação de qual entre duas ou mais doenças ou
condições, um paciente esta padecendo, sistematicamente
comparando e contrastando resultados de medidas
diagnósticas.(DECS)
SNESP: Determinacion de cual de dos o mas enfermedades o
condiciones esta sufriendo un paciente por la comparacion
sistematica y el contraste de los resultados de los medios
diagnosticos.(DECS)
SNING: Determination of which one of two or more diseases or
conditions a patient is suffering from by systematically
comparing and contrasting results of diagnostic
measures.(DECS)
Diagnóstico médico
UF: Julgamento clínico (diagnóstico médico)
Semiologia médica
BT: Diagnóstico
NT: Eletroencefalografia
Eletromiografia
Eletrorretinografia
Encefalografia
Tomografia
RT: Diagnóstico computadorizado
Eletrofisiologia
Estimulação magnética transcraniana
Neuroimagem
TESP: DIAGNOSTICO MEDICO
TING: MEDICAL DIAGNOSIS
SNPOR: Diagnósticos de distúrbios mentais ou físicos pelo uso de
métodos ou testes médicos. Compare PSICODIAGNÓSTICO.
SNESP: Diagnósticos de trastornos mentales o físicos por lo uso de
métodos o testes médicos. Compare PSICODIAGNÓSTICO.
SNING: Diagnosis of mental or physical disorders through use of
médical methods or tests. Compare PSYCHODIAGNOSIS.
Dialética

NT: Método dialético
RT: Desconcentração
Raciocínio
TESP: DIALECTICA
TING: DIALECTICS
SNPOR: Investigação intelectual baseada no raciocínio dedutivo e
na justaposição de ideias opostas ou contraditórias.
SNESP: Investigación intelectual basada en el raciocinio deductivo
y en la yuxtaposición de ideas opuestas o contradictorias.
SNING: Intellectual investigation through deductive reasoning and
juxtaposition of opposing or contradictory ideas.

Dialeto

Diálise

BT: Linguagem
TESP: DIALECTO
TING: DIALECT
SNPOR: 1. Variedade de uma língua associada a uma determinada
região geográfica, classe social ou grupo étnico com suas
próprias palavras características, formas gramaticais e
pronúncia. Os dialetos de uma língua geralmente são
mutuamente compreensíveis. Compare com SOTAQUE; REGISTRO.
2. Em comunicação animal, uma variante da forma padrão de
comunicação que é específica a uma população ou região da
América do Norte possuem diferenças regionais no
canto.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. Variedad de una lengua asociada a una determinada región
geográfica, clase social o grupo étnico con sus propias
palabras características, formas gramaticales y pronuncia.
Los dialectos de una lengua generalmente son mutuamente
comprensibles. Compare con ACENTO; REGISTRO. 2. En
comunicación animal, una variante de la forma patrón de
comunicación que es específica a una populación o región de
la América del Norte posean diferencias regionales en el
canto.
SNING: A variety of language characteristic of a geographical
region or ethnic, occupational, socioeconomic, or other
group
BT: Métodos de tratamento físico
TESP: DIALISIS
TING: DIALYSIS
SNPOR: Processo de difusão seletiva através de uma membrana. É
geralmente utilizado para separar solutos de baixo peso
molecularque difundem através da membrana de solutos
coloidais e de altopeso molecular que não.(DECS)
SNESP: Proceso de difusión selectiva a través de una membrana.
Habitualmente se emplea para separar solutos de bajo peso
molecular, que se difunden a través de la membrana, de los
solutos coloidales y de alto peso molecular que no lo
hacen.(DECS)
SNING: A process of selective diffusion through a membrane. It is
usually used to separate low-molecular-weight solutes which
diffuse through the membrane from the colloidal and
high-molecular-weight solutes which do not. (McGraw-Hill
Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed).(DECS)

Dialogismo (análise literária)
RT: Análise do discurso
TESP: DIALOGISMO (ANALISIS LITERARIA)
TING: DIALOGISM (LITERARY ANALYSIS)
Diálogo

RT: Comunicação
TESP: DIALOGO
TING: DIALOGUE
SNPOR: 1. Em geral, uma troca de ideias entre duas ou mais
pessoas. 2. Na terapia da Gestalt, uma técnica em que o
cliente trava uma conversa imaginária (a) com uma parte do
corpo da qual ele se sente alienado; (b) com uma pessoa,

como sua mãe ou pai, que é imaginada sentada em uma cadeira
desocupada (ver ténica da cadeira vazia); ou (c) com um
objeto associado a um sonho. A técnica costuma provocar
sentimentos intensos.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. En general, una trueque de ideas entre dos o más
personas. 2. En la terapia de la Gestalt, una técnica en
que el cliente traba una conversación imaginativa (a) con
una parte del cuerpo de la cual él se siente alienado; (b)
con una persona, como su madre o padre, que es imaginada
sentada en una silla desocupada (mirar técnica de la silla
vacía); o (c) con un objeto asociado a un sueño. La técnica
acostumbra provocar sentimientos intensos.
Dianética

RT: Crenças religiosas
TESP: DIANETICA
TING: DIANETICS
SNPOR: Técnica terapêutica controversa que alega tratar, segundo
seu idealizador, “todos os males mentais inorgânicos e
todos os males psicossomáticos inorgânicos, com garantia de
cura completa”. A dianética foi muito desacreditada nos
campos da psicologia e psiquiatria [introduzida em 1950 por
L (afayette) Hubbard (1911-1986) escritor norte-americano e
posterior fundador da CIENTOLOGIA.](Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Técnica terapéutica controvertida que alega tratar, según
su idealizador, “todos los males mentales inorgánicos y
todos los males psicosomáticos inorgánicos, con garantía de
cura completa”. La dianética fue mucho desacreditada en los
campos de la psicología y psiquiatría [introducida en 1950
por L (afayette) Hubbard (1911-1986) escritor
norte-americano y posterior fundador da CIENTOLOGIA.]

Diário de ataques de pânico
RT: Medidas
TESP: DIARIO DE ATAQUES DE PANICO
TING: PANIC ATTACK DIARY
Diário de sono (avaliação do ritmo vigília-sono)
RT: Medidas
Processos terapêuticos
Diáspora africana
BT: História
RT: África
TESP: DIASPORA AFRICANA
TING: AFRICAN DIASPORA
Dicionário (alemão/português)
BT: Dicionários
TESP: DICCIONARIO ALEMAN-PORTUGUES
TING: PORTUGUESE-GERMAN (DICTIONARY)
Dicionário (espanhol/português)
BT: Dicionários
Dicionário (francês)
BT: Dicionários

Dicionário (francês/alemão/inglês)
BT: Dicionários
Dicionário (francês/português)
BT: Dicionários
Dicionário (inglês)
BT: Dicionários
Dicionário (inglês) - Citações
BT: Dicionários
Dicionário (inglês) - Idiotismos
BT: Dicionários
Dicionário (inglês/francês/alemão)
BT: Dicionários
Dicionário (inglês/português)
BT: Dicionários
Dicionário (italiano/português)
BT: Dicionários
Dicionário (latim/português)
BT: Dicionários
Dicionário (português)
BT: Dicionários
TESP: DICCIONARIO DE PORTUGUES
TING: DICTIONARY (PORTUGUESE)
Dicionário (português) - Sinônimos e antônimos
BT: Dicionários
Dicionário (português) - Verbos e regimes
BT: Dicionários
Dicionário (português/alemão)
BT: Dicionários
Dicionário (português/espanhol)
BT: Dicionários
Dicionário (português/francês)
BT: Dicionários
TESP: DICCIONARIO (PORTUGUES/FRANCES)
Dicionário (português/inglês)
BT: Dicionários
Dicionário (português/italiano)
BT: Dicionários
Dicionário (tupi/português)
BT: Dicionários
Dicionário de espanhol

BT: Dicionários
Dicionários
NT: Abreviaturas e siglas - Dicionários
Aprendizagem animal - Dicionários
Artes - Dicionários
Artes gráficas - Dicionários
Avaliação psicológica - Dicionários
Biologia - Dicionários
Ciências - Dicionários
Ciências ocultas - Dicionário
Ciências sociais - Dicionários
Cognição - Dicionários
Dicionário (alemão/português)
Dicionário (espanhol/português)
Dicionário (francês)
Dicionário (francês/alemão/inglês)
Dicionário (francês/português)
Dicionário (inglês)
Dicionário (inglês) - Citações
Dicionário (inglês) - Idiotismos
Dicionário (inglês/francês/alemão)
Dicionário (inglês/português)
Dicionário (italiano/português)
Dicionário (latim/português)
Dicionário (português)
Dicionário (português) - Sinônimos e antônimos
Dicionário (português) - Verbos e regimes
Dicionário (português/alemão)
Dicionário (português/espanhol)
Dicionário (português/francês)
Dicionário (português/inglês)
Dicionário (português/italiano)
Dicionário (tupi/português)
Dicionário de espanhol
Distúrbios da fala - Dicionários
Distúrbios do desenvolvimento - Dicionários
Drogas - Dicionário
Ecologia - Dicionários
Educação - Dicionários
Epilepsia - Dicionários
Etimologia - Dicionários
Etologia animal - Dicionários
Farmacologia - Dicionários
Filosofia - Dicionários
Folclore (Brasil)- Dicionários
Geografia - Dicionários
Grafologia - Dicionários
História - Dicionários
Interação professor-aluno - Dicionários
Jornalismo - Dicionários
Lazer - Dicionários
Linguística - Dicionários
Marxismo - Dicionários
Medicina - Dicionários
Medidas educacionais - Dicionários
Mitos - Dicionários
Motivação - Dicionários
Música - Dicionários

Neurofisiologia - Dicionários
Neurologia - Dicionários
Pesquisa científica - Dicionários
Profissões - Dicionários
Psicanálise - Dicionários
Psicodrama - Dicionários
Psicogênese - Dicionários
Psicologia - Dicionários
Psicologia clínica - Dicionários
Psicologia cognitiva - Dicionários
Psicologia educacional - Dicionários
Psicometria - Dicionários
Psiquiatria - Dicionários
Psiquiatria da criança - Dicionários
Religião - Dicionários
Sexo - Dicionários
Sociologia - Dicionários
Terapia comportamental - Dicionários
Terapia familiar - Dicionários
Testes psicológicos - Dicionários
Trabalho - Dicionários
Wittgenstein - Dicionários
TESP: DICCIONARIOS
TING: DICTIONARIES
SNPOR: Livro de referência contendo uma lista de palavras geralmente em ordem alfabética - dando informações sobre
forma, pronuncia, etimologia, gramática e significado. Um
dicionário de língua estrangeira é uma lista de palavras em
ordem alfabética em um idioma com seu significado e
tradução para a outra língua.(DECS)
SNESP: Obra de referencia que contiene una lista de palabras,
generalmente en orden alfabético, que proporciona
información sobre forma, pronunciación, etimología,
gramática y significado. Un diccionario de un idioma
extranjero es una lista alfabética de palabras de un idioma
con su significado y equivalentes en otro idioma.(DECS)
SNING: A reference book containing a list of words - usually in
alphabetical order - giving information about form,
pronunciation, etymology, grammar, and meaning. A
foreign-language dictionary is an alphabetical list of
words of one language with their meaning and equivalents in
another language.(DECS)
Didática

RT: Métodos de ensino
TESP: DIDACTICA
TING: DIDATICS
SNPOR: Ocupa-se de teorias do aprendizado no sentido mais amplo.
Meta comum dos diversos princípios didáticos é – em
diferente ponderação – verificar a totalidade dos fatores
do aprendizado e considerar a proporção de interdependência
existente entre eles.(Dicionário de psicologia Dorsch.
Petrópolis, Vozes, 2001).
SNESP: Ocupa-se de teorías del aprendizaje en el sentido más
amplio. Meta común de los diversos principios didácticos es
– en diferente ponderación – verificar la totalidad de los
factores del aprendizaje y considerar la proporción de
interdependencia existente entre ellos.

Diencéfalo
BT: Cérebro anterior
NT: Região hipotalâmica lateral
Tálamo
RT: Núcleo hipotalâmico paraventricular
TESP: DIENCEFALO
TING: DIENCEPHALON
SNPOR: Partes pareadas caudais do prosencéfalo, das quais derivam
oTÁLAMO, o HIPOTÁLAMO, o EPITÁLAMO e o SUBTÁLAMO.(DECS)
SNESP: Porción caudal bilateral del prosencéfalo del cual se
derivan elTALAMO, HIPOTALAMO, el epitálamo y el
subtálamo.(DECS)
SNING: The paired caudal parts of the prosencephalon from which
theTHALAMUS; HYPOTHALAMUS; EPITHALAMUS; and SUBTHALAMUS are
derived.(DECS)
Dieta vegetariana
UF: Vegetarianismo
TESP: DIETA VEGETARIANA
TING: DIET VEGETARIAN
SNPOR: Prática dietética evitando completamente produtos de carne
na DIETA, consumindo vegetais, grãos e nozes. Aqueles que
são denominados lacto-ovo também incluem os produtos que
contêm leite e ovo.(DECS)
SNESP: Práctica dietética de evitar por completo los productos
cárnicos en laDIETA, consumiendo vegetales, granos y
nueces. Algunos, llamados lacto-ovo, también incluyen
productos lacteos y huevos.(DECS)
SNING: Dietary practice of completely avoiding meat products in
their DIET, consuming vegetables, grains, and nuts. Some
who are called lacto-ovo also include milk and egg products.
Dietas

RT: Alimentação
Alimento
Comportamento de beber
Controle do peso
Deficiências da nutrição
Nutrição
Obesidade
Peso abaixo do normal
Preferências alimentares
Privação de alimento
TESP: DIETAS
TING: DIETS
SNPOR: Comida e bebida regularmente consumidos ou prescritos por
uma razão especial. Termo usado para populações humanas e
animais.
SNESP: Comida y bebida regularmente consumidos o prescritos por
una razón especial. Término usado para poblaciones humanas
y animales.
SNING: Food and drink regularly consumed or prescribed for a
special reason. Used for human or animal populations.

Dietilamida do ácido lisérgico
UF: LSD (droga)
BT: Ácidos
Antagonistas da serotonina
Drogas alucinógenas

Drogas psicodélicas
Drogas psicotomiméticas
Inibidores de amina oxidase
TESP: DIETILAMIDA DEL ACIDO LISERGICO
TING: LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE
SNPOR: Derivado semissintético do ergot (Claviceps purpurea). Tem
efeitos complexos nos sistemas serotoninérgicos, incluindo
o antagonismo em alguns receptores periféricos de
serotonina, ações tanto agonistas como antagonistas nos
receptores de serotonina do sistema nervoso central, e
possivelmente efeitos no metabolismo de serotonina. É um
alucinógeno potente, mas os mecanismos desse efeito não são
bem compreendidos.(DECS)
SNESP: Derivado semi-sintético del ergot (Claviceps purpurea).
Tiene complejos efectos sobre el sistema serotoninérgico
incluyendo antagonismo en algunos receptores periféricos,
acción tanto agonista como antagonista en los receptores de
serotonina del sistema nervioso central y posibles efectos
sobre el recambio de serotonina. Es un potente alucinógeno,
pero los mecanismos de este efecto no son bien
comprendidos.(DECS)
SNING: Semisynthetic derivative of ergot (Claviceps purpurea). It
has complex effects on serotonergic systems including
antagonism at some peripheral serotonin receptors, both
agonist and antagonist actions atcentral nervous system
serotonin receptors, and possibly effects onserotonin
turnover. It is a potent hallucinogen, but the mechanisms
of that effect are not well understood.(DECS)
Dietilpropiona
RT: Aminas
TESP: DIETILPRÓPION
TING: DIETHYLPROPION
SNPOR: Depressor de apetite causador de poucos distúrbios sobre o
sistema nervos central quando comparada com a maioria das
drogas terapêuticas dessa categoria. É também considerada
como estando entre as drogas mais seguras em pacientes com
hipertensão.(DECS)
SNESP: Un depresor del apetito que se considera produce menos
alteraciones del sistema nervioso central que la mayoría de
las drogas en esta categoría terapéutica. Se considera
también como una de las més seguras para pacientes con
hipertensión. (DECS)
SNING: A appetite depressant considered to produce less central
nervous system disturbance than most drugs in this
therapeutic category. It is also considered to be among the
safest for patients with hypertension. (From AMA Drug
Evaluations Annual, 1994, p2290).(DECS)
Difamação
BT: Crime
TESP: DIFAMACION
TING: SLANDER
Diferenças culturais
USE: Diferenças interculturais
Diferenças de gênero
USE: Diferenças sexuais (humano)

Diferenças étnicas
USE: Diferenças étnicas e raciais
Diferenças étnicas e raciais
UF: Diferenças étnicas
Diferenças raciais
RT: Comunicação intercultural
Diferenças interculturais
Etnologia
Grupos étnicos
Psicologia intercultural
Raça (antropologia)
Racismo
TESP: DIFERENCIAS ETNICAS Y RACIALES
TING: RACIAL AND ETHNIC DIFFERENCES
SNPOR: Diferenças entre dois ou mais grupos raciais ou étnicos.
Use DIFERENÇAS RACIAIS para acessar referências entre
73-81. Use DIFERENÇAS INTERCULTURAIS para comparações
culturais.
SNESP: Diferencias entre dos o más grupos raciales o étnicos. Use
DIFERENCIAS RACIALES para acceder referencias entre 73-81.
Use DIFERENCIAS INTERCULTURALES para comparaciones
culturales.
SNING: Differences between two or more racial or ethnic groups.
Use RACIAL DIFFERENCES to access references from 73-81. Use
CROSS CULTURAL DIFFERENCES for cultural comparisons.
Diferenças individuais
RT: Personalidade
Teoria da personalidade
TESP: DIFERENCIAS INDIVIDUALES
TING: INDIVIDUAL DIFFERENCES
SNPOR: Qualquer característica específica ou diferença
quantitativa em uma qualidade ou traço que pode servir para
distinguir um indivíduo de outro. Termo usado para
populações humanas e animais.
SNESP: Cualquier característica específica o diferencia
cuantitativa en una cualidad o trazo que puede servir para
distinguir un individuo de otro. Término usado para
poblaciones humanas y animales.
SNING: Any specific characteristic or quantitative difference in a
quality or trait that can serve to distinguish one
individual from another. Used for both human and animal
populations.
Diferenças interculturais
UF: Diferenças culturais
BT: Fatores socioculturais
RT: Comunicação intercultural
Diferenças étnicas e raciais
Psicologia intercultural
TESP: DIFERENCIAS INTERCULTURALES
TING: CROSS CULTURAL DIFFERENCES
Diferenças raciais
USE: Diferenças étnicas e raciais
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use DIFERENÇAS RACIAIS
para acessar referências entre 73-81.

SNESP: Término en desuso a partir de 1982. Use DIFERENCIAS RACIAIS
para acceder referencias entre 73-81.
SNING: Term discontinued in 1982. Use RACIAL DIFFERENCES to access
references from 73-81.
Diferenças sexuais (animal)
BT: Etologia animal
RT: Sexo
TESP: DIFERENCIAS SEXUALES (ANIMAL)
TING: ANIMAL SEX DIFFERENCES
SNPOR: Diferenças comportamentais, de desenvolvimento, e
fisiológico/anatômicas entre os sexos dos animais.
SNESP: Diferencias conductuales, de desarrollo, y
fisiológico/anatómicas entre los sexos de los animales.
SNING: Animal behavioral, developmental, and
physiological/anatomical differences between the sexes.
Diferenças sexuais (humano)
UF: Diferenças de gênero
RT: Androginia
Caracteres sexuais
Esclarecimento sexual
Homens
Mulheres
Sexo
TESP: DIFERENCIAS SEXUALES (HUMANO)
TING: HUMAN SEX DIFFERENCES
SNPOR: Características que distinguem um SEXO do outro. As
características sexuais primárias são OVÁRIOS e TESTÍCULOS
e os hormônios relacionados. As características sexuais
secundárias são as masculinas ou femininas, mas não estão
diretamente relacionadas com a reprodução.(DECS)
SNESP: Aquellas características que distinguen un SEXO de otro.
Las características sexuales primarias son los OVARIOS y
los TESTICULOS y las hormonas relacionadas con ellos. Las
características sexuales secundarias son aquellas que son
femeninas o masculinas, pero no están directamente
relacionadas con la reproducción.(DECS)
SNING: Those characteristics that distinguish one SEX from the
other. The primarysex characteristics are the OVARIES and
TESTES and their related hormones. Secondary sex
characteristics are those which are masculine or feminine
but not directly related to reproduction.(DECS)
Diferencial semântica
RT: Escala de atitudes de Likert
Medidas
Medidas de atitude
TESP: DIFERENCIA SEMANTICA
TING: SEMANTIC DIFFERENCIAL
SNPOR: Técnica ou teste que usa classificações subjetivas de uma
ideia, conceito, ou objeto, mediante a disposição ordenada
de adjetivos opostos para estudar o significado conotativo.
Termo usado para avaliar interações entre pessoas e
situações, e para qualificação de atitudes.
SNESP: Técnica o teste que usa clasificaciones subjetivas de una
idea, concepto, o deseo, mediante la disposición ordenada
de los adjetivos opuestos para estudiar el significado
connotativo. Término usado para evaluar interacciones entre

personas y situaciones, y para cualificación de actitudes.
SNING: Technique or test which uses subjective ratings of an idea,
concept, or object by means of scaling opposite adjectives
in order to study connotative meaning. Also used to assess
interactions between people and situations and for attitude
assessment.
Dificuldades escolares
RT: Aprendizagem
Distúrbios da aprendizagem
TESP: DIFICULTADES ESCOLARES
TING: SCHOOL DIFFICULTIES
Digestão

BT: Fisiologia
RT: Sistema digestivo
TESP: DIGESTION
TING: DIGESTION
SNPOR: Processo de degradação de alimentos para o metabolismo e
uso pelo corpo.(DECS)
SNESP: Proceso de descomposición del alimento para el metabolismo
y para ser usado por el cuerpo.(DECS)
SNING: The process of breakdown of food for metabolism and use by
the body.(DECS)

Digitadores
BT: Profissionais
TESP: DIGITADORES
TING: DATA INPUT OPERATORS
SNPOR: 1. Que ou o que digitalize. 2. Aparelho (geralmente um
conversor analógico-digital) que serve para digitalização
automática da informação.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: 1: Que o lo que digitalice. 2. Aparato (generalmente un
convertidor analógico-digital) que sirve para
digitalización automática de la información.
Dignidade
RT: Ética
Honra (ética)
Moral
Valores
TING: DIGNITY
SNPOR: Qualidade moral que infunde respeito; consciencia do
próprio valor; honra, nobreza.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Cualidad moral que infunde respecto; consciencia del propio
valor; honor; nobleza.
Dilthey, Wilhelm, 1833-1911
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Pedagogos
Psicólogos
Dinâmica de casal

RT: Identificação projetiva
Relações conjugais
TESP: DINAMICA DE PAREJA
TING: COUPLE DYNAMICS
Dinâmica de grupo
NT: Coesão de grupo
Discussão em grupo
Tamanho do grupo
RT: Aparato psíquico grupal
Comportamento coletivo
Comportamento organizacional
Grupos operativos
Instrução em grupo
Psicoterapia de grupo
Sociometria
Treinamento de relações humanas
Treinamento de sensibilidade
TESP: DINAMICA DE GRUPO
TING: GROUP DYNAMICS
Dinâmico

RT: Psicanálise
TESP: DINAMICO
TING: DYNAMIC
SNPOR: Qualificação de um ponto de vista que considera os
fenômenos psíquicos como resultantes do conflito e da
composição de forças que exercem certa pressão, sendo essas
forças, em última análise, de origem pulsional.(Laplanche e
Pontalis)
SNESP: Cualificación de un punto de vista que considera los
fenómenos psíquicos como resultantes del conflicto y de la
composición de fuerzas que ajercen cierta presión, siendo
esas fuerzas, en última análisis, de origen pulsional.

Dípteros

USE: Moscas

Direção da cura
RT: Cura
Desejo do analista
Resistência
Transferência
TESP: DIRECCION DE LA CURA
TING: CURE DIRECTION
Direito

NT: Direito civil
Direito constitucional
Direito penal
Psicanálise e direito
Seguridade social
RT: Exílio
Justiça social
Testemunhos

Direito à educação
UF: Desigualdade educacional
BT: Direito civil

RT: Educação
Igualdade social
Qualidade da educação
TESP: DERECHOS A EDUCACION
TING: EQUAL EDUCATION
SNPOR: Provisão de oportunidades de educação equiparável para
todos os indivíduos idependentemente de raça,
nacionalidade, religião, sexo, status socioeconômico, ou
capacidade.
SNESP: Provisión de oportunidades de educación equiparable para
todos los individuos independientemente de raza,
nacionalidad, religión, sexo, posición socioeconómico, o
capacidad.
SNING: Provision of comparable educational opportunities to all
individuals irrespective of race, national origin,
religion, sex, socioeconomic status, or ability.
Direito autoral
BT: Direito civil
RT: Plágio
TESP: DERECHOS DE AUTOR
TING: COPYRIGHT
SNPOR: Forma de proteção garantida por lei. Nos Estados Unidos da
América, esta proteção e concedida a autores de trabalhos
originais de autoria inclusive literaria, dramática,
musical, artística e outros determinados tipos de obras
intelectuais. Esta proteção esta disponível para trabalhos
públicados e não públicados. (Traducao livre do original:
Circular of the United States Copyright Office,
6/30/2008)(DECS)
SNESP: Es una forma de proteccion proporcionada por la ley. En los
Estados Unidos esta proteccion se concede a los autores de
obras originales de autoria, incluyendo literatura, arte
dramatico, musical, artistico, y otras obras intelectuales.
Esta proteccion esta disponible tanto para obras públicadas
e ineditas. (Traduccion libre del original: Circular of the
United States Copyright Office, 6/30/2008)(DECS)
SNING: It is a form of protection provided by law. In the United
States this protection is granted to authors of original
works of authorship, including literary, dramatic, musical,
artistic, and certain other intellectual works. This
protection is available to both published and unpublished
works. (from Circular of the United States Copyright
Office, 6/30/2008)(DECS)
Direito civil
BT: Direito
Direitos humanos
NT: Direito à educação
Direito autoral
Estatuto da criança e do adolescente
Sociedade civil
RT: Ação afirmativa
Democracia
Discriminação sexual
Discriminação social
Igualdade social
Integração social
Justiça

Leis
Liberdade
Movimentos sociais
Problemas sociais
Processos legais
TESP: DERECHOS CIVILES
TING: CIVIL RIGHTS
SNPOR: Direitos ou liberdade pessoal e igualdade garantidos aos
cidadãos pela constituição ou legislação.
SNESP: Derechos o libertad personal y igualdad garantizados a los
ciudadanos por la constitución o legislación.
SNING: Rights or personal liberty and equality guaranteed to
citizens by constitution and legislation.
Direito constitucional
BT: Direito
TESP: DERECHO CONSTITUCIONAL
TING: CONSTITUTIONAL LAW
SNPOR: Conjunto de normas e princípios jurídicos fundamentais na
constituição de um ESTADO. (De Plácido e Silva, Vocabulário
Jurídico, São Paulo: Forense).(DECS)
SNESP: Conjunto de normas y principios jurídicos fundamentales en
la constitución de um ESTADO.(DECS)
SNING: Set of rules and legal principles in the constitution of a
STATE.(DECS)
Direito penal
BT: Direito
NT: Medidas socioeducativas
Penas alternativas
RT: Armas de fogo
TESP: DERECHO CRIMINAL
TING: CRIMINAL LAW
SNPOR: Ramo do Direito que define as ofensas criminais, apreensão,
acusação e julgamento de pessoas suspeitas e fixa as
penalidades e formas de tratamento aplicáveis aos ofensores
declarados culpados.(DECS)
SNESP: Rama del derecho que define las transgresiones criminales,
regula el arresto, acusación y juicio de los sospechosos y
fija las sanciones y modos de tratamiento aplicable a los
transgresores culpables. Una rama del Derecho que define
las ofensas criminales, la detención, acusación y
juzgamiento de personas sospechosas y fija las penas y
formas de tratamiento aplicables a los ofensores declarados
culpables.(DECS)
SNING: A branch of law that defines criminal offenses, regulates
the apprehension, charging and trial of suspected persons,
and fixes the penalties and modes of treatment applicable
to convicted offenders.(DECS)
Direitos da criança
RT: Bem-estar da criança
TESP: DERECHOS DEL NINO
TING: CHILDREN RIGHTS
SNPOR: Promoção e proteção dos direitos da criança, frequentemente
através de processos legais.(DECS)
SNESP: Promoción y protección de los derechos del niño,
frecuentemente a través de procesos legales.(DECS)
SNING: Promotion and protection of the rights of children;

frequently through a legal process.(DECS)
Direitos humanos
BT: Problemas sociais
NT: Direito civil
RT: Igualdade social
Movimentos sociais
Processos sociais
TESP: DERECHOS HUMANOS
TING: HUMAN RIGHTS
SNPOR: Direitos fundamentais de todo ser humano a vida, a
liberdade e a igualdade. Termo frequentemente usado para
referir-se à liberdade de interferência governamental
arbitrária.
SNESP: Derechos fundamental de todo ser humano la vida, la
libertad y la igualdad. Término frecuentemente usado para
referir-se a la libertad de interferencia gubernamental.
SNING: Fundamental rights of every human being to life, freedom,
and equality. Often used for freedom from arbitrary
governmental interference.
Disartria

BT: Distúrbios da articulação
Distúrbios do sistema nervoso central
RT: Distrofias musculares
Paralisia
TESP: DISARTRIA
TING: DYSARTHRIA
SNPOR: Distúrbio da articulação resultante de doença do sistema
nervoso central e especialmente de dano cerebral.
SNESP: Trastorno de la articulación resultante de la enfermedad
del sistema nervioso central y especialmente de daño
cerebral.
SNING: Articulation disorder resulting from central nervous system
disease, especially brain damage.

Discinesia tardia
BT: Doenças do sistema nervoso central
RT: Distúrbios mentais
TESP: DISCINESIA TARDIA
TING: TARDIVE DYSKINESIA
SNPOR: Transtorno do movimento associado ao uso de antipsicóticos,
particularmente antipsicóticos convencionais que agem como
antagonistas do receptor de dopamina. Ela é mais comum com
uso prolongado (meses ou anos) e pacientes mais velhos,
mulheres e pacientes com transtornos do humor parecem ser
mais suscetíveis. Os sintomas incluem tremor, os chamados
movimentos coreoateroides e espasticidade de grupos
musculares, particularmente músculos orofaciais e músculos
das extremidades. O início é insidioso e pode ser mascarado
por uso contínuo do antipsicótico, apenas aparecendo quando
a substância é descontinuada ou a dose diminuída. Estima-se
que sua incidência seja de 40% de usuários de longo prazo
de antipsicóticos atípicos. Não há tratamento efetivo
conhecido.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Trastorno del movimiento asociado al uso de antipsicóticos,
particularmente antipsicóticos convencionales que actúan
como antagonistas del receptor de dopamina. Ella es más

común con el uso prolongado (meses o años) y pacientes más
viejos, mujeres y pacientes con trastornos del humor
parecen ser más susceptibles. Los síntomas incluyen tremor,
los llamados movimientos coreoteroides y espasticidades. El
inicio es insidioso y puede ser enmascarado por uso
continuo del antipsicótico, apenas pareciendo cuando la
substancia es descontinuada o la dosis disminuida.
Estima-se que su incidencia sea de 40 % de usuarios de
longo plazos de antipsicóticos atípicos. No hay tratamiento
efectivo conocido.
Disciplina

NT: Disciplina na prisão
TESP: DISCIPLINA
TING: DISCIPLINE
SNPOR: Treinamento que visa estabelecer comportamento e hábitos
mentais desejados. 2. Controle da conduta, geralmente de
uma criança, por meio de castigo ou recompensa. 3. Campo de
estudo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).

Disciplina (sala de aula)
USE: Disciplina na sala de aula
Disciplina da criança
UF: Disciplina infantil
BT: Práticas de criação infantil
Relações familiares
NT: Permissividade dos pais
RT: Papel dos pais
Relações pais-criança
TESP: DISCIPLINA DEL NINO
TING: CHILD DISCIPLINE
Disciplina infantil
USE: Disciplina da criança
Disciplina na prisão
BT: Disciplina
TESP: DISCIPLINA EN LA PRISION
TING: PRISON DISCIPLINE
Disciplina na sala de aula
UF: Disciplina (sala de aula)
RT: Comportamento na sala de aula
Educação
Interação professor-aluno
Modificação do comportamento na sala de aula
TESP: DISCIPLINA EN EL AULA
TING: CLASSROOM DISCIPLINE
SNPOR: 1. Tradicionalmente, qualquer forma de obediência à
disciplina imposta a alunos na classe. 2. Os métodos de
correção empregados por professores ou escolas para os
comportamentos dos alunos que não obedecem ás regras e
regulamentos que foram estabelecidos para criar um ambiente
de aprendizagem ótimo. 3. Qualquer tipo de treinamento que
tenha o objetivo de produzir um padrão específico de
comportamento dentro da sala de aula. Em alguns países, a
disciplina em sala de aula agora exclui punição

física.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. Tradicionalmente, cualquier forma de obediencia a la
disciplina impuesta a alumnos en la clase. 2. Los métodos
de corrección empleados por profesores o escuelas para los
comportamientos de los alumnos que no obedecen a las reglas
y reglamentos que fueran establecidos para crear un
ambiente de aprendizaje óptimo. 3. Cualquier tipo de
capacitación que tenga el objetivo de producir un patrón
específico de comportamiento dentro de la sala de aula. En
algunos países, la disciplina en sala de aula ahora excluye
punición física.
Discriminação
NT: Discriminação cognitiva
Discriminação condicional
Discriminação do estímulo
Discriminação perceptiva
Discriminação social
RT: Aprendizagem por discriminação
Desprezo
Percepção
TESP: DISCRIMINACION
TING: DISCRIMINATION
SNPOR: Termo de conceito amplo para designar o processo geral da
diferenciação entre qualidades, entidades, ou pessoas. Use
um termo mais específico se possível.
SNESP: Término de concepto amplio para designar el proceso general
de la diferenciación entre cualidades, entidades, o
personas. Use un término más específico se posible.
SNING: Conceptually broad array term referring to the general
process of differentiation between qualities, entities, or
people. Use a more specific term if possible.
Discriminação auditiva
BT: Discriminação perceptiva
Percepção auditiva
TESP: DISCRIMINACION AUDITIVA
TING: AUDITORY DISCRIMINATION
SNPOR: Capacidade de distinguir entre sons de diferentes
intensidades, frequências, padrões, complexidade ou outras
características.
SNESP: Capacidad de distinguir entre sonidos de distintas
intensidades, frecuentes, patrones, complejidad o otras
características.
SNING: Distinguishing between sounds of different intensity,
frequency, pattern, complexity or other characteristics.
Discriminação cognitiva
BT: Discriminação
Formação de conceito
Processos cognitivos
RT: Acesso lexical
Decisão léxica
Efeito Stroop
TESP: DISCRIMINACION CONGNITIVA
TING: COGNITIVE DISCRIMINATION
SNPOR: Habilidade em diferenciar exemplos em contraposição a não
exemplos de um conceito, baseada na presença ou ausência de

seus atributos definidos.
SNESP: Habilidad en diferenciar los ejemplos en contraposición a
no-ejemplos de un concepto. Basado en la presencia o
ausencia de sus atributos definidos.
SNING: Ability to distinguish between examples vs nonexamples of a
concept, based on the presence or absence of its defining
attributes.
Discriminação condicional
BT: Discriminação
RT: Procedimento go/no-go
TESP: DISCRIMINACION CONDICIONAL
TING: CONDITIONAL DISCRIMINATION
SNPOR: Discriminação em que o reforço de uma resposta na presença
de um estímulo depende da presença de outros estímulos. Por
exemplo, no procedimento COMPARAÇÃO COM O MODELO, responder
a um estímulo de comparação que se equipara ao
estímulo-amostra é reforçado; isto é, a determinação da
correção da resposta depende do
estímulo-amostra.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Discriminación en que el refuerzo de una respuesta en la
presencia de un estímulo depende de la presencia de otros
estímulos. Por ejemplo, en el procedimiento COMPARACIÓM CON
MODELO, responder a un estímulo de comparación que se
equipara al estímulo muestra.
Discriminação de cores
RT: Visão
TESP: DISCRIMINACION DE COLORES
TING: COLOR DISCRIMINATION
Discriminação de padrão
BT: Discriminação perceptiva
RT: Acuidade visual
Percepção auditiva
Percepção de forma e contorno
Ritmo
TESP: DISCRIMINACION DE PATRONES
TING: PATTERN DISCRIMINATION
SNPOR: Capacidade de distinguir regularidades (Padrões) temporais,
espaciais, ou pictoriais/simbólicos de estímulos visuais,
auditivos, ou de outros tipos de estímulos. Nesta
capacidade inclui-se o conceito de percepção-padrão.
SNESP: Capacidad de distinguir regularidades (patrones)
temporales, espaciales o pectorales/ simbólicos de
estímulos visuales auditivos, o de outros tipos de
estímulos. En esta capacidad incluyen el concepto de
percepción-patrón.
SNING: Distinguishing temporal, spatial, or pictorial/symbolic
regularities (patterns) of visual, auditory, or other types
of stimuli. Includes the concept of pattern perception.
Discriminação de tamanho
BT: Percepção espacial
Tamanho
RT: Constância de tamanho
TESP: DISCRIMINACION POR TAMANO
TING: SIZE DISCRIMINATION

SNPOR: A capacidade de distinguir diferenças nos tamanhos de
objetos. Na ausência da visão, depende da sensação
tátil.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: La capacidad de distinguir diferencias en los tamaños de
objetos. En la ausencia de la visión, depende de la
sensación táctil.
Discriminação do estímulo
BT: Discriminação
RT: Aprendizagem por discriminação
Contraste comportamental
Esmaecimento (condicionamento)
Estimulação
Generalização do estímulo
TESP: DISCRIMINACION AL ESTIMULO
TING: STIMULUS DISCRIMINATION
SNPOR: 1. A capacidade de discriminação entre diferentes estímulos
(p. ex, diferenciar um círculo de uma elipse). 2. Resposta
diferencial na presença de diferentes estímulos.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. La capacidad de discriminación entre diferentes
estímulos (p. ej. Diferenciar un círculo de una elipse. 2.
Respuesta diferencial en la presencia de diferentes
estímulos.
Discriminação do paladar
USE: Percepção do paladar
Discriminação espacial
USE: Percepção espacial
Discriminação no trabalho
BT: Discriminação social
RT: Ação afirmativa
Administração de recursos humanos
Avaliação de recursos humanos
Discriminação sexual
Preconceito
Racismo
Sexismo
TESP: DISCRIMINACION EN EL TRABAJO
TING: EMPLOYMENT DISCRIMINATION
SNPOR: O uso que o empregador faz da etnicidade, cor de pele,
idade, região, gênero orientação sexual, nacionalidade,
deficiência ou outra variável da pessoa não ligada à
qualificação ou desempenho como fator na remuneração
diferencial, práticas de contratação, termo do contrato ou
condições de trabalho.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El uso que el empleador hace de la etnicidade, cor de piel,
edad, región genero, orientación sexual, nacionalidade,
deficiencia o otra variable de la persona no ligada a la
cualificación o desarrollo como factor en la remuneración
diferencial, práctivas de contratação,término del contrato
e condiciones de trabalho.
SNING: Prejudice and differential treatment of employees or job
applicants based on factors other than performance or
qualifications

Discriminação perceptiva
BT: Discriminação
Percepção
NT: Discriminação auditiva
Discriminação de padrão
Discriminação visual
RT: Efeito Stroop
TESP: DISCRIMINACION PERCEPTIVA
TING: PERCEPTUAL DISCRIMINATION
Discriminação racial
USE: Racismo
SNPOR: Termo que entrou em desuso em 1982. Use DISCRIMINAÇÃO
RACIAL para acessar referências entre 73-81 e MINORITY
GROUP DISCRIMINATION para acessar referências entre 78-81.
Use DISCRIMINAÇÃO SOCIAL para acessar referências entre
82-93
SNESP: Término que entró en desuso en 1982. Use DICRIMINACIÓN
RACIAL para acceder referencias entre 73-81 e MINORITY
GROUP DISCRIMINATION para acceder referencias entre 78-81.
Use DISCRIMINACIÓN SOCIAL para acceder referencias entre
82-93.
SNING: Term discontinued in 1982. Use RACIAL DISCRIMINATION to
access references from 73-81 and MINORITY GROUP
DISCRIMINATION to access references from 78-81. Use SOCIAL
DISCRIMINATION to access references from 82-93.
Discriminação sexual
BT: Discriminação social
RT: Ação afirmativa
Atitudes estereotipadas
Direito civil
Discriminação no trabalho
Homofobia
Preconceito
Sexismo
Sexo
TESP: DISCRIMINACION SEXUAL
TING: SEX DISCRIMINATION
SNPOR: Preconceito e tratamento diferenciado baseado mais na
questão sexual que na questão do merecimento.
SNESP: Prejuicio y tratamiento diferenciado basado más en la
cuestión sexual que en la cuestión del merecimiento.
SNING: Prejudiced and differential treatment on the basis of sex
rather than on the basis of merit.
Discriminação social
BT: Discriminação
Problemas sociais
NT: Discriminação no trabalho
Discriminação sexual
RT: Ação afirmativa
Direito civil
Estigma
Integração social
Racismo
Relações étnicas e raciais
TESP: DISCRIMINACION SOCIAL

TING: SOCIAL DISCRIMINATION
SNPOR: Preconceito e tratamento diferenciado baseado mais nas
características de religião, sexo, raça, etnia,
incapacidade física, ou outras características pessoais, do
que na questão do merecimento. Use DISCRIMINAÇÃO RACIAL
para acessar referências entre 73-81 e MINORITY GROUP
DISCRIMINATION para acessar referências entre 78-81. Use um
termo mais específico se possível.
SNESP: Prejuicio y tratamiento diferenciado basado más en las
características de religión, sexo, raza, etnia, incapacidad
física, o otras características personales, de lo que en la
cuestión del merecimiento. Use DISCRIMINACIÓN RACIAL para
acceder referencias entre 73-81 y MINORITY GROUP
DISCRIMINATION para acceder referencias entre 78-81. Use un
término más específico se posible.
SNING: Prejudiced and differential treatment based on religion,
sex, race, ethnicity, disability, or other personal
characteristics rather than on the basis of merit. Use
RACIAL DISCRIMINATION to access references from 73-81 and
MINORITY GROUP DISCRIMINATION to access references from
78-81. Use a more specific term if possible.
Discriminação tátil
USE: Percepção tátil
Discriminação visual
BT: Discriminação perceptiva
Percepção visual
TESP: DISCRIMINACION VISUAL
TING: VISUAL DISCRIMINATION
SNPOR: Habilidade em reconhecer as diferenças qualitativas e
quantitativas entre formas, configurações e padrões
visuais. Use DISCRIMINAÇÃO VISUAL ou VISUAL THRESHOLDS para
acessar referências sobre acuidade visual anteriores a 1982.
SNESP: Habilidad en reconocer las diferencias cualitativas y
cuantitativas entre formas, configuraciones y patrones
visuales. Use DISCRIMINACIÓN VISUAL o VISUAL THRESHOLDS
para acceder referencias sobre acuidad visual anteriores a
1982.
SNING: Ability to recognize quantitative or qualitative
differences between visual shapes, forms, and patterns. Use
VISUAL DISCRIMINATION or VISUAL THRESHOLDS to access
references on visual acuity prior to 1982.
Discurso

NT: Discurso da histérica
Discurso do analista
Discurso do sujeito coletivo
Discurso universitário
RT: Desejo
TESP: DISCURSO
TING: DISCOURSE
SNPOR: Trabalhos que consistem em discursos, orações, ou
declarações escritas, em geral formais, direcionadas para
um grupo particular de pessoas. São distintos das AULAS,
que são geralmente pronunciadas para classes com o
propósito de instrução.(DECS)
SNESP: Conferencias, discursos ceremoniales o declaraciones
escritas, generalmente formales, dirigidas a un grupo

particular de personas. Son diferentes de las CLASES, que
generalmente son pronunciadas paraclases con propósitos
formativos.(DECS)
SNING: Works consisting of speeches, orations, or written
statements, usually formal, directed to a particular group
of persons. These are different fromLECTURES that are
usually delivered to classes for instructional
purposes.(DECS)
Discurso científico (psicologia)
RT: Pesquisa científica - Psicologia
Trabalho científico
TESP: DISCURSO CIENTIFICO (PSICOLOGIA)
TING: SCIENTIFIC DISCOURSE OF PSYCHOLOGY
Discurso da histérica
BT: Discurso
RT: Gozo (psicanálise)
Histeria
Significante
TESP: DISCURSO DE LA HISTERICA
Discurso do amo
RT: Gozo (psicanálise)
TESP: DISCURSO DEL AMO
TING: MASTER DISCOURSE
Discurso do analista
BT: Discurso
RT: Desejo do analista
Gozo (psicanálise)
Psicanalistas
Significante
TESP: DISCURSO DEL ANALISTA
TING: DISCOURSE OF THE ANALYST
Discurso do sujeito coletivo
UF: DSC
BT: Discurso
TESP: DISCURSO DEL SUJETO COLECTIVO
TING: COLLECTIVE SUBJECT DISCOURSE
Discurso universitário
BT: Discurso
RT: Gozo (psicanálise)
Significante
TESP: DISCURSO UNIVERSITARIO
TING: UNIVERSITY DISCOURSE
Discussão em grupo
UF: Grupo de discussão
BT: Comunicação interpessoal
Dinâmica de grupo
NT: Grupos Balint
TESP: GRUPO DE DISCUSION
TING: GROUP DISCUSSION
Disfasia

BT: Afasia

NT: Alexia
TESP: AFASOA
TING: DYSPHASIA
SNPOR: Debilitação da compreensão, formulação ou uso da linguagem
devida a dano cerebral. Termo usado apenas para danos
parciais.
SNESP: Debilitación de la comprensión, formulación o uso de la
lenguaje debida a daño cerebral. Término usado apenas para
daños parciales.
SNING: Impairment of language comprehension, formulation, or use
due to brain damage. Used only for partial impairments.
Disfonia

Disforia

UF: Distúrbios da voz
BT: Distúrbios da fala
TESP: TRASTORNOS DE LA VOZ
TING: DYSPHONIA
SNPOR: Qualquer distúrbio da fala envolvendo problemas de
qualidade, tom, ou intensidade da voz.
SNESP: Cualquier trastorno de la habla involucrando problemas de
cualidad, tono, o intensidad de la voz.
SNING: Any speech disorder involving problems of voice quality,
pitch, or intensity.
USE: Depressão
SNPOR: Use DEPRESSÃO (EMOÇÃO) para acessar referências entre 73-87.
SNESP: Use DEPRESIÓN (EMOCIÓN) para acceder referencias entre
73-87.
SNING: Use DEPRESSION (EMOTION) to access references from 73-87.

Disforia do pós-parto
BT: Depressão
TESP: DISFORIA DEL POST-PARTO
TING: POSTPARTUM BLUES
Disfunção cerebral mínima
USE: Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
Disfunção erétil
USE: Impotência
Disfunções cerebrais
USE: Distúrbios cerebrais
Disfunções cerebrais mínimas
USE: Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
TING: MINIMAL BRAIN DISORDERS
SNESP: DISFUNCIÓN CEREBRAL MÍNIMA
Disfunções sexuais
USE: Distúrbios da função sexual
TESP: DISFUNCIONES SEXUALES
TING: SEXUAL FUNCTIONS DISTURBANCES
Disfunções temporomandibulares
USE: Distúrbios músculo-esqueléticos
Disgrafia

USE: Disortografia
Dislexia

UF: Legastenia
BT: Alexia
Distúrbios da aprendizagem
Distúrbios da leitura
RT: Disortografia
Leitura
TESP: DISLEXIA
TING: DYSLEXIA
SNPOR: Distúrbio da leitura que envolve uma incapacidade de
compreender o que e lido. Menos severo que alexia.
SNESP: Trastorno de la lectura que involucres una incapacidad de
comprender lo que es leído. Menos severo que alexia.
SNING: Reading disorder involving an inability to understand what
is read. Less severe than alexia.

Disortografia
UF: Disgrafia
BT: Distúrbios da aprendizagem
RT: Dislexia
TESP: DISORTOGRAFIA
TING: DISORTHOGRAPHY
SNPOR: Enfraquecimento na capacidade de soletrar.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Enflaquecimiento en la capacidad de deletrear.
Dispêndio de energia
UF: Gasto de energia
RT: Metabolismo
TESP: GASTO DE ENERGIA
TING: ENERGY EXPENDITURE
SNPOR: Reações químicas envolvidas na produção e utilização de
várias formas de energia nas células.(DECS)
SNESP: Reacciones químicas involucradas en la producción y la
utilización de diversas formas de energía en las
células.(DECS)
SNING: The chemical reactions involved in the production and
utilization of various forms of energy in cells.(DECS)
Dispneia

BT: Distúrbios respiratórios
Sintomas
NT: Asma
RT: Angústia
Distúrbios cardiovasculares
Distúrbios psicossomáticos
TESP: DISNEA
TING: DYSPNEA
SNPOR: Dificuldade em respirar que pode, ou não, ter uma causa
orgânica.
SNESP: Dificultad en respirar que puede, o no, tener una causa
orgánica.
SNING: Difficulty in breathing which may or may not have an
organic cause.

Disposição
USE: Personalidade

Dispositivo
NT: Dispositivo analítico
RT: Aconselhamento conjugal
Enquadramento
Psicoterapia
Psicoterapia de grupo
TESP: DISPOSITIVO
TING: DEVICE
SNPOR: Usado com procedimentos diagnósticos ou terapêuticos,
técnicas analíticas e especialidades ou disciplinas para o
desenvolvimento ou modificação de aparelhos, instrumentos
ou equipamentos.(DECS)
SNESP: Usado con procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
técnicas analíticas y especialidades o disciplinas para el
desarrollo o modificación de aparatos, instrumentos o
equipos.(DECS)
SNING: Used with diagnostic or therapeutic procedures, analytic
techniques, and specialties or disciplines, for the
development or modification of apparatus, instruments, or
equipment.(DECS)
Dispositivo analítico
BT: Dispositivo
TESP: DISPOSITIVO ANALITICO
TING: ANALYTICAL DEVICE
Dispraxia

USE: Distúrbios do movimento

Disprosódia emocional
RT: Distúrbios da fala
TESP: DISPROSODIA EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL DYSPROSODY
Dissertações acadêmicas - Normas
RT: Trabalho científico - Normalização
Dissociação
RT: Amnésia
Distúrbios da consciência
Estados de consciência
Neurose
Transtornos dissociativos
TESP: DISOCIACIÓN
TING: DISSOCIATION
SNPOR: Usado geralmente para descrever o processo pelo qual os
pensamentos, atitudes, emoções ou um conjunto coordenado de
atividades torna-se separado de uma personalidade ou
processos mentais. Compare DISTÚRBIOS DISSOCIATIVOS. HN:
Considere PADRÕES DISSOCIATIVOS 1973-2000.
SNESP: Se utiliza generalmente para describir el proceso mediante
el cual los pensamientos, actitudes, emociones o un
conjunto coordinado de actividades se separa de la
personalidad de uno o los procesos mentales. Comparar los
TRASTORNOS DISOCIATIVOS. HN: Considere PATRONES
DISOCIATIVOS 1973-2000.
SNING: Used generally to describe the process whereby thoughts,
attitudes, emotions or a coordinated set of activities

becomes separated from one´s personality or mental
processes. Compare DISSOCIATIVE DISORDERS. HN: Consider
DISSOCIATIVE PATTERNS from 1973-2000.
Dissonância cognitiva
RT: Processos cognitivos
Reatância psicológica
TESP: DISONANCIA COGNITIVA
TING: COGNITIVE DISSONANCE
SNPOR: Conflito psicológico resultante de crenças ou atitudes
incompatíveis sustentadas simultaneamente, ou da não
correspondência entre a crença e o comportamento.
SNESP: Conflicto psicológico resultante de creencias o actitudes
incompatibles sustentadas simultáneamente, o de la no
correspondencia entre creencia y el comportamiento.
SNING: Psychological conflict resulting from incongruous beliefs
or attitudes held simultaneously, or from inconsistency
between belief and behavior.
Distância

RT: Agorafobia
Controle do objeto
Desapego
Fobias
Individuação (psicologia)
Simbiose
TESP: DISTANCIA
TING: DISTANCE
SNPOR: Separação de dois pontos no espaço, tb. a. separação, no
tempo, de dois acontecimentos, especialmente a distância
entre dois valores de medição e sua representação num
gráfico. Em sentido figurado, o grau de independência
isenção, autonomia pessoal de alguém face a pessoas, coisas
ou ideias.(Dorsch, F. Dicionário de psicologia Dorsch.
Petrópolis, Vozes, 2001)

Distância interpessoal
USE: Espaço pessoal
Distimia

USE: Transtorno distímico

Distorção perceptiva
BT: Percepção
RT: Ilusões (percepção)
Negligência sensorial
TESP: DISTORCION PERCEPTIVA
TING: PERCEPTUAL DISTORTION
SNPOR: Falta de correspondência entre a percepção comum de um
estímulo e a percepção por um indivíduo. A distorção da
percepção não envolve componentes alucinógenos ou
ilusórios, mas antes, e a função das diferenças individuais.
SNESP: Falta de correspondencia entre la percepción común de un
estímulo y la percepción por un individuo. La distorsión de
la percepción no involucre componentes alucinógenos o
ilusorios, más antes, y la función de las diferencias
individuales.
SNING: Lack of correspondence between the common perception of a
stimulus and the perception by an individual. Perceptual

distortion does not involve hallucinatory or illusory
components, but rather is a function of individual
differences.
Distração

RT: Atenção
Atenção seletiva
TESP: DISTRACCIÓN
TING: DISTRACTION
SNPOR: Processo ou causa potencial de interrupção de atenção.
SNESP: Proceso o posible causa de la interrupción de la atención.
SNING: Process or potential cause of interruption of attention.

Distribuição binomial
BT: Probabilidade estatística
TESP: DISTRIBUCION BINOMIAL
TING: BINOMIAL DISTRIBUTION
SNPOR: A probabilidade de distribuição associada a dois efeitos
mutuamente exclusivos; usado para a obtenção de índices de
incidência acumulativa eíndices de prevalência. A
distribuição de Bernoulli é um caso especial dadistribuição
binomial .(DECS)
SNESP: La probabilidad de distribución asociada a dos efectos
mutuamente exclusivos; usado para la obtención de índices
de incidencia acumulativa e índices de prevalencia. La
distribución de Bernoulli es un caso especial de la
distribución binomial.(DECS)
SNING: The probability distribution associated with two mutually
exclusive outcomes; used to model cumulative incidence
rates and prevalence rates. The Bernoulli distribution is a
special case of binomial distribution.(DECS)
Distribuição de frequência
BT: Análise estatística
Medidas estatísticas
NT: Distribuição normal
RT: Desvio padrão
TESP: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA
TING: FREQUENCY DISTRIBUTION
SNPOR: Plotagem da frequência de ocorrência de escores de tamanhos
variados, organizados do menos ao maior.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
Distribuição normal
BT: Distribuição de frequência
TESP: DISTRIBUCION NORMAL
TING: NORMAL DISTRIBUTION
SNPOR: Distribuição de frequência contínua de intervalo infinito.
Suas propriedades são as seguintes: 1) contínua,
distribuição simétrica com ambos extremos estendendo-se
infinitamente; 2) média aritmética, moda e mediana
idênticas; e 3) forma completamente determinada pelo média
e desvio padrão.(DECS)
SNESP: Distribución de frecuencia continua y alcance infinito. Sus
propiedades son las siguientes: 1) continua, distribución
simétrica com ambos extremos extendiéndose al infinito; 2)
media aritmética, modo y mediana idénticos; y 3) forma
completamente determinada por la desviación estandard y la
media.(DECS)

SNING: Continuous frequency distribution of infinite range. Its
properties are as follows: 1, continuous, symmetrical
distribution with both tails extending to infinity; 2,
arithmetic mean, mode, and median identical; and 3, shape
completely determined by the mean and standard
deviation.(DECS)
Distrofia muscular
USE: Distrofias musculares
Distrofia muscular de Duchenne
USE: Distrofias musculares
Distrofias musculares
UF: Distrofia muscular
Distrofia muscular de Duchenne
BT: Distúrbios musculares
Distúrbios neuromusculares
RT: Disartria
TESP: DISTROFIAS MUSCULARES
TING: MUSCULAR DYSTROPHIES
SNPOR: Grupo heterogêneo de miopatias hereditárias, caracterizadas
por degeneração e debilidade do MÚSCULO ESQUELÉTICO. São
classificadas pela localização da DEBILIDADE MUSCULAR,
IDADE DE INÍCIO e PADRÕES DE HERANÇA.(DECS)
SNESP: Grupo heterogéneo de MIOPATÍAS hereditarias, caracterizado
por agotamiento y debilidad del MÚSCULO ESQUELÉTICO. Se
clasifica según la localización de la DEBILIDAD MUSCULAR,
EDAD DE INICIO y PATRÓN DE HERENCIA.(DECS)
SNING: A heterogeneous group of inherited MYOPATHIES,
characterized by wasting and weakness of the SKELETAL
MUSCLE. They are categorized by the sites of MUSCLE
WEAKNESS; AGE OF ONSET; and INHERITANCE PATTERNS.(DECS)
Distúrbio cerebral mínimo
USE: Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
Distúrbio da atenção
NT: Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
RT: Atenção (eu)
Distúrbios mentais
Hiperatividade
Impulsividade
TESP: TRASTORNO DE LA ATENCION
TING: ATTENTION DEFICIT DISORDER
SNPOR: Deficiência na habilidade de concentração. Considere também
HIPERCINESE.
SNESP: Deficiencia en la habilidad de concentración. Considere
también HPERCINESE.
SNING: Deficit in the ability to sustain attention. Consider also
HYPERKINESIS.
Distúrbio da conversão
UF: Conversão histérica
BT: Conversão
RT: Hipocondria
Histeria
Mecanismos de defesa
Somatização

TING: CONVERSION DISORDER
Distúrbio da personalidade borderline
BT: Distúrbios da personalidade
RT: Comportamento autodestrutivo
TESP: TRASTORNO DE PERSONALIDAD LIMITROFE
TING: BORDERLINE PERSONALITY DISORDER
SNPOR: Distúrbio da personalidade com os padrões adaptativos de
comportamento caracterizadas por ações impulsivas e
imprevisíveis, instabilidade de humor e relacionamentos
interpessoais instáveis.
SNESP: Trastorno de personalidad con los patrones adaptativos de
comportamiento caracterizadas por acciones impulsivas y
imprevisibles, inestabilidad de humor y relacionamiento
interpersonales inestables.
SNING: Personality disorder with maladaptive patterns of behavior
characterized by impulsive and unpredictable actions, mood
instability, and unstable interpersonal relationships.
Distúrbio dissociativo de identidade
UF: Personalidade dupla
Personalidade múltipla
Transtorno dissociativo de identidade
BT: Transtornos dissociativos
TESP: TRASTORNO DE PERSONALIDAD MULTIPLE
TING: DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDERS
SNPOR: Use PERSONALIDADE MULTIPLA para acessar referências entre
73-96.
SNESP: Use PERSONALIDAD MULTIPLA para acceder referencias entre
73-96.
SNING: Use MULTIPLE PERSONALITY to access references from 73-96.
Distúrbio do pânico
UF: Síndrome do pânico
BT: Distúrbios da ansiedade
RT: Ansiedade
Pânico
TESP: TRASTORNO DE PANICO
TING: PANIC DISORDER
SNPOR: Considere PÂNICO para acessar referências entre 73-87.
SNESP: Considere PANICO para acceder referencias entre 73-87.
SNING: Consider PANIC to access references from 73-87.
Distúrbio do stress pós-traumático
UF: Síndrome do stress pós-traumático
Transtorno do stress pós-traumático
BT: Distúrbios da ansiedade
RT: Trauma emocional
TESP: TRASTORNOS POR ESTRES POSTRAUMATICO
TING: POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER
SNPOR: Reações apuradas, crônicas, ou retardadas a eventos
traumáticos como combate militar, agressão, ou desastre
natural. Use TRAUMATIC NEUROSIS ou STRESS REACTIONS para
acessar referências entre 1973-1984.
SNESP: Reacciones apuradas, crónicas o retardadas a eventos
traumáticos como combate militar, agresión, o desastre
natural. USE TRAUMATIC NEUROSIS o STRESS REACIONS para
acceder referencias entre 1973-1984.
SNING: Acute, chronic, or delayed reactions to traumatic events

such as military combat, assault, or natural disaster. Use
TRAUMATIC NEUROSIS or STRESS REACTIONS to acess references
from 1973-1984.
Distúrbio obsessivo compulsivo
USE: Transtorno obsessivo-compulsivo
Distúrbio osteomolecular relacionado ao trabalho - DORT
USE: Lesões por esforços repetitivos
Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho - DORT
USE: Lesões por esforços repetitivos
Distúrbios
UF: Transtornos
NT: Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
RT: Diagnóstico
Doenças crônicas
Síndromes
Sintomas
TESP: TRASTORNOS
TING: DISORDERS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar primordialmente
as doenças físicas. Também usado quando certos distúrbios
não são especificados. Para discussões gerais sobre danos
da saúde, considere também o termo SAÚDE. Se possível use
um termo mais específico.
SNESP: Término de conceptualización amplia para designar
primordialmente las enfermedades físicas. También usada
cuando ciertos disturbios no son especificados. Para
discusiones generales sobre daños de la salud, considere
también el término SALUD. Se posible use un término más
especifico.
SNING: Conceptually broad array term referring primarily to
physical illness. Also used when particular disorders are
not specified. For general discussions of health impairment
consider also the term HEALTH. Use a more specific term if
possible.
Distúrbios afetivos
UF: Carência afetiva
BT: Neurose
NT: Depressão
Mania
Transtornos do humor
RT: Alexitimia
Distúrbios da ansiedade
Transtorno bipolar
TESP: TRASTORNOS AFECTIVOS
TING: AFFECTIVE DISORDERS
Distúrbios alérgicos
BT: Distúrbios imunológicos
TESP: TRASTORNOS ALERGICOS
TING: ALLERGIC DISORDERS
Distúrbios alimentares
USE: Distúrbios do ato de comer

Distúrbios auditivos
USE: Distúrbios da audição
Distúrbios autoimunes
USE: Distúrbios imunológicos
Distúrbios autossômicos
BT: Distúrbios cromossômicos
NT: Síndrome de Down
TESP: TRASTORNOS AUTOSOMICOS
TING: AUTOSOME DISORDERS
Distúrbios bacterianos
BT: Distúrbios infecciosos
NT: Tuberculose
Tuberculose pulmonar
TESP: TRASTORNOS BACERIANOS
TING: BACTERIAL DISORDERS
Distúrbios cardíacos
USE: Distúrbios do coração
Distúrbios cardiovasculares
UF: Coronárias (distúrbios)
Distúrbios circulatórios
Distúrbios coronarianos
Distúrbios das coronárias
Distúrbios vasculares
BT: Distúrbios físicos
NT: Cardiopatias congênitas
Distúrbios do coração
Hipertensão
Isquemia
RT: Dispneia
TESP: TRASTORNOS CARDIOVASCULARES
TING: CARDIOVASCULAR DISORDERS
Distúrbios cariótipos
USE: Distúrbios cromossômicos
Distúrbios cerebrais
UF: Disfunções cerebrais
BT: Distúrbios do sistema nervoso central
NT: Acidente cerebrovascular
Afasia
Dano cerebral
Dano cerebral (crianças)
Demência senil
Doença de Parkinson
Epilepsia
Hidrocefalia
Paralisia cerebral
Síndromes orgânicas do cérebro
RT: Cérebro
Convulsões
Distúrbios da memória
Distúrbios mentais
Síndrome de Rett

TESP: TRASTORNOS CEREBRALES
TING: BRAIN DISORDERS
Distúrbios circulatórios
USE: Distúrbios cardiovasculares
Distúrbios cognitivos
BT: Distúrbios mentais
TESP: TRASTORNOS COGNITIVOS
TING: COGNITION DISORDERS
SNPOR: Distúrbios do processo mental relacionados com o
pensamento, o raciocínio e o julgamento.(DECS)
SNESP: Alteraciones en el proceso mental relacionadas con el
pensamiento, razonamiento y juicio.(DECS)
SNING: Disturbances in the mental process related to thinking,
reasoning, and judgment.(DECS)
Distúrbios congênitos
NT: Fissura labial
Fissura palatal
Hermafroditismo
Síndrome de Prader-Willi
RT: Distúrbios do desenvolvimento
Distúrbios do recém-nascido
Distúrbios físicos
Distúrbios genéticos
Distúrbios mentais
Fibrose cística
Hidrocefalia
Sífilis
TESP: TRASTORNOS CONGENITOS
TING: CONGENITAL DISORDERS
Distúrbios coronarianos
USE: Distúrbios cardiovasculares
Distúrbios cromossômicos
UF: Distúrbios cariótipos
Mosaico
BT: Distúrbios genéticos
NT: Distúrbios autossômicos
RT: Cromossomos
TESP: TRASTORNOS CROMOSOMICOS
TING: CHROMOSSOME DISORDERS
Distúrbios da ansiedade
UF: Neurose de ansiedade
BT: Distúrbios mentais
NT: Angústia de castração
Ansiedade de separação
Distúrbio do pânico
Distúrbio do stress pós-traumático
Fobias
Transtorno obsessivo-compulsivo
RT: Ansiedade
Ansiedade social
Culpa
Distúrbios afetivos
Hipocondria

Testes de ansiedade
TESP: TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD
TING: ANXIETY DISORDERS
SNPOR: Distúrbios caracterizados por ansiedade ou apreensão sem
motivo ou causa aparente. Incluem-se entre os sintomas:
irritabilidade, expectativas (com base na ansiedade), pesar
de consciência, crises de ansiedade, ou fobias. Use NEUROSE
DE ANSIEDADE para acessar referências entre 73-96. Anterior
a 1988, considere também ANSIEDADE.
SNESP: Trastornos caracterizados por la ansiedad o aprehensión si
motive o causa aparente. Incluyen-se entre los síntomas:
irritabilidad, expectativas (con base en la ansiedad),
pesar de consciencia, crises de ansiedades, o fobias. Use
NEUROSE DE ANSIEDAD para accede referencias entre 73-96.
Anterior a 1988, considere también la ANSIEDAD.
SNING: Disorders characterized by anxiety or dread without
apparent object or cause. Symptoms include irritability,
anxious expectations, pangs of conscience, anxiety attacks,
or phobias. Use ANXIETY NEUROSIS to access references from
73-96. Prior to 1998, consider also ANXIETY.
Distúrbios da aprendizagem
UF: Problemas da aprendizagem
NT: Dislexia
Disortografia
Distúrbios da leitura
RT: Afasia
Agrafia
Aprendizagem
Deficientes
Dificuldades escolares
Distúrbios da percepção
Distúrbios do desenvolvimento
Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
TESP: TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
TING: LEARNING DISABILITIES
SNPOR: De acordo com a Legislação Federal dos Estados Unidos, a
impossibilidade em entender ou usar uma linguagem,
manifestada por distúrbios auditivos, do pensamento, da
fala, de leitura, da escrita, ou habilidades aritméticas.
Aqui também incluidas deficiências da percepção, dano
cerebral, distúrbio cerebral mínimo, e afasia progressiva.
Compare LEARNING DISORDERS.
SNESP: De acuerdo con la Legislación Federal de los Estados
Unidos, la imposibilidad en entender o usar una lenguaje,
manifestada por trastornos auditivos, del pensamiento, de
la habla, de lectura, de la escrita, o habilidades
aritméticas. Aquí también incluidas deficiencias de la
percepción, daño cerebral, trastorno cerebral mínimo, y
afasia progresiva. Compare LERNING DISORDERS.
SNING: According to U.S. Federal Legislation, disabilities
involved in understanding or using language, manifested in
impaired listening, thinking, talking, reading, writing, or
arithmetic skills. Includes perceptual handicaps, brain
injury, minimal brain dysfunction, and developmental
aphasia. Compare LEARNING DISORDERS.
Distúrbios da articulação

BT: Distúrbios da fala
NT: Disartria
TESP: TRASTORNOS DE LA ARTICULACION
TING: ARTICULATION DISORDERS
SNPOR: Distúrbios da fala envolvendo substituição, omissão,
distorção, e adição de fonemas.
SNESP: Trastornos de la habla involucrando sustitución, omisión,
distorsión, y adición de fonemas.
SNING: Speech disorders involving the substitution, omission,
distortion, and addition of phonemes.
Distúrbios da audição
UF: Distúrbios auditivos
Otite
Perda sensório-neural da audição
BT: Distúrbios da comunicação
NT: Ototoxicidade
Surdez para a palavra
RT: Deficiente auditivo
Deficiente sensorial
Implante coclear
Surdo
TESP: TRASTORNOS DE LA AUDICION
TING: HEARING DISORDERS
SNPOR: Distúrbios envolvendo os mecanismos da audição,
especificamente as trilhas sensoneurais.
SNESP: Trastornos involucrando los mecanismos de la audición,
específicamente las bandas sensoneurales.
SNING: Disorders involving the hearing mechanisms, specifically
the sensorineural pathways.
Distúrbios da comunicação
NT: Distúrbios da audição
Distúrbios da fala
Distúrbios da linguagem
RT: Deficiente auditivo
Distúrbios do desenvolvimento
Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
Fonoaudiologia
Habilidades na comunicação
Meios alternativos de comunicação
TESP: TRASTORNOS DE LA COMUNICACION
TING: COMMUNICATION DISORDERS
SNPOR: Debilitação na habilidade de comunicar-se, geralmente
devido a distúrbios da fala, da linguagem, ou da audição.
SNESP: Debilitación en la habilidad de comunicarse, generalmente
debido a trastornos del habla, de la lenguaje, o de la
audición.
SNING: Impaired ability to communicate usually due to speech,
language, or hearing disorders.
Distúrbios da consciência
NT: Delírio
Distúrbios do sono
Hipnose
Sugestionabilidade
RT: Dissociação
Distúrbios mentais

Estados de consciência
Sono
Transtornos dissociativos
TESP: TRASTORNOS DE LA CONCIENCIA
TING: CONSCIOUSNESS DISTURBANCES
Distúrbios da desnutrição
USE: Deficiências da nutrição
Distúrbios da fala
BT: Distúrbios da comunicação
NT: Disfonia
Distúrbios da articulação
Distúrbios da fala - Dicionários
Gagueira
RT: Apraxia
Disprosódia emocional
Distúrbios da linguagem
Fissura palatal
Meios alternativos de comunicação
Retardo no desenvolvimento da fala
TESP: TRASTORNOS DEL HABLA
TING: SPEECH DISORDERS
SNPOR: Afecções adquiridas ou desenvolvidas, caracterizadas por
habilidade deficiente em compreender ou gerar formas da
linguagem falada.(DECS)
SNESP: Afecciones adquiridas o congénitas que se caracterizan por
alteración de la capacidad de comprender o generar formas
habladas dellenguaje.(DECS)
SNING: Acquired or developmental conditions marked by an impaired
ability to comprehend or generate spoken forms of
language.(DECS)
Distúrbios da fala - Dicionários
BT: Dicionários
Distúrbios da fala
Distúrbios da função sexual
UF: Disfunções sexuais
BT: Comportamento psicossexual
NT: Ejaculação precoce
Frigidez
Impotência
RT: Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
Distúrbios psicossomáticos
Distúrbios urogenitais
Vaginismo
TESP: TRASTORNOS DE LA FUNCION SEXUAL
TING: SEXUAL FUNCTION DISTURBANCES
SNPOR: No DSM-IV-TR, uma característica de transtornos sexuais
caracterizados por problemas em uma ou mais fases do ciclo
de resposta sexual. As disfunções sexuais incluem
transtorno do desejo sexual hipoativo, transtorno de
aversão sexual, transtorno da excitação sexual feminina,
transtorno erétil masculino tipo ao longo da vida;
transtorno erétil masculino tipo adquirido, ejaculação
precoce, transtorno do orgasmo masculino, transtorno do
orgasmo feminino, dispareunia e vaginismo.(Dicionário de

psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
Distúrbios da função urinária
BT: Distúrbios urogenitais
NT: Enurese
RT: Distúrbios psicossomáticos
TESP: TRASTORNOS DE LA FUNCION URINARIA
TING: URINARY FUNCTION DISORDERS
Distúrbios da leitura
BT: Distúrbios da aprendizagem
NT: Dislexia
RT: Alexia
Leitura
TESP: TRASTORNOS DE LA LECTURA
TING: READING DISABILITIES
Distúrbios da linguagem
UF: Deficiências da linguagem
BT: Distúrbios da comunicação
NT: Afasia
Ecolalia
RT: Desenvolvimento da linguagem
Distúrbios da fala
Neurolinguística
TESP: TRASTORNOS DEL LENGUAJE
TING: LANGUAGE DISORDERS
SNPOR: Distúrbios que se devem geralmente a disfunções cognitivas
ou neurológicas, resultando em problemas na simbolização ou
em atrasos do desenvolvimento da linguagem e da fala.
SNESP: Trastornos que se deben generalmente la disfunción
cognitivas o neurológicos, resultando en problemas en la
simbolización o atrasos del desenvolvimiento de la lenguaje
y del habla.
SNING: Disorders, usually due to cognitive or neurological
dysfunction, resulting in problems in symbolization or in
delays in language and speech development.
Distúrbios da memória
BT: Distúrbios do pensamento
NT: Amnésia
RT: Amnésia infantil
Distúrbios cerebrais
Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
Memória
TESP: TRASTORNOS DE LA MEMORIA
TING: MEMORY DISORDERS
Distúrbios da nutrição
USE: Deficiências da nutrição
Distúrbios da pele
UF: Distúrbios do couro cabeludo
BT: Distúrbios físicos
Doença psicossomática
NT: Psoríase
Vitiligo
RT: Distúrbios psicossomáticos

Tuberculose
TESP: DERMATOPATIAS
TING: SKIN DISORDERS
Distúrbios da percepção
NT: Agnosia
Alucinações
RT: Afasia
Distúrbios da aprendizagem
Distúrbios mentais
Ilusões (percepção)
Negligência sensorial
Percepção
TESP: TRASTORNOS DE LA PERCEPCION
TING: PERCEPTUAL DISTURBANCES
Distúrbios da personalidade
UF: Caráter (distúrbios)
Distúrbios do caráter
Personalidade (distúrbios)
BT: Distúrbios mentais
NT: Distúrbio da personalidade borderline
Personalidade antissocial
Personalidade esquizóide
Personalidade paranóica
RT: Cleptomania
Mecanismos de defesa
Personalidade
Processos da personalidade
Síndrome de Asperger
Teoria da personalidade
Transtornos dissociativos
TESP: TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY DISORDERS
Distúrbios da personalidade paranóide
USE: Personalidade paranóica
TESP: TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD PARANOIDE
TING: PARANOID PERSONALITY DISORDER
Distúrbios da tireóide
BT: Distúrbios endócrinos
NT: Hipotireoidismo
TESP: ENFERMEDADES DE LA TIROIDES
TING: THYROID DISORDERS
Distúrbios da visão
UF: Distúrbios visuais
BT: Distúrbios físicos
NT: Cegueira
Escotoma
Uveite
RT: Cego
Deficiente sensorial
Deficiente visual
TESP: TRASTORNOS DE LA VISION
TING: VISION DISORDERS
SNPOR: Distúrbios envolvendo o sistema visual, incluindo as vias
visuais e neurais.

SNESP: Trastornos involucrando el sistema visual, incluyendo las
vías visuales y neurales.
SNING: Disorders involving the visual system, including visual
neural pathways.
Distúrbios da voz
USE: Disfonia
Distúrbios das coronárias
USE: Distúrbios cardiovasculares
Distúrbios do apetite
USE: Distúrbios do ato de comer
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1997. Use DISTÚRBIOS DO APETITE
para acessar referências entre 73-96.
SNESP: Término en desuso a partir de 1997. USE TRASTORNO DEL
APETITO para acceder referencias entre 73-96.
SNING: Term discontinued in 1997. Use APPETITE DISORDERS to access
references from 73-96.
Distúrbios do ato de comer
UF: Distúrbios alimentares
Distúrbios do apetite
BT: Distúrbios mentais
NT: Anorexia nervosa
Bulimia
Obesidade
RT: Apetite
Coprofagia
Deficiências da nutrição
Distúrbios físicos
Educação alimentar e nutricional
Peso abaixo do normal
Sintomas
TESP: TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENOS
TING: EATING DISORDERS
SNPOR: Distúrbios do apetite - termo em desuso a partir de 1997.
Use DISTÚRBIOS DO APETITE para acessar referências entre
73-96.
SNESP: Trastornos del apetito – término en desuso a partir de
1997. Use TRASTORNOS DEL APETITO para acceder referencias
entre 73-96.
SNING: Appetite Disorders - term discontinued in 1997. Use
APPETITE DISORDERS to access references from 73-96.
Distúrbios do caráter
USE: Distúrbios da personalidade
Distúrbios do cólon
BT: Distúrbios gastrintestinais
NT: Incontinência fecal
TESP: TRASTORNOS DEL COLON
TING: COLON DISORDERS
Distúrbios do comportamento
UF: Problemas do comportamento
NT: Automutilação
Comportamento compulsivo
Delinquência juvenil

Dependência não-química
Droga (abuso)
Homicídio
Tentativa de suicídio
Transtornos severos de comportamento
Vício
RT: Comportamento
Comportamento agressivo
Comportamento antissocial
Comportamento autodestrutivo
Coprofagia
Criança-problema
Crime
Distúrbios mentais
Enurese
Incontinência fecal
Jogo patológico
Passagem ao ato
Sintomas
TESP: TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
TING: BEHAVIOR DISORDERS
SNPOR: Distúrbios caracterizados por padrões de comportamento
persistentes e repetitivos que violam as normas ou regras
sociais ou que prejudicam seriamente o desempenho de um
indivíduo. Compare BEHAVIOR PROBLEMS.
SNESP: Trastornos caracterizados por patrones de comportamiento
persistentes y repetitivos que violan las normas o reglas
sociales lo que perjudican seriamente el desarrollo de un
individuo. Compare BEHAVIOR PROBLEMS.
SNING: Disorders characterized by persistent and repetitive
patterns of behavior that violate societal norms or rules
or that seriously impair a person's functioning. Compare
BEHAVIOR PROBLEMS.
Distúrbios do coração
UF: Ataques do coração
Distúrbios cardíacos
Doenças do coração
BT: Distúrbios cardiovasculares
NT: Infarto do miocárdio
RT: Coronariopata (personalidade)
TESP: CARDIOMIOPATIAS
TING: HEART DISORDERS
Distúrbios do couro cabeludo
USE: Distúrbios da pele
Distúrbios do desenvolvimento
NT: Distúrbios do desenvolvimento - Dicionários
Nanismo
RT: Autismo
Deficientes
Desenvolvimento humano
Distúrbios congênitos
Distúrbios da aprendizagem
Distúrbios da comunicação
Distúrbios do sistema nervoso
Distúrbios genéticos
Distúrbios globais do desenvolvimento

Enfoque genético evolutivo
Retardo mental
TESP: DISCAPACIDAD DEL DESARROLLO
TING: DEVELOPMENTAL DISABILITIES
SNPOR: Assim como incluido na Legislação Federal para assistência
educacional a criança defeituosa, incluem-se distúrbios,
originados anteriormente a idade de 18 anos, que constituem
barreiras significativas para o desenvolvimento normal. Se
possível use um termo mais específico.
SNESP: Así como incluyendo en la legislación Federal para
asistencia educacional al niño defectuoso, se incluyen
trastornos, originados anteriormente a edad de 18 años, que
constituyen barreras significativas para el desarrollo
normal. Si posible use un término más específico.
SNING: As encompassed in Federal Legislation for educational
assistance to handicapped children, includes disabilities
originating before age 18 that constitute substantial
barriers to normal functioning. Use a more specific term if
possible.
Distúrbios do desenvolvimento - Dicionários
BT: Dicionários
Distúrbios do desenvolvimento
Distúrbios do metabolismo
BT: Distúrbios físicos
NT: Diabetes
Fibrose cística
RT: Deficiências da nutrição
Hipotireoidismo
Metabolismo
TESP: TRASTORNOS DEL METABOLISMO
TING: METABOLISM DISORDERS
Distúrbios do movimento
UF: Dispraxia
BT: Distúrbios do sistema nervoso
NT: Apraxia
Paralisia
Tiques
RT: Distúrbios musculares
Distúrbios músculo-esqueléticos
Distúrbios neuromusculares
Sintomas
TESP: TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO
TING: MOVEMENT DISORDERS
SNPOR: Anormalidades com bases físicas ou psicológicas nos
processos motores, relacionadas principalmente a postura,
coordenação, ou locomoção.
SNESP: Anormalidades con bases físicas o psicológicas en los
procesos motores, relacionados principalmente a postura,
coordinación, o locomoción.
SNING: Physically- or psychologically-based abnormalities in motor
processes relating primarilly to posture, coordination, or
locomotion.
Distúrbios do pensamento
NT: Distúrbios da memória
Dúvida obsessiva

Fantasias (distúrbios do pensamento)
Obsessões
Pensamento mágico
RT: Distúrbios mentais
Neurose obsessiva
TESP: TRASTORNOS DEL PENSAMIENTO
TING: THOUGHT DISTURBANCES
SNPOR: Perturbação do pensamento que afeta seu conteúdo,
linguagem, e/ou a comunicação, acentuado por delírios,
incoerência, e profunda perda de associações.
SNESP: Perturbación del pensamiento que afecta su contenido,
lenguaje, y/o la comunicación, acentuado por delirios,
incoherencia y profunda pérdida de asociaciones.
SNING: Disturbances of thinking that affect thought content,
language, and/or communication marked by delusions,
incoherence, and profound loosening of associations.
Distúrbios do recém-nascido
UF: Distúrbios neonatais
BT: Distúrbios físicos
NT: Fissura palatal
Síndrome de Down
RT: Distúrbios congênitos
Hidrocefalia
TESP: TRASTORNOS NEONATALES
TING: NEONATAL DISORDERS
Distúrbios do sistema digestivo
BT: Distúrbios físicos
NT: Distúrbios gastrintestinais
Fibrose cística
Proctocolite
RT: Distúrbios infecciosos
Distúrbios tóxicos
Espasmo de soluço
Neoplasias
Sintomas
Sistema digestivo
TESP: TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO
TING: DIGESTIVE SYSTEM DISORDERS
Distúrbios do sistema nervoso
UF: Distúrbios motores
Distúrbios neurológicos
Neuroinfecções
Neuropatia
BT: Distúrbios físicos
NT: Convulsões
Distúrbios do movimento
Distúrbios do sistema nervoso central
Distúrbios neuromusculares
Esclerose (sistema nervoso)
Hiperatividade
Lesão medular
RT: Distúrbios do desenvolvimento
Doença de Parkinson
Sintomas
Sistema nervoso
Tuberculose

TESP: TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
TING: NERVOUS SYSTEM DISORDERS
Distúrbios do sistema nervoso central
BT: Distúrbios do sistema nervoso
NT: Disartria
Distúrbios cerebrais
Meningite
RT: Hemiplegia
Paralisia
Paraplegia
Sistema nervoso central
TESP: TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
TING: CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS
Distúrbios do sono
BT: Distúrbios da consciência
NT: Insônia
Sonambulismo
RT: Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
Dormir
Privação de sono
Sono
TESP: TRASTORNOS DEL SUEÑO
TING: SLEEP DISORDERS
SNPOR: Transtornos caracterizados por alterações nos padrões ou
comportamentos normais do sono. Os transtornos do sono
podem ser divididos em três categorias principais:
DISSONIAS (i. é, transtornos caracterizados por insônia ou
hiperssonia), PARASSONIAS(comportamentos anormais do sono)
e transtornos do sonosecundários a transtornos médicos ou
psiquiátricos. (Tradução livre do original: Thorpy, Sleep
Disorders Medicine, 1994, p187).(DECS)
SNESP: Trastornos que se caracterizan por alteraciones de los
patrones o del comportamiento usual del sueño. Los
trastornos del sueño pueden dividirse en tres categorías
principales: DISOMNIAS (es decir, trastornos caracterizados
por insomnia o hipersomnia), PARASOMNIAS(conductas
anormales del sueño), y trastornos del sueño secundarios a
trastornos médicos o psiquiátricos. (Traducción libre del
original: Thorpy, Sleep Disorders Medicine, 1994,
p187).(DECS)
SNING: Conditions characterized by disturbances of usual sleep
patterns or behaviors. Sleep disorders may be divided into
three major categories: DYSSOMNIAS (i.e. disorders
characterized by insomnia or hypersomnia), PARASOMNIAS
(abnormal sleep behaviors), and sleep disorders secondary
to medical or psychiatric disorders. (From Thorpy,Sleep
Disorders Medicine, 1994, p187).(DECS)
Distúrbios do trato respitarório
USE: Distúrbios respiratórios
Distúrbios emocionais
UF: Perturbações emocionais
BT: Deficientes
NT: Crianças autistas
RT: Ajustamento emocional

Crise emocional
Emoções
Estados emocionais
Passagem ao ato
Psicose infantil
TESP: TRASTORNOS EMOCIONALES
TING: EMOTIONALLY DISTURBED
SNPOR: Humor ou repostas emocionais dissonantes ou inapropriadas
aocomportamento e/ou estímulo.(DECS)
SNESP: Respuestas anímicas o emocionales disonantes o inapropiadas
en relación con la conducta y/o el estímulo.(DECS)
SNING: Mood or emotional responses dissonant with or inappropriate
to thebehavior and/or stimulus.(DECS)
Distúrbios endócrinos
BT: Distúrbios físicos
NT: Diabetes
Distúrbios da tireóide
RT: Distúrbios psicossomáticos
Enxaqueca
TESP: TRASTORNOS ENDOCRINOS
TING: ENDOCRINE DISORDERS
Distúrbios físicos
UF: Doenças físicas
BT: Distúrbios
NT: Deficiências da nutrição
Distúrbios cardiovasculares
Distúrbios da pele
Distúrbios da visão
Distúrbios do metabolismo
Distúrbios do recém-nascido
Distúrbios do sistema digestivo
Distúrbios do sistema nervoso
Distúrbios endócrinos
Distúrbios genéticos
Distúrbios imunológicos
Distúrbios infecciosos
Distúrbios músculo-esqueléticos
Distúrbios respiratórios
Distúrbios tóxicos
Distúrbios urogenitais
Doenças sanguíneas e linfáticas
Neoplasias
RT: Desfiguramento físico
Diagnóstico
Distúrbios congênitos
Distúrbios da aprendizagem
Distúrbios da comunicação
Distúrbios da função sexual
Distúrbios da memória
Distúrbios do ato de comer
Distúrbios do sono
Distúrbios mentais
Doenças crônicas
Dor
Síndrome de Rett
Síndromes
Sintomas

TESP: TRASTORNOS FISICOS
TING: PHYSICAL DISORDERS
SNPOR: Considere DISTÚRBIOS para acessar referências anteriores a
1997.
SNESP: Considere TRASTORNOS para acceder referencias anteriores a
1997.
SNING: Consider DISORDERS to access references prior to 1997.
Distúrbios gastrintestinais
BT: Distúrbios do sistema digestivo
NT: Distúrbios do cólon
RT: Distúrbios psicossomáticos
Distúrbios tóxicos
Neoplasias
TESP: TRASTORNOS GASTROINTESTINALES
TING: GASTROINTESTINAL DISORDERS
Distúrbios genéticos
UF: Distúrbios hereditários
BT: Distúrbios físicos
NT: Distúrbios cromossômicos
RT: Aconselhamento genético
Anemia
Distúrbios congênitos
Distúrbios do desenvolvimento
Genética
TESP: TRASTORNOS GENETICOS
TING: GENETIC DISORDERS
Distúrbios genitais
UF: Distúrbios na diferenciação sexual
Distúrbios sexuais (fisiológicos)
BT: Distúrbios urogenitais
NT: Esterilidade
Hermafroditismo
Infertilidade
RT: Sexo
TESP: TRASTORNOS GENITALES
TING: GENITAL DISORDERS
Distúrbios globais do desenvolvimento
BT: Distúrbios mentais
NT: Autismo
Síndrome de Asperger
Síndrome de Rett
RT: Comportamento estereotipado
Distúrbios do desenvolvimento
TESP: DISTÚRBIOS GLOBALES DEL DESENVOLVIMIENTO
TING: PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS
SNING: Broader term for disorders, usually first diagnosed in
children prior to age 4, characterized by severe and
profound impairment in social interaction communication,
and the presence of stereotyped behaviors, interests, and
activities. Compare DEVELOPMENTAL DISABILITIES.
Distúrbios hereditários
USE: Distúrbios genéticos
Distúrbios imunológicos

UF: Distúrbios autoimunes
Doenças imunológicas
Hipersensibilidade imunológica
BT: Distúrbios físicos
NT: Distúrbios alérgicos
Hipersensibilidade imediata
HIV
RT: Asma
TESP: TRASTORNOS INMUNOLOGICOS
TING: IMMUNOLOGIC DISORDERS
Distúrbios infecciosos
UF: Doenças infecciosas
Doenças infecto-contagiosas
Doenças transmissíveis
Infecções
Neuroinfecções
BT: Distúrbios físicos
NT: Candidiase
Distúrbios bacterianos
Distúrbios viróticos
Doenças venéreas
RT: Distúrbios do sistema digestivo
Hidrocefalia
TESP: ENFERMEDADES INFECCIOSAS
TING: INFECTIOUS DISORDERS
Distúrbios mentais
UF: Colapso nervoso
Distúrbios psiquiátricos
Doença mental
Insanidade
BT: Distúrbios
NT: Alexitimia
Autismo
Demência
Desvios sexuais
Distúrbios cognitivos
Distúrbios da ansiedade
Distúrbios da personalidade
Distúrbios do ato de comer
Distúrbios globais do desenvolvimento
Histeria
Loucura
Neurose
Psicose
Transtorno factício
Transtornos dissociativos
RT: Ajustamento emocional
Avaliação psicológica
Diagnóstico
Discinesia tardia
Distúrbio da atenção
Distúrbios cerebrais
Distúrbios congênitos
Distúrbios da aprendizagem
Distúrbios da comunicação
Distúrbios da consciência
Distúrbios da função sexual

Distúrbios da memória
Distúrbios da percepção
Distúrbios do comportamento
Distúrbios do pensamento
Distúrbios do sono
Distúrbios físicos
Distúrbios tóxicos
Doenças crônicas
Doentes mentais sem-teto
Glossolalia
Mecanismos de defesa
Narcisismo
Pacientes psiquiátricos
Processos da personalidade
Psicodiagnóstico
Psicopatologia
Retardo mental
Sadomasoquismo
Síndrome de Rett
Síndromes
Síndromes orgânicas do cérebro
Sintomas
Suicídio
Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
TESP: TRASTORNOS MENTALES
TING: MENTAL DISORDERS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar todos os tipos de
psicopatologia. Se possível use um termo mais específico
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar todos los
tipos de psicopatología. Si posible use un término más
específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to all forms of
psychopathology. Use a more specific term if possible
Distúrbios motores
USE: Distúrbios do sistema nervoso
Distúrbios musculares
BT: Distúrbios músculo-esqueléticos
NT: Distrofias musculares
Fibromialgia
RT: Distúrbios do movimento
Distúrbios neuromusculares
Síndrome da fadiga crônica
TESP: TRASTORNOS MUSCULARES
TING: MUSCULAR DISORDERS
Distúrbios músculo-esqueléticos
UF: Disfunções temporomandibulares
Síndrome da articulação temporomandibular
BT: Distúrbios físicos
NT: Distúrbios musculares
RT: Distúrbios do movimento
Distúrbios neuromusculares
Hemiplegia
Paralisia
Paraplegia
Sistema músculoesqueléticos
Tuberculose

TESP: TRASTORNOS MUSCULO ESQUELETICOS
TING: MUSCULOSKELETAL DISORDERS
Distúrbios na diferenciação sexual
USE: Distúrbios genitais
Distúrbios neonatais
USE: Distúrbios do recém-nascido
Distúrbios neurológicos
USE: Distúrbios do sistema nervoso
Distúrbios neuromusculares
BT: Distúrbios do sistema nervoso
NT: Distrofias musculares
Doença de Parkinson
Paralisia
Síndrome de Tourette
RT: Distúrbios do movimento
Distúrbios musculares
Distúrbios músculo-esqueléticos
Esclerose (sistema nervoso)
Hiperatividade
Paraplegia
TESP: TRASTORNOS NEUROMUSCULARES
TING: NEUROMUSCULAR DISORDERS
Distúrbios neuropsicológicos
BT: Neuropsicologia
TESP: DISTÚRBIOS NEUROPSICOLÓGICOS
TING: NEUROPSYCHOLOGICAL DISTURBANCES
Distúrbios psicofisiológicos
USE: Distúrbios psicossomáticos
Distúrbios psicossomáticos
UF: Distúrbios psicofisiológicos
Distúrbios somáticos
NT: Hipocondria
RT: Anorexia nervosa
Asma
Aversão sexual
Bulimia
Cefaleia
Dispneia
Distúrbios da função sexual
Distúrbios da função urinária
Distúrbios da pele
Distúrbios endócrinos
Distúrbios gastrintestinais
Distúrbios urogenitais
Enxaqueca
Medicina psicossomática
Obesidade
Síndrome de Munchausen
Sintomas
Somatização
Tensão pré-menstrual
TESP: TRASTORNOS PSICOSOMATICOS

TING: PSYCHOSOMATIC DISORDERS
SNPOR: Distúrbios caracterizados por sintomas do corpo causados
por fatores psicológicos.
SNESP: Trastornos caracterizados por síntomas del cuerpo causados
por factores psicológicos.
SNING: Disorders characterized by bodily symptoms caused by
psychological factors.
Distúrbios psiquiátricos
USE: Distúrbios mentais
Distúrbios respiratórios
UF: Distúrbios do trato respitarório
BT: Distúrbios físicos
NT: Anóxia
Dispneia
RT: Respiração
TESP: TRASTORNOS RESPITARÓRIOS
TING: RESPIRATORY TRACT DISORDERS
Distúrbios sexuais (fisiológicos)
USE: Distúrbios genitais
Distúrbios somáticos
USE: Distúrbios psicossomáticos
Distúrbios tóxicos
UF: Envenenamento
Intoxicação
BT: Distúrbios físicos
NT: Intoxicação por mercúrio
RT: Alcoolismo
Distúrbios do sistema digestivo
Distúrbios gastrintestinais
Distúrbios mentais
Neurotoxinas
Toxicomania
TESP: TRASTORNOS TOXICOS
TING: TOXIC DISORDERS
Distúrbios urogenitais
BT: Distúrbios físicos
NT: Distúrbios da função urinária
Distúrbios genitais
Doenças renais
Hidronefrose
RT: Distúrbios da função sexual
Distúrbios psicossomáticos
Doenças venéreas
Extrofia vesical
Sistema urogenital
TESP: TRASTORNOS UROGENITALES
TING: UROGENITAL DISORDERS
Distúrbios vasculares
USE: Distúrbios cardiovasculares
Distúrbios viróticos
UF: Doenças viróticas

BT: Distúrbios infecciosos
NT: Encefalite herpética
Encefalite letárgica
Febre amarela
HIV
RT: Síndrome da fadiga crônica
TESP: TRASTORNOS VIRALES
TING: VIRAL DISORDERS
Distúrbios visuais
USE: Distúrbios da visão
Ditadura

BT: Política
TESP: DICTADURA
TING: DICTATORSHIP
SNPOR: 1. Governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um
grupo de pessoas, com supremacia do poder executivo, e em
que se suprimem ou restringem os direitos individuais. 2.
Estado, nação em que vigora esse tipo de governo. 3.
Excesso de autoridade ou de influência que algo ou alguém
exerce sobre um conjunto de pessoas.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Gobierno autoritario ejercido por una persona o por un
grupo de personas, con supremacía del poder ejecutivo, y en
que suprimen o restringen los derechos individuales. 2.
Estado, nación en que está en vigor ese tipo de gobierno.
3. Exceso de autoridad o de influencia que algo o alguien
ejerce sobre un conjunto de personas.

Diurese

BT: Micção
NT: Natriurese
RT: Diuréticos
TESP: DIURESIS
TING: DIURESIS
SNPOR: Aumento na excreção de URINA. (Tradução livre do original:
McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms,
6th ed).(DECS)
SNESP: Aumento en la excreción de la ORINA. (Traducción libre del
original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and
Technical Terms, 6th ed).(DECS)
SNING: An increase in the excretion of URINE. (McGraw-Hill
Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed).(DECS)

Diuréticos
BT: Drogas
RT: Diurese
Micção
TESP: DIURETICOS
TING: DIURETICS
SNPOR: Agentes que promovem a excreção da urina pelos seus efeitos
sobre a função renal.(DECS)
SNESP: Agentes que estimulan la excreción de orina por sus efectos
sobre la función renal.(DECS)
SNING: Agents that promote the excretion of urine through their
effects onkidney function.(DECS)

Diversão

USE: Recreação

Diversidade cultural
UF: Multiculturalismo
BT: Cultura
TESP: DIVERSIDAD CULTURAL
TING: CULTURAL DIVERSITY
SNPOR: Coexistência de numerosos grupos étnicos, raciais,
religiosos ou culturais distintos dentro de uma unidade
social, organização ou população.(DECS)
SNESP: Coexistencia de numerosos grupos étnicos, raciales,
religiosos o culturales distintos dentro de una unidad
social, organización o población.(DECS)
SNING: Coexistence of numerous distinct ethnic, racial, religious,
or cultural groups within one social unit, organization, or
population. (From American HeritageDictionary, 2d college
ed., 1982, p955).(DECS)
Dívida

RT: Afiliação (motivação)
Finanças
TESP: DEUDA
TING: DEBT
SNPOR: Quantia que se tem de pagar a alguém. 2. Obrigação moral
contraída por favor e/ou bem recebido.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Cuantía que se tiene de pagar a alguien. 2. Obligación
moral contraída por favor y/o bien recibido.

Dívida simbólica
RT: Lacan, Jacques-Marie Émile, 1901-1981
TESP: DEUDA SIMBOLICA
TING: SYMBOLICAL DEBT
Divisão do trabalho
NT: Divisão do trabalho animal
RT: Economia
Papéis sexuais
Profissões
Trabalho doméstico
TESP: DIVISION DE TRABAJO
TING: DIVISION OF LABOR
Divisão do trabalho animal
BT: Comportamento social (animal)
Divisão do trabalho
RT: Dominância (animal)
Etologia animal
TESP: DIVISION DEL TRABAJO ANIMAL
TING: ANIMAL DIVISION OF LABOR
Divórcio

BT: Separação conjugal
RT: Custódia da criança
Família
TESP: DIVORCIO
TING: DIVORCE

SNPOR: Ruptura completa e legal do matrimônio.(DECS)
SNESP: Disolución legal de un relacionamiento matrimonial
reconocido oficialmente.(DECS)
SNING: Legal dissolution of an officially recognized marriage
relationship.(DECS)
Dízimo

DNA
DNRS

RT: História
Religião
TESP: DIEZMOS
TING: TITHES
SNPOR: 1. Tributo que os fieis pagavam à Igreja como obrigação
religiosa. 2. Referente à décima parte de um
todo.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Tributo que los fieles pagaban a la Iglesia como
obligación religiosa. 2. Referente a la décima parte de un
todo.
USE: Ácido desoxirribonucleico
USE: Escala de avaliação de sintomas de abstinência de
depressões do sistema nervoso central

Doação de órgãos
RT: Transplante de órgãos
Transplante neural
TESP: DONACION DE ORGANOS
TING: TISSUE DONATION
SNING: Donation of organs, blood, sperm, or other tissues for
médical use
Documentação
UF: Arquivologia
NT: Arquivo permanente
Manuscritos
RT: Administração de arquivos
Bibliotecários
Biblioteconomia
Teses
TESP: DOCUMENTACION
TING: DOCUMENTATION
SNPOR: Organização, armazenamento, recuperação e disseminação
sistemáticas de informação especializada, em particular de
naturezacientífica ou técnica (Tradução livre do original:
de ALA Glossary of Library and Information Science, 1983).
Envolve, com frequência, autenticação e validação da
informação.(DECS)
SNESP: Organización sistemática, almacenamiento, recuperación y
difusión deinformación especializada, especialmente de
naturaleza científica o técnica. (Adaptación del
original:ALA Glossary of Library and Information
Science,1983). Con frecuencia incluye la autentificación o
validación de la información.(DECS)
SNING: Systematic organization, storage, retrieval, and
dissemination of specialized information, especially of a
scientific or technical nature(From ALA Glossary of Library

and Information Science, 1983). It often involves
authenticating or validating information.(DECS)
Doçura
Doença

USE: Percepção do paladar
NT: Doença celíaca (crianças)
Doença iatrogênica
Doença psicossomática
Doenças crônicas
Doenças endêmicas
Doenças terminais
Esclerose amiotrófica lateral
Hanseníase
Neurodegeneração
Síncope
RT: Cardiopatias congênitas
Cegueira
Cura
Diagnóstico
Diagnóstico diferencial
Dor
Farmacologia
Saúde
TESP: ENFERMEDAD
TING: ILLNESS
SNPOR: Processo patológico definido com um quadro característico
de sinais e sintomas. Pode afetar o corpo inteiro ou
quaisquer de suas partes. Sua etiologia, patologia e
prognóstico podem ser conhecidos ou desconhecidos.(DECS)
SNESP: Un proceso patológico definido, con un conjunto de
características de señales y síntomas. Puede afectar el
cuerpo todo o alguna de sus partes y su etiología,
patología e pronóstico pueden ser conocidos o
desconocidos.(DECS)
SNING: A definite pathologic process with a characteristic set of
signs and symptoms. It may affect the whole body or any of
its parts, and its etiology, pathology, and prognosis may
be known or unknown.(DECS)

Doença celíaca (crianças)
BT: Doença
TESP: ENFERMEDAD CELIACA (NINOS)
TING: CELIAC DISEASE IN CHILDREN
SNPOR: Síndrome de malabsorção precipitada pela ingestão de
alimentos que contêm GLÚTEN, como trigo, centeio e cevada.
Caracteriza-se por INFLAMAÇÃO do INTESTINO DELGADO, perda
da estrutura de MICROVILOSIDADES, falha na ABSORÇÃO
INTESTINAL e DESNUTRIÇÃO.(DECS)
SNESP: Síndrome de malabsorción precipitado por la ingestión de
alimentosque contienen GLUTEN como el trigo, el centeno y
la cebada. Se caracteriza por INFLAMACIÓN del INTESTINO
DELGADO, pérdida de la estructura de las MICROVELLOSIDADES,
alteraciones de la ABSORCIÓN INTESTINAL y DESNUTRICIÓN.
SNING: A malabsorption syndrome that is precipitated by the
ingestion of foods containing GLUTEN, such as wheat, rye,
and barley. It is characterized by INFLAMMATION of the
SMALL INTESTINE, loss of MICROVILLI structure, failed

INTESTINAL ABSORPTION, and MALNUTRITION.(DECS)
Doença de Alzheimer
BT: Demência pré-senil
Síndromes orgânicas do cérebro
RT: Behavioral pathology in Alzheimer's disease
Demência senil
TESP: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
TING: ALZHEIMERS DISEASE
SNPOR: Doença degenerativa do CÉREBRO caracterizada pelo início
traiçoeiro de DEMÊNCIA. Falhas da MEMÓRIA, no julgamento,
no momento daatenção e na habilidade em resolver problemas
são seguidas deAPRAXIAS severas e perda global das
habilidades cognitivas. A afecção ocorre principalmente
após os 60 anos de idade e é marcada por atrofia cortical
severa e tríade de PLACA AMILOIDE, EMARANHADOS
NEUROFIBRILARES e FILAMENTOS DO NEURÓPILO. (Tradução livre
do original: Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed,
pp1049-57).(DECS)
SNESP: Enfermedad degenerativa del CEREBRO que se caracteriza por
el comienzo insidioso de DEMENCIA. Se dan alteraciones de
la MEMORIAy del juicio, falta de atención y problemas en el
desempeño de habilidades, seguido por APRAXIAS severas y
pérdida global de las capacidades cognitivas. Ocurre sobre
todo después de los 60 años de edad y se caracteriza
patologicamente por una atrofia cortical severa y por la
triada conformada por PLACA AMILOIDE, OVILLOS
NEUROFIBRILARES y HILOS DEL NEURÓPILO. (Traducción libre
del original: Adams et al., Principles of Neurology, 6th
ed, pp1049-57).(DECS)
SNING: A degenerative disease of the BRAIN characterized by the
insidious onset of DEMENTIA. Impairment of MEMORY,
judgment, attentionspan, and problem solving skills are
followed by severe APRAXIAS and a global loss of cognitive
abilities. The condition primarily occurs after age 60, and
is marked pathologically by severe cortical atrophy and the
triad of SENILE PLAQUES; NEUROFIBRILLARY TANGLES;
andNEUROPIL THREADS. (From Adams et al., Principles of
Neurology, 6th ed, pp1049-57).(DECS)
Doença de Meniere
BT: Doenças do labirinto
Síndromes
RT: Vertigem
TESP: ENFERMEDAD DE MENIERE
TING: MENIERE DISEASE
SNPOR: Doença da orelha interna (LABIRINTO) caracterizada por
PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL flutuante, ZUMBIDO e
episódios deVERTIGEM, e sonoridade auricular. É a forma
mais comum dehidropisia endolinfática.(DECS)
SNESP: Enfermedad del oído interno (LABERINTO) caracterizada por
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, ACÚFENOS, VÉRTIGO episódico
ysensación de ocupación del oído afectado. Es la forma más
común dehidropesía endolinfática.(DECS)
SNING: A disease of the inner ear (LABYRINTH) that is
characterized by fluctuating SENSORINEURAL HEARING LOSS;
TINNITUS; episodicVERTIGO; and aural fullness. It is the
most common form ofendolymphatic hydrops.(DECS)

Doença de Parkinson
UF: Mal de Parkinson
Paralisia agitante
Parkinsonismo
BT: Distúrbios cerebrais
Distúrbios neuromusculares
Paralisia
RT: Distúrbios do sistema nervoso
TESP: ENFERMEDAD DE PARKINSON
TING: PARKINSONS DISEASE
SNPOR: Doença caracterizada por incapacitação motora progressiva,
manifestada por trepidação, tremores, rigidez muscular, e
falta de reflexos posturais.
SNESP: Enfermedad caracterizada por incapacitación motora
progresiva, manifestada por trepidación, tremores, rigidez
muscular, y falta de reflejos posturales.
SNING: A disease characterized as a progressive motor disability
manifested by tremors, shaking, muscular rigidity, and lack
of postural reflexes.
Doença iatrogênica
UF: Iatrogenia
BT: Doença
TESP: ENFERMEDAD IATROGENICA
TING: IATROGENIC DISEASE
SNPOR: Qualquer situação adversa que ocorra com um paciente como
resultado de tratamento por um médico, cirurgião, ou outro
profissional da área de saúde, especialmente infecções
adquiridas pelo paciente no curso do tratamento.(DECS)
SNESP: Cualquier condición adversa en un paciente que se produce
comoresultado del tratamiento indicado por un médico,
cirujano, u otro profesional de la salud, especialmente
infecciones adquiridas por el paciente durante el curso del
tratamiento.(DECS)
SNING: Any adverse condition in a patient occurring as the result
of treatment by a physician, surgeon, or other health
professional, especially infections acquired by the patient
during the course of treatment.(DECS)
Doença mental
USE: Distúrbios mentais
Doença psicossomática
BT: Doença
Quadros psicopatológicos
NT: Asma
Diabetes
Distúrbios da pele
Hipertensão
Síndrome do intestino irritável
RT: Desorganização psicossomática
Medicina psicossomática
Somatização
TESP: ENFERMEDAD PSICOSOMATICA
Doenças crônicas
BT: Doença
NT: Síndrome da fadiga crônica
RT: Distúrbios

Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
TESP: ENFERMEDADES CRONICAS
TING: CHRONIC ILLNESS
SNPOR: Doença ou distúrbio que resiste por um longo período de
tempo. Termo usado em conjunto com outros mais específicos
onde se faz necessário.
SNESP: Enfermedad o trastorno que resiste por un longo periodo de
tiempo. Término usado en conjunto con otros más específicos
donde se hace necesario.
SNING: An illness or disorder that persists for a prolonged period
of time. Used in conjunction with other specific terms
where appropriate.
Doenças da coluna vertebral
NT: Curvaturas da coluna vertebral
TESP: ENFERMEDADES DE LA COLUMNA
TING: SPINAL DISEASES
Doenças do coração
USE: Distúrbios do coração
Doenças do labirinto
NT: Doença de Meniere
TESP: ENFERMEDADES DEL LABERINTO
TING: LABYRINTH DISORDERS
SNPOR: Processos patológicos da orelha interna (LABIRINTO) que
contém o aparelho indispensável da audição (CÓCLEA) e
equilíbrio (CANAIS SEMICIRCULARES).(DECS)
SNESP: Procesos patológicos del oído interno (LABERINTO) que
contiene el aparato esencial de la audición (CÓCLEA) y del
equilibrio (CONDUCTOS SEMICIRCULARES).
SNING: Pathological processes of the inner ear (LABYRINTH) which
contains the essential apparatus of hearing (COCHLEA) and
balance (SEMICIRCULAR CANALS).
Doenças do sistema nervoso central
NT: Discinesia tardia
TESP: ENFERMEDAD DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
TING: DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
SNPOR: Doenças de qualquer componente do cérebro (incluindo
hemisférios cerebrais, diencéfalo, tronco cerebral e
cerebelo) ou a medula espinhal.(DECS)
SNESP: Enfermedades de cualquier componente del cerebro
(incluyendo los hemisferios cerebrales, diencéfalo, tronco
cerebral y cerebelo) o la médula espinal.(DECS)
SNING: Diseases of any component of the brain (including the
cerebral hemispheres, diencephalon, brain stem, and
cerebellum) or the spinal cord.(DECS)
Doenças endêmicas
BT: Doença
TESP: ENFERMEDADES ENDEMICAS
TING: ENDEMIC DISEASES
SNPOR: Presença constante de doenças ou agentes infecciosos dentro
de uma determinada área geográfica ou grupo populacional.
Também pode se referir a uma prevalência de uma certa
doença em uma área ou grupo. Inclui doenças holoendêmica e
hiperendêmica. Uma doençaholoendêmica é uma das quais o

nível elevado de prevalência deinfecção começa precocemente
na vida e afeta a maioria das crianças de uma população,
levando a um estado de equilíbrio como o que apopulação
adulta mostra evidências muito menores da doença do que as
crianças (malária em muitas comunidades é considerada
umadoença holoendêmica). A doença hiperendêmica corresponde
a uma presença constante com uma elevada taxa de incidência
e/ouprevalência e que afeta todos os grupos igualmente.
(Tradução livre do original: Last, A Dictionary of
Epidemiology, 3d ed, p53, 78, 80).(DECS)
SNESP: Presencia constante de enfermedades o agentes infecciosos
dentro de un área geográfica o grupo de población
determinados. También puede referirse a la prevalencia
usual de una determinadaenfermedad en dicha área o grupo.
Incluye las enfermedades holoendémicas e hiperendémicas.
Una enfermedad holoendémica es aquella para la cual existe
un alto nivel de prevalencia de infecciónque comienza
pronto en la vida y afecta a la mayoría de la
poblacióninfantil, llevando a un estado de equilibrio tal
que la población adulta muestra evidencia de la enfermedad
con mucha menor frecuencia que los niños (la malaria en
muchas comunidades es una enfermedadholoendémica). Una
enfermedad hiperendémica es aquella que constantemente está
presente con una alta incidencia y/o tasa deprevalencia y
afecta por igual a todos los grupos (Adaptación del
original:Last, A Dictionary of Epidemiology, 3d ed, p53,
78, 80).(DECS)
SNING: The constant presence of diseases or infectious agents
within a given geographic area or population group. It may
also refer to the usualprevalence of a given disease with
such area or group. It includes holoendemic and
hyperendemic diseases. A holoendemic disease is one for
which a high prevalent level of infection begins early in
life and affects most of the child population, leading to a
state of equilibrium such that the adult population shows
evidence of the disease much less commonly than do children
(malaria in many communities is a holoendemic disease). A
hyperendemic disease is one that is constantly present at a
high incidence and/or prevalence rate and affects all
groups equally. (Last, A Dictionary of Epidemiology, 3d ed,
p53, 78, 80).(DECS)
Doenças físicas
USE: Distúrbios físicos
Doenças imunológicas
USE: Distúrbios imunológicos
Doenças infecciosas
USE: Distúrbios infecciosos
Doenças infecto-contagiosas
USE: Distúrbios infecciosos
Doenças ocupacionais
UF: Doenças profissionais
NT: Lesões por esforços repetitivos
TESP: ENFERMEDADES OCUPACIONALES
TING: OCCUPATIONAL DISEASES

SNPOR: Qualquer doença originada de fatores envolvidos com o
emprego ou profissão do paciente.(DECS)
SNESP: Cualquier enfermedad originada de factores involucrados con
el empleo o profesión del paciente.(DECS)
SNING: Diseases caused by factors involved in one's
employment.(DECS)
Doenças profissionais
USE: Doenças ocupacionais
Doenças renais
BT: Distúrbios urogenitais
NT: Insuficiência renal crônica
TESP: ENFERMEDADES RENALES
TING: KIDNEY DISEASES
SNPOR: Processos patológicos do RIM ou de componentes de seus
tecidos.(DECS)
SNESP: Procesos patologicos del REÑON o de componentes de su
tejidos.(DECS)
SNING: Pathological processes of the KIDNEY or its component
tissues.(DECS)
Doenças sanguíneas e linfáticas
BT: Distúrbios físicos
NT: Anemia
Hemofilia
Leucemia
TESP: DOLENCIAS SANGUINEAS Y LINFATICAS
TING: BLOOD AND LYMPHATIC DISORDERS
SNPOR: Doenças hematológicas juntamente com doenças do sistema
linfático. Doenças sanguíneas incluem transtornos
envolvendo os elementos formados (ex., AGRAGAÇÃO
ERITROCITÁRIA INTRAVASCULAR) e componentes químicos (ex.,
TRANSTORNOS DAS PROTEÍNAS SANGUÍNEAS); doenças linfáticas
incluem transtornos relacionados à linfa, nódulos
linfáticos e linfócitos.(DECS)
SNESP: Colectivamente trastornos hematológicos y enfermedades del
sistema linfático . Las enfermedades hemáticas incluyen
trastornos que afectan a los elementos formes (ejemplo,
AGREGACIÓN ERITROCITARIA, INTRAVASCULAR) y a los
componentes químicos (ejemplo, TRASTORNOS DE LAS PROTEÍNAS
EN SANGRE); las enfermedades linfáticas incluyen trastornos
relacionados con la linfa, los ganglios linfáticos y los
linfocitos.(DECS)
SNING: Hematologic diseases and diseases of the lymphatic system
collectively. Hemic diseases include disorders involving
the formed elements (e.g., ERYTHROCYTE AGGREGATION,
INTRAVASCULAR) and chemical components (e.g., BLOOD PROTEIN
DISORDERS); lymphatic diseases include disorders relating
to lymph, lymph nodes, and lymphocytes.(DECS)
Doenças sexualmente transmissíveis
USE: Doenças venéreas
Doenças terminais
BT: Doença
TESP: ENFERMEDAD TERMINAL
TING: TERMINALLY ILL
SNPOR: Doença ou estado no qual a morte é possível ou

iminente.(DECS)
SNESP: Una enfermedad o estado en el cual la muerte es posible o
inminente.(DECS)
SNING: A disease or state in which death is possible or
imminent.(DECS)
Doenças transmissíveis
USE: Distúrbios infecciosos
Doenças venéreas
UF: Doenças sexualmente transmissíveis
BT: Distúrbios infecciosos
NT: Sífilis
RT: AIDS
Distúrbios urogenitais
Esterilidade
HIV
Infertilidade
Preservativos
TESP: ENFERMEDADES VENEREAS
TING: VENEREAL DISEASES
SNPOR: As doenças devido a ou propagadas por contato sexual.(DECS)
SNESP: Enfermedades producidas o propagadas por el contacto
sexual.(DECS)
SNING: Diseases due to or propagated by sexual contact.(DECS)
Doenças viróticas
USE: Distúrbios viróticos
Doentes mentais sem-teto
BT: Sem-teto
RT: Distúrbios mentais
Psicopatologia
TESP: ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR
TING: HOMELESS MENTALLY ILL
Doentes terminais
USE: Pacientes terminais
Dogon (povo africano)
BT: África
Grupos étnicos
TESP: DOGON (PUEBLO AFRICANO)
TING: DOGON (AFRICAN PEOPLE)
Dolto, Françoise, 1908-1988
BT: Pessoas
RT: Pediatras
Psicanalistas
Dom

RT: Amor
Estados emocionais
TESP: DON
TING: GIFT

Domesticação do animal
RT: Animal de estimação
Animal em cativeiro

TESP: DOMESTICACION DE ANIMALES
TING: ANIMAL DOMESTICATION
SNPOR: Adaptação de animais selvagens para viver e procriar em
condições domésticas de acordo com os interesses da
sociedade humana. Compare ANIMAL BREEDING, EUGENICS, e
SELECTIVE BREEDING.
SNESP: Adaptación de animales salvajes para vivir y procrear en
condiciones domesticas de acuerdo con los intereses de la
sociedad humana. Compare ANIMAL BREEDING, EUGENICS, y
SELECTIVE BREEDING.
SNING: Adaptation of wild animals to life and breeding in tame
conditions according to the interests of human society.
Compare ANIMAL BREEDING, EUGENICS, and SELECTIVE BREEDING.
Dominação
USE: Autoritarismo
Dominância
NT: Dominância (animal)
Dominância cerebral
RT: Autoridade
Autoritarismo
Bullying
Coerção
Obediência
Poder
Status
TESP: DOMINANCIA
TING: DOMINANCE
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar as posições
relativas de objetos, pessoas, coisas ou processos. Se
possível use um termo mais específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar las
posiciones relativas de objetos, personas, cosas o
procesos. Si posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to relative
positions of objects, persons, things, or processes. Use a
more specific term if possible.
Dominância (animal)
UF: Ordem das bicadas
BT: Comportamento social (animal)
Dominância
RT: Comportamento agressivo animal
Divisão do trabalho animal
Territorialidade
TESP: DOMINANCIA ANIMAL
TING: ANIMAL DOMINANCE
SNPOR: Relacionamento entre animais que permite a alguns
indivíduos terem maior acesso aos recursos (p.ex.,
alimento, abrigo, parceiros) do que outros do grupo.
Acredita-se que a graduação de dominância seja linear, com
um claro ordenamento do mais para o menos dominante, mas
ela também pode ser dependente (i.e., baseada em relaciones
de parentesco ou idade) ou governada por coalizões em que
alguns indivíduos subordinados podem superar os mais
dominantes ao agirem juntos. Embora habitualmente se pense
que a dominância se baseia na agressão animal,
relacionamentos de dominância estáveis são de fato mantidos

pelo uso de vocalizações animais ou comunicação visual, com
um mínimo de agressão.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Relacionamiento entre animales que permite a algunos
individuos tener mayor acceso a los recursos (p.ej.,
alimento, abrigo, compañeros) de que los otros del grupo.
Créese que la graduación de dominancia sea linear, con un
claro ordenamiento de lo más para el menos dominante, más
ella también puede ser dependiente (esto es, basada en
relaciones de parentesco o edad) o gobernada por
coaliciones en que algunos individuos subordinados pueden
superar los más dominantes al actuaren juntos. Mientras
habitualmente se pensé que la dominancia se basa en la
agresión animal, relacionamientos de dominancia estables
son de facto mantenidos por el uso de vocalizaciones
animales o comunicación visual, con un mínimo de agresión.
Dominância cerebral
UF: Especialização hemisférica
BT: Dominância
NT: Lateralidade
RT: Cérebro
Hemisfério direito
TESP: DOMINANCIA CEREBRAL
TING: CEREBRAL DOMINANCE
SNPOR: Controle dos centros do baixo cérebro pelo cérebro ou pelo
cortex cerebral. Compare DOMINÂNCIA LATERAL.
SNESP: Controle de los centros del bajo cerebro por el cerebro o
por la corteza cerebral. Compare DOMINANCIA LATERAL.
SNING: The control of lower brain centers by the cerebrum or
cerebral cortex. Compare LATERAL DOMINANCE.
Dominância lateral
USE: Lateralidade
SNPOR: Tendência que o hemisfério direito ou esquerdo tem de
dominar o outro na maior quantidade das funções, ocorrendo
assim uma hegemonia, assimetria funcional, ou preferência
por um dos lados do corpo. Compare DOMINÂNCIA CEREBRAL.
SNING: The tendency for the right or left hemisphere to be
dominant over the other for most functions, leading to a
differential primacy, functional asimetry, or preference
for one side of the body. Compare CEREBRAL DOMINANCE.
Dominância manual
BT: Lateralidade
TESP: DOMINIO MANUAL
TING: HANDEDNESS
SNPOR: Habilidade diferencial aprendida ou espontânea em que há a
tendência de usar mais uma das mãos do que a outra.
SNESP: Habilidad diferencial aprendida o espontánea en que hay la
tendencia de usar más una de las manos de lo que la otra.
SNING: Learned or spontaneous differential dexterity with/and
tendency to use one hand rather than the other.
Domínio

RT: Neurose obsessiva
Objeto
TESP: DOMINIO
SNPOR: 1. Classe de entidades ou eventos que constituem o tema de

uma ciência ou outra disciplina. 2. Campo de mestria,
dominância ou empreendimento. 3. Em Taxonomia biológica, a
mais elevada categoria usada em alguns sistemas de
classificação, compreendendo um ou vários reinos. Três
domínios são reconhecidos: Archaea (arqueobactérias),
bactérias e eucariontes (incluindo animais, plantas, fungos
e protistas). 4. Em teoria dos conjuntos, o conjunto de
elementos sobre os quais uma função é definida.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Clase de entidades o eventos que constituyen el tema de
una ciencia o otra disciplina. 2. Campo de maestría,
dominancia o emprendimiento.3. En Taxonomía biológica, la
más elevada categoría usada en algunos sistemas de
clasificación, comprendido uno o varios reinos. Tres
dominios son reconocidos: Archaea (arqueobacterias),
bacterias y eucariontes (incluyendo animales, plantas,
fungos y protistas). 4. En teoría de los conjuntos, el
conjunto de elementos sobre los cuales una función es
definida.
Dopamina
BT: Catecolaminas
Drogas simpatomiméticas
TESP: DOPAMINA
TING: DOPAMINE
SNPOR: Uma das catecolaminas NEUROTRANSMISSORAS do encéfalo. É
derivada da TIROSINA e precursora da NOREPINEFRINA e da
EPINEFRINA. A dopamina é a principal transmissora no
sistema extrapiramidal do encéfalo e importante na
regulação dos movimentos. Sua ação é mediada por uma
família de receptores (RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS).(DECS)
SNESP: NEUROTRANSMISOR catecolamínico del encéfalo. Deriva de la
TIROSINA y es la precursora de la NOREPINEFRINA y la
EPINEFRINA. La dopamina es el principal transmisor en el
sistema extrapiramidal del encéfalo, por lo que es muy
importante para la regulación del movimiento. Su acción
está mediada por una familia de receptores (RECEPTORES
DOPAMINÉRGICOS).(DECS)
SNING: One of the catecholamine NEUROTRANSMITTERS in the brain. It
is derived from TYROSINE and is the precursor to
NOREPINEPHRINE and EPINEPHRINE. Dopamine is a major
transmitter in the extrapyramidal system of the brain, and
important in regulating movement. A family of receptors
(RECEPTORS, DOPAMINE) mediate its action.(DECS)
Dor

BT: Sintomas
NT: Cefaleia
Dor psíquica
RT: Distúrbios físicos
Doença
Drogas analgésicas
Percepção de dor
Sofrimento
TESP: DOLOR
TING: PAIN

Dor de cabeça
USE: Cefaleia

Dor psíquica
BT: Afeição
Dor
RT: Aflição
Sofrimento
Trauma psíquico
TESP: DOLOR PSIQUICO
Dória, Célia Sodré
USE: Madre Cristina, 1916-1999
Dormir

RT: Distúrbios do sono
Insônia
Regressão
Sonhos
Sono REM
TESP: DORMIR
TING: TO SLEEP

DOS (MS)
DOS (PC)
Doutores

BT: Sistemas operacionais de computador
BT: Sistemas operacionais de computador

USE: Médicos

Doxepina

BT: Tranquilizantes
TESP: DOSEPINA
TING: DOXEPIN
SNPOR: Use DROGAS ANTIDEPRESSIVAS ou TRANQUILIZANTES para acessar
referências entre 73-93.
SNING: Use ANTIDEPRESSANT DRUGS or TRANQUILIZING DRUGS to access
references from 73-93.

Drama

BT: Teatro
RT: Cinema
Escritores
Literatura
TESP: DRAMA
TING: DRAMA

Dramaterapia
USE: Psicodrama
Dramaturgos
RT: Brecht, Bertolt, 1898-1956
Marcel, Gabriel, 1889-1973
Shakespeare, William, 1564-1616
Sófocles, 496-406 a.C.
Droga (abuso)
BT: Distúrbios do comportamento
Droga (uso)

NT: Abuso de álcool
Cocaína
Crack (droga)
Droga (dependência)
Maconha
RT: Codependência (psicologia)
Droga (vício)
Drogas
Prevenção do abuso de drogas
Problemas sociais
Vício
TESP: ABUSO DE DROGAS
TING: DRUG ABUSE
Droga (dependência)
UF: Dependência (droga)
BT: Droga (abuso)
Droga (efeitos colaterais)
NT: Droga (vício)
RT: Desejo compulsivo
TESP: DEPENDENCIA A DROGAS
TING: DRUG DEPENDENCY
SNPOR: Desejo psicológico intenso ou uso habitual de uma
substância química que pode ou não ser acompanhada de
dependência física. Termo usado para populações humanas ou
animais. Compare DROGA (VÍCIO).
SNING: Psychological craving for or habituation to the use of a
chemical substance which may or may not be accompanied by
physical dependency. Used for animal or human populations.
Compare DRUG ADDICTION.
Droga (efeitos colaterais)
UF: Droga (reações adversas)
Reações adversas às drogas
BT: Efeitos colaterais (tratamento)
NT: Droga (dependência)
Droga (vício)
RT: Drogas
Farmacoterapia
TESP: DROGAS (EFECTOS COLATERALES)
TING: SIDE EFFECTS (DRUG)
SNPOR: Efeitos agudos ou crônicos, e geralmente indesejados, do
uso de drogas, que ocorrem somados ao objetivo pretendido
ou terapêutica desejados. Use DROGA (REACOES ADVERSAS) ou
DROGAS (EFEITOS COLATERAIS) para acessar referências entre
73-81.
SNING: Acute or chronic and often undesirable effects of drugs
occurring in addition to the intended or therapeutic
objective. Use DRUG ADVERSE REACTIONS or SIDE EFFECTS
(DRUG) to access references from 73-81.
Droga (efeitos)
USE: Drogas
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Anterior a este ano, um
termo obrigatório a todos os estudos envolvendo qualquer
uso de substâncias químicas administradas com objetivos não
terapêuticos em seres humanos ou animais. Posterior a 1982,
use DROGAS, tipos de drogas ou seus nomes, ou termos
referentes a substâncias químicas administradas com

objetivos não terapêuticos.
SNING: Term discontinued in 1982. Prior to 1982, a mandatory term
applied to all studies involving any use of chemical
substances administered for nontreatment purposes to human
or animal subjects. From 1982, use DRUGS, specific drug
classes or names, or terms referring to the chemical
substance introduced for nontreatment purposes.
Droga (reabilitação)
USE: Reabilitação da droga
Droga (reações adversas)
USE: Droga (efeitos colaterais)
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use DROGA (REAÇÕES
ADVERSAS) ou DROGA (EFEITOS COLATERAIS) para acessar
referências entre 73-81.
SNING: Term discontinued in 1982. Use DRUG ADVERSE REACTIONS or
SIDE EFFECTS (DRUG) to access references from 73-81.
Droga (uso)
NT: Droga (abuso)
Fumo
RT: Autoadministração de drogas
Desejo compulsivo
Drogas
Vício
TESP: DROGAS (USO)
TING: DRUG USAGE
SNPOR: Ato, quantidade, ou modo de usar qualquer tipo de droga.
Termo aplicado apenas para a espécie humana, devendo ser
usado quando nem o abuso ou vício estejam em consideração,
independente da legalidade da droga em questão.
SNING: Act, amount, or mode of using any type of drug. Applies
only to humans and should be used when neither abuse nor
addiction are the subject matter, regardless of the
legality of the particular drug.
Droga (vício)
UF: Drogadição
Drogados
BT: Droga (dependência)
Droga (efeitos colaterais)
Vício
RT: Droga (abuso)
Toxicômanos
TESP: DROG ADICCION
TING: DRUG ADDICTION
SNPOR: Dependência física e emocional de uma substância química.
Compare DROGA (DEPENDÊNCIA).
SNESP: Dependência física y emocional de una sustancia quimica.
Compare DROGA (DEPENDENCIA)
SNING: Physical and emotional dependence on a chemical substance.
Compare DRUG DEPENDENCY.
Drogadição
USE: Droga (vício)
Drogados
USE: Droga (vício)

Drogas

UF: Droga (efeitos)
Drogas psicoativas
Drogas psicotrópicas
Tóxicos
NT: Agonistas de dopamina
Alcaloides
Aminas
Antagonistas da serotonina
Antagonistas narcóticos
Barbitúricos
Benzodiazepinas
Canabis
Diuréticos
Drogas - Bibliografia
Drogas - Dicionário
Drogas alucinógenas
Drogas analgésicas
Drogas anestésicas
Drogas antidepressivas
Drogas antiespasmódicas
Drogas antivirais
Drogas bloqueadoras colinérgicas
Drogas bloqueadoras ganglionares
Drogas colinérgicas
Drogas colinomiméticas
Drogas hipnóticas
Drogas narcóticas
Drogas psicodélicas
Drogas psicotomiméticas
Drogas simpatomiméticas
Esteróides
Gentamicinas
Inibidores de enzimas
Sedativos
Tranquilizantes
RT: Ácidos
Droga (abuso)
Droga (efeitos colaterais)
Droga (uso)
Farmacoterapia
Hormônios
Inseticidas
Peptídeos
Reabilitação da droga
TESP: DROGAS
TING: DRUGS
SNPOR: Termo de conceituação ampla, designando qualquer
substância, excluindo-se aquelas administradas para fins de
nutrição, com propósitos experimentais ou de tratamento. Se
possível use termos especificando os tipos de drogas ou
seus nomes ou classes de drogas.
SNING: Conceptually broad array term referring to any substance
other than food administered for experimental or treatment
purposes. Use specific drug classes or names if possible.

Drogas - Bibliografia
BT: Drogas

Drogas - Dicionário
BT: Dicionários
Drogas
Drogas alucinógenas
BT: Drogas
NT: Dietilamida do ácido lisérgico
Mescalina
RT: Alucinações
Canabis
Drogas bloqueadoras colinérgicas
Drogas psicodélicas
Drogas psicotomiméticas
TESP: DROGAS ALUCINOGENAS
TING: HALLUCINOGENIC DRUGS
Drogas analgésicas
UF: Analgésicos
Anódinos
BT: Drogas
NT: Atropina
Morfina
RT: Analgesia
Dor
Drogas anestésicas
Drogas hipnóticas
Drogas narcóticas
Sedativos
TESP: DROGAS ANALGESICAS
TING: ANALGESIC DRUGS
Drogas anestésicas
BT: Drogas
NT: Anestésicos locais
RT: Barbitúricos
Drogas analgésicas
Drogas hipnóticas
Drogas narcóticas
Sedativos
TESP: DROGAS ANESTESICAS
TING: ANESTHETIC DRUGS
Drogas anticolinérgicas
USE: Drogas bloqueadoras colinérgicas
Drogas antidepressivas
BT: Drogas
NT: Fluoxetina
RT: Drogas estimulantes do sistema nervoso central
Hipertensão
TESP: AGENTES ANTIDEPRESIVOS
TING: ANTIDEPRESSANT DRUGS
Drogas antiespasmódicas
UF: Antiespasmódicos
BT: Drogas
NT: Atropina
RT: Drogas bloqueadoras colinérgicas

TESP: ANTIESPASMODICOS
TING: ANTISPASMODIC DRUGS
SNPOR: Drogas que previnem ou reduzem convulções geralmente pelo
relaxamento do músculo liso.
SNING: Drugs that prevent or reduce spasms usually by relaxation
of smooth muscle.
Drogas antiesquizofrênicas
USE: Drogas neurolépticas
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use DROGAS
ANTIESQUIZOFRENICAS (entre 73-81) ou a droga tranquilizante
ou neuroléptica especificamente para acessar referências
anteriores a 1982. A partir desta data, veja drogas
tranquilizantes, neurolépticas, ou outros tipos de drogas
apropriadamente classificados.
SNING: Term discontinued in 1982. Use ANTISCHIZOPHRENIC DRUGS
(from 73-81) or the specific tranquilizing or neuroleptic
drug to access references prior to 1982. From 1982, see the
specific tranquilizing drugs, neuroleptic drugs, or other
appropriate drug classes.
Drogas antipsicóticas
USE: Drogas neurolépticas
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use DROGAS ANTIPSICOTICAS
(entre 73-81) ou a específica droga tranquilizante ou
neuroleptica para acessar referências anteriores a 1982. A
partir desta data, veja as específicas drogas
tranquilizantes, neuroléepticas, ou outra classe apropriada.
SNING: Term discontinued in 1982. Use ANTIPSYCHOTIC DRUGS (from
73-81) or the specific tranquilizing or neuroleptic drug to
access references prior to 1982. From 1982, see the
specific tranquilizing drugs, neuroleptic drugs, or other
appropriate drug classes.
Drogas antivirais
UF: Antivirais
BT: Drogas
NT: Zidovudina
TESP: DROGAS ANTIVIRALES
TING: ANTIVIRAL DRUGS
Drogas bloqueadoras colinérgicas
UF: Colinérgicos
Drogas anticolinérgicas
Drogas colinolíticas
Drogas parassimpatolíticas
BT: Drogas
NT: Atropina
Nicotina
RT: Drogas alucinógenas
Drogas antiespasmódicas
Drogas colinomiméticas
TESP: AGENTES BLOQUEADORS COLINERGICOS
TING: CHOLINERGIC BLOCKING DRUGS
Drogas bloqueadoras ganglionares
BT: Drogas
NT: Nicotina
TESP: AGENTES BLOQUEADORES GANGLIONARES

TING: GANGLION BLOCKING DRUGS
Drogas colinérgicas
UF: Drogas muscarínicas
BT: Drogas
NT: Acetilcolina
RT: Drogas colinomiméticas
Homatropina
TESP: DROGAS COLINERGICAS
TING: CHOLINERGIC DRUGS
Drogas colinolíticas
USE: Drogas bloqueadoras colinérgicas
Drogas colinomiméticas
UF: Drogas parassimpatomiméticas
BT: Drogas
NT: Acetilcolina
RT: Drogas bloqueadoras colinérgicas
Drogas colinérgicas
TESP: DROGAS COLINOMIMETICAS
TING: CHOLINOMIMETIC DRUGS
Drogas estimulantes do sistema nervoso central
UF: Estimulantes do sistema nervoso central
NT: Anfetamina
Cafeína
RT: Drogas antidepressivas
TESP: DROGAS ESTIMULANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
TING: CNS STIMULATING DRUGS
Drogas hipnóticas
BT: Drogas
NT: Apomorfina
Barbital
RT: Barbitúricos
Benzodiazepinas
Drogas analgésicas
Drogas anestésicas
Drogas narcóticas
Sedativos
TESP: HIPNOTICOS
TING: HYPNOTIC DRUGS
Drogas muscarínicas
USE: Drogas colinérgicas
Drogas narcóticas
UF: Narcóticos
BT: Drogas
NT: Apomorfina
Atropina
Opiáceos
RT: Antagonistas narcóticos
Canabis
Drogas analgésicas
Drogas anestésicas
Drogas hipnóticas
Tranquilizantes

TESP: NARCOTICOS
TING: NARCOTIC DRUGS
Drogas neurolépticas
UF: Drogas antiesquizofrênicas
Drogas antipsicóticas
BT: Tranquilizantes
NT: Risperidona
TESP: NEUROLEPTICOS
TING: NEUROLEPTIC DRUGS
SNPOR: Use DROGAS NEUROLÉPTICAS, DROGAS ANTIPSICÒTICAS, DROGAS
ANTIESQUIZOFRÊNICAS, ou as drogas tranquilizantes,
neurolépticas especificamente, ou outros tipos de drogas
apropriadamente classificadas para acessar referências
entre 73-81.
SNING: Use NEUROLEPTIC DRUGS, ANTIPSYCHOTIC DRUGS,
ANTISCHIZOPHRENIC DRUGS, or the specific tranquilizing
drugs, neuroleptic drugs, or other appropriate drug classes
to access references from 73-81.
Drogas parassimpatolíticas
USE: Drogas bloqueadoras colinérgicas
Drogas parassimpatomiméticas
USE: Drogas colinomiméticas
Drogas psicoativas
USE: Drogas
Drogas psicodélicas
BT: Drogas
NT: Dietilamida do ácido lisérgico
RT: Drogas alucinógenas
Drogas psicotomiméticas
TESP: DROGAS PSICODELICAS
TING: PSYCHEDELIC DRUGS
Drogas psicotomiméticas
BT: Drogas
NT: Dietilamida do ácido lisérgico
Mescalina
RT: Drogas alucinógenas
Drogas psicodélicas
TESP: DROGAS PSICOTOMIMETICAS
TING: PSYCHOTOMIMETIC DRUGS
Drogas psicotrópicas
USE: Drogas
Drogas simpatomiméticas
BT: Drogas
NT: Aminas simpatomiméticas
Dopamina
RT: Sistema nervoso simpático
TESP: DROGAS SIMPATOMIMETICAS
TING: SYMPATHOMIMETIC DRUGS
Drogas tranquilizantes
USE: Tranquilizantes

Drogaterapia
USE: Farmacoterapia
SNPOR: Termo de uso obrigatorio aplicado em estudos que tratam de
qualquer aspecto da terapia com uso de drogas em contextos
clínicos.
SNING: Mandatory term applied to studies dealing with any aspect
of drug therapy in clinical contexts.
Druídas

RT: Mitologia
TESP: DRUIDAS
TING: DRUIDS AND DRUIDISM

DSC

USE: Discurso do sujeito coletivo

Dualismo

BT: Filosofias
NT: Dualismo pulsional
RT: Esquizoanálise
Mente
TESP: DUALISMO
TING: DUALISM
SNPOR: Teoria que vê o corpo e a mente como duas entidades
separadas e irredutíveis.
SNING: Theory viewing mind and body as two separate and
irreducible entities.

Dualismo pulsional
BT: Dualismo
RT: Conflito
Pulsão de morte
Pulsão de vida
TESP: DUALISMO PULSIONAL
Duodeno

USE: Intestinos

Dupla carreira
RT: Estrutura familiar
Família
Trabalho feminino
TESP: DOBLE CARRERA
TING: DUAL CAREERS
SNING: Situation in which both partners or spouses in a family
pursue careers
Duplo

NT: Duplo vínculo
RT: Compulsão a repetição
TESP: DOBLE

Duplo vínculo
BT: Duplo
RT: Comunicação
Esquizofrenia
Família
Mensagens

Paradoxo
TESP: DOBLE VINCULO
Duração do estímulo
UF: Tempo de exposição (estímulo)
BT: Parâmetros do estímulo
TESP: DURACION DEL ESTIMULO
TING: STIMULUS DURATION
Durand, Gilbert,1921-2012
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Professores
Durkheim, Émile, 1858-1917
BT: Pessoas
RT: Sociólogos
Dúvida obsessiva
BT: Distúrbios do pensamento
Obsessões
TESP: DUDA OBSESIVA
TING: OBSESSIVE DOUBT
E-mail

EACI-P

EAE
EAH

UF: Eletronic mail messages
BT: Redes de informação
TESP: MENSAJES DEL CORREO ELECTRONICO
TING: ELECTRONIC MAIL MESSAGES
SNPOR: Mensagens entre usuários de computador através de REDES DE
COMUNICAÇÃO DE COMPUTADORES. Esta característica duplica a
maioria das características de correio de papel, como
remeter, cópias múltiplas e anexos de imagens e outros
tipos de arquivo, porém, com uma vantagem de velocidade. O
termo também se refere a uma mensagem individual enviada
desta maneira.(DECS)
SNESP: Mensajes entre usuarios de computadores vía REDES DE
COMUNICACIÓN DE COMPUTADORES. Esta función duplica la
mayoría de las características de correo de papel, como el
reenvío, copias múltiples, y archivos adjuntos de imágenes
y otros tipos de archivos, pero con una ventaja de
velocidad. El término también se refiere a un mensaje
individual enviado de esta manera.(DECS)
SNING: Messages between computer users via COMPUTER COMMUNICATION
NETWORKS. This feature duplicates most of the features of
papermail, such as forwarding, multiple copies, and
attachments of images and other file types, but with a
speed advantage. The term also refers to an individual
message sent in this way.(DECS)
USE: Escala de avaliação do comportamento infantil para o
professor
USE: Escala de avaliação de expectativas

USE: Escala analógica de humor
Escala de ansiedade de Hamilton
EAM-FI

USE: Escala de ansiedade manifesta (forma infantil)

EAM - M
EAS

EAT-26
ECDE
Ecolalia

USE: Escala de avaliação de mania modificada
USE: Escala de adequação social
Escala de atitudes sexuais
USE: Teste de atitudes alimentares
USE: Escala Calgary de depressão para esquizofrenia

BT: Distúrbios da linguagem
Sintomas psicóticos
RT: Síndrome de Tourette
TESP: ECOLALIA
TING: ECHOLALIA
SNPOR: Repetição sem sentido, involuntária ("como papagaio") de
uma canção, frase ou palavra recém escutada. Esta afecção
pode estar associada com AFASIA transcortical,
ESQUIZOFRENIA ou outros transtornos. (Tradução livre do
original: Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed,
p485).(DECS)
SNESP: Repetición involuntaria ("semejante a un papagayo"), y sin
sentido de una palabra, frase, o canción que se ha oido
recientemente. Esta afección puede estar asociada con la
AFASIA transcortical;ESQUIZOFRENIA; u otros trastornos.
(Traducción libre del original: Adams et al., Principles of
Neurology, 6th ed, p485).(DECS)
SNING: Involuntary ("parrot-like"), meaningless repetition of a
recently heard word, phrase, or song. This condition may be
associated with transcortical APHASIA; SCHIZOPHRENIA; or
other disorders. (From Adams et al., Principles of
Neurology, 6th ed, p485).(DECS)

Ecolocação
RT: Etologia animal
Vocalizações dos animais
TESP: ECOLOCACION
TING: ECHOLOCATION
Ecologia

NT: Ecologia - Dicionários
RT: Ambiente
Conservação (comportamento ecológico)
Ecologia comportamental
Educação ambiental
Fatores ecológicos
Poluição
TESP: ECOLOGIA
TING: ECOLOGY

SNPOR: Ramo da ciência voltado para as inter-relações de
organismos e seu AMBIENTE, especialmente as manifestadas
por ciclos e ritmos naturais, desenvolvimento e estrutura
da comunidade, interações entre espécies de organismos
diferentes, distribuições geográficas e alterações
populacionais. (Tradução livre do original: Webster's, 3d
ed).(DECS)
SNESP: Rama científica que se ocupa de la interrelación de los
organismos con su AMBIENTE, especialmente su manifestación
en ritmos y ciclos naturales, estructura y desarrollo de la
comunidad, interacciones entre diferentes tipos de
organismos, distribuciones geográficas y alteraciones de la
población (Adaptación del original: Webster's, 3d ed).(DECS)
SNING: The branch of science concerned with the interrelationship
of organisms and their ENVIRONMENT, especially as
manifested by natural cycles and rhythms, community
development and structure, interactions between different
kinds of organisms, geographic distributions, and
population alterations. (Webster's, 3d ed).(DECS)
Ecologia - Dicionários
BT: Dicionários
Ecologia
Ecologia comportamental
RT: Ecologia
Fatores ecológicos
Psicologia ambiental
TESP: ECOLOGIA CONDUCTUAL
TING: BEHAVIORAL ECOLOGY
SNPOR: Estudo da interação entre um ambiente e o comportamento dos
organismos naquele ambiente. A ecologia comportamental se
interessa principalmente pelos aspectos adaptativos do
comportamento animal, especialmente em ambientes naturais.
Inicialmente, muitos estudos focalizaram a aquisição e uso
de recursos, mas estudos mais recentes tem investigado a
importância adaptativa das interações sociais, fundindo a
ecologia comportamental com a sociobiologia.( Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estudio de la interacción entre un ambiente y el
comportamiento de los organismos en aquello ambiente. La
ecología conductual se interesa principalmente por ellos
aspectos adaptativos del comportamiento animal,
especialmente en ambientes naturales. Inicialmente, muchos
estudios focalizaran la adquisición el uso de recursos, más
estudios más reciente tiene investigado la importancia
adaptativa de las interacciones sociales, fundido la
ecología conductual con la sociobiología.
SNING: Study, usually based on naturalistic observations, of the
interaction between the environment and the bahavior of
organisms within that environment
Ecologia humana
NT: Saúde ambiental
TESP: ECOLOGÍA HUMANA
TING: HUMAN ECOLOGY
SNPOR: Em sociologia, o estudo da relação entre os seres humanos e
seus ambientes físico e social.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).

SNESP: En sociología, el estudio de la relación entre los seres
humanos y sus ambientes físico y social.
Ecologia mental da morte
TESP: ECOLOGIA MENTAL DE LA MUERTE
TING: MENTAL ECOLOGY OF THE DEATH
Econometria
BT: Economia
RT: Estatísticas
Modelo matemático
TING: ECONOMETRICS
Economia

BT: Ciências sociais
NT: Econometria
Economia comportamental
Economia e psicologia
Economia e saúde
Economia informal
Economia política
Economia solidária
Fusões e incorporações de empresas
Globalização
Malthusianismo
Política econômica
Relações econômicas internacionais
Serviços terceirizados
Trabalho estrangeiro
Trabalho infantil
Trabalho informal
RT: Atividades socioeconômicas
Crescimento econômico
Desenvolvimento econômico
Desenvolvimento sustentável
Divisão do trabalho
Empreendedorismo
Empregabilidade
História econômica
Sistemas político-econômicos
TESP: ECONOMIA
TING: ECONOMICS
SNPOR: Ciência social responsável pela produção, distribuição, e
consumo de bens e serviços. Termo usado para a disciplina
ou os próprios fatores econômicos.
SNESP: Ciencia social responsable por la producción, distribución,
y consumo de bienes y servicios. Término usado para la
disciplina o los propios factores económicos.
SNING: Social science dealing with the production, distribution,
and consumption of goods and services. Used for the
discipline or economic factors themselves.

Economia comportamental
UF: Comportamento econômico
BT: Economia
RT: Comportamento do consumidor
Econômico
TESP: ECONOMIA DEL COMPORTAMIENTO
TING: BEHAVIORAL ECONOMICS

SNPOR: Aplicação de princípios econômcos (p. ex., lei da oferta e
procura) à predição, análise e potencial modificação do
comportamento. Por exemplo, o abuso de substâncias pode ser
discutido em termos do preço e procura da substância em
questão.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Aplicación de principios económicos (p. ej., ley de la
oferta y procura) a la predicción, análisis y potencial
modificación del comportamiento. Por ejemplo, el abuso de
sustancias puede ser discutido en términos del precio y
procura de la sustancia en cuestión.
SNING: The application of economic principles to human behavior.
Economia e psicologia
BT: Economia
RT: Ciências sociais
Psicologia
TESP: ECONOMIA Y PSICOLOGIA
TING: PSYCHOLOGY AND ECONOMY
Economia e saúde
BT: Economia
RT: Ciências sociais
Saúde
Economia informal
BT: Economia
TESP: ECONOMIA INFORMAL
TING: INFORMAL ECONOMY
Economia política
BT: Economia
Economia solidária
BT: Economia
NT: Banco comunitário
TESP: ECONOMIA SOLIDARIA
TING: SOLIDARY ECONOMIC
Econômico
RT: Economia comportamental
TESP: ECONOMICO
TING: ECONOMIC
SNPOR: Respeitante a economia 2 caracterizado pelo uso cauteloso,
eficiente e ponderado dos recursos materiais 3 que controla
gastos, que evita desperdícios 4 que gera economia, que
reduz gastos 5 que custa pouco, barata 6 que obtém
resultados com o mínimo de perdas erros,
dispêndios.((Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Concerniente a economía 2 caracterizado por el uso
cauteloso, eficiente y ponderado de los recursos materiales
3 que controla gastos, que evita desperdicios 4 que produce
economía, que reduce gastos 5 que costa poco, barata 6 que
obtiene resultados con el mínimo de pérdidas errores,
dispendio.
Economistas
RT: Kalecki, Michal, 1899-1970

Keynes, John Maynard, 1883-1946
Malthus, Thomas Robert, 1766-1834
Mill, John Stuart, 1806-1873
Singer, Paul Israel, 1932Smith, Adam, 1723-1790
Veblen, Thorstein, 1857-1929
EDAO
EDI

USE: Escala diagnóstica adaptativa operacionalizada
USE: Escala de determinismo infantil

Edifícios históricos (preservação)
RT: Arquitetura
TESP: EDIFICIOS HISTORICOS (PRESERVACION
TING: HISTORIC BUILDINGS
Editoração
UF: Indústria do livro
Indústria editorial
RT: Artes gráficas - Dicionários
Livros
TESP: FIRMA EDITORA
TING: PUBLISHING
SNPOR: O negócio ou profissão da produção comercial e distribuição
deliteratura. Inclui o publicador, processo de publicação,
edição e editores. A produção pode ser através de métodos
de impressãoconvencionais ou publicação eletrônica.(DECS)
SNESP: El negocio o profesión de la producción comercial y edición
deliteratura. Incluye al editor, los procesos de
publicación, la edición y los redactores. La producción
puede ser por métodos de impresiónconvencionales o por
edición electrónica.(DECS)
SNING: "The business or profession of the commercial production
and issuance of literature" (Webster's 3d). It includes the
publisher, publication processes, editing and editors.
Production may be by conventional printing methods or by
electronic publishing.(DECS)
EDPL

USE: Escala de desenvolvimento do pensamento lógico

Educação

UF: Processo educacional
Treinamento
NT: Atividade pedagógica
Currículo
Educação - Dicionários
Educação - Enciclopédias
Educação - Guias
Educação - Periódicos
Educação (Amazônia)
Educação (França)
Educação (Grécia)
Educação à distância
Educação comunitária
Educação de adultos
Educação de jovens e adultos

Educação do clero
Educação e igualdade
Educação em relação à morte
Educação especial
Educação inclusiva
Educação infantil
Educação internacional
Educação moral
Educação não-formal
Educação paraprofissional
Educação popular
Educação religiosa
Educomunicação
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino noturno
Ensino pré-escolar
Ensino público
Ensino superior
Exclusão escolar
Formação de professores
Pesquisa educacional
Psicanálise e educação
Remediação da educação
Treinamento de pais
Treinamento de pessoal
RT: Administração educacional
Ajustamento escolar
Ambiente escolar
Aprendizagem escolar
Aspirações educacionais
Assiduidade escolar
Atitudes do estudante
Atitudes do professor
Atividades extra-curriculares
Cadernos escolares
Características do estudante
Características do professor
Co-educação
Comportamento na sala de aula
Custo da educação
Direito à educação
Disciplina na sala de aula
Educação ambiental
Ensino
Escolas
Estudantes
Evasão
Evasão escolar
Filosofia da educação
Hábitos de estudo
Instalações e serviços escolares
Interação professor-aluno
Medidas educacionais
Métodos de ensino
Modificação do comportamento na sala de aula
Objetivos educacionais
Orientação educacional
Orientação escolar

Pessoal da educação
Programas educacionais
Psicologia educacional
Qualidade da educação
Rendimento escolar
Televisão educativa
Vestibular
TESP: EDUCACION
TING: EDUCATION
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar o processo de
conceder ou obter conhecimentos, habilidades, e valores. Se
possível use um termo mais específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar el proceso de
conceder o obtener conocimientos, habilidades, y valores.
Si posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the process of
imparting or obtaining knowledge, skills, and values. Use a
more specific term if possible.
Educação - Dicionários
BT: Dicionários
Educação
Educação - Enciclopédias
BT: Educação
Enciclopédias
Educação - Guias
BT: Educação
Educação - Periódicos
BT: Educação
Educação (Amazônia)
BT: Educação
TESP: EDUCACION (AMAZONIA)
TING: EDUCATION (AMAZONIA)
Educação (França)
BT: Educação
Educação (Grécia)
BT: Educação
Educação à distância
BT: Educação
RT: Cursos via internet
Métodos de ensino
TESP: EDUCACION A DISTANCIA
TING: DISTANCE EDUCATION
Educação afetiva
BT: Currículo
RT: Autoconceito
Autorrealização
Habilidades sociais
TESP: EDUCACION AFECTIVA
TING: AFFECTIVE EDUCATION
SNPOR: Currículo com o objetivo de mudança do comportamento social

e emocional de estudantes e de valorizar seus conhecimentos
de tal comportamento.
SNESP: Currículo con el objetivo de mudanza del comportamiento
social y emocional de estudiantes y de avaluar sus
conocimientos de tal comportamiento.
SNING: Curriculum aimed at changing emotional and social behavior
of students and enhancing their understanding of such
behavior.
Educação alimentar e nutricional
RT: Distúrbios do ato de comer
Nutrição
TESP: EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
TING: FOOD AND NUTRITION EDUCATION
SNPOR: Educação das pessoas visando uma melhoria geral do estado
nutricionalatravés da promoção de hábitos alimentares
adequados, eliminação de práticas dietéticas inadequadas,
introdução de melhores práticas de higiene dos alimentos e
um uso mais eficiente dos recursos alimentares.(DECS)
SNESP: Educación encaminada a lograr un mejoramiento general
apropiado del estado nutricional mediante el fomento de
hábitos alimentarios, la eliminación de prácticas
dietéticas poco satisfactorias, el mejoramiento de la
higiene de losalimentos y el empleo más eficiente de los
alimentos disponibles.(DECS)
SNING: Education of people seeking a general improvement of
nutritional status by promoting proper eating habits,
eliminating improper dietary practices, introduction of
best practices in food hygiene and a more efficient use of
food resources.(DECS)
Educação ambiental
RT: Ambiente
Conservação (comportamento ecológico)
Ecologia
Educação
Poluição
TESP: EDUCACION AMBIENTAL
TING: ENVIRONMENTAL EDUCATION
SNPOR: Termo usado para contextos educacionais e não-educacionais.
SNESP: Término usado para contextos educacionales y no
educacionales.
SNING: Used for educational and noneducational settings.
Educação artística
USE: Arte-educação
Educação audiovisual
USE: Instrução audiovisual
Educação compensatória
BT: Currículo
RT: Programas educacionais
Remediação da educação
TESP: EDUACION COMPENSATORIA
TING: COMPENSATORY EDUCATION
SNPOR: Educação voltada para a valorização de habilidades
intelectuais e sociais de estudantes com deficiências, e
para compensar as insuficiências ambientais, experimentais,

culturais, ou econômicas. Compare REMEDIAÇÃO DA EDUCAÇÃO.
SNESP: Educación vuelta para la valorización de habilidades
intelectuales y sociales de estudiantes con deficiencias, y
para compensar las insuficiencias ambientales,
experimentales, culturales, o económicas.
SNING: Education designed to enhance intellectual and social
skills of disadvantaged students, and to compensate for
environmental, experimental, cultural, or economic
deficits. Compare REMEDIAL EDUCATION.
Educação comunitária
BT: Educação
RT: Desenvolvimento sustentável
Serviços comunitários
Educação continuada
USE: Educação permanente
Educação criativa
RT: Criatividade
Educação de adultos
BT: Educação
NT: Educação permanente
TESP: EDUCACION DEL ADULTO
TING: ADULT EDUCATION
SNPOR: Educação para adultos formal ou informal, incluindo, mas
não limitada a programas de educação básica, de
equivalência ao ensino secundário, educação vocacional,
cursos por correspondência, educação continuada, cursos
informais sem atribuição de grau e programas de educação
permanente.
SNESP: Educación para adultos formal o informal, incluyendo, más
no limitada a programas de educación básica, de
equivalencia al enseñanza secundaria, educación continuada,
cursos informales, sin atribución de grado y programas de
educación permanente.
SNING: Formal or informal education for adults, including but not
limited to basic education, high school equivalency,
vocational education, correspondence courses, continuing
education, nondegree coursework, and lifelong learning
programs.
Educação de crianças autistas
USE: Crianças autistas - Educação
Educação de jovens e adultos
BT: Educação
TESP: EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
TING: YOUTH AND ADULT EDUCATION
Educação de terceiro grau
USE: Ensino superior
Educação do clero
BT: Clero
Educação
TESP: EDUCACION DEL CLERO CATOLICO
TING: EDUCATION OF THE CLERGY

Educação e igualdade
BT: Educação
RT: Igualdade social
TESP: EDUACION E IGUALDAD
TING: EDUCATIONAL EQUALIZATION
Educação em relação à morte
UF: Tanatologia
BT: Educação
RT: Morte
Tratamento
TESP: EDUCACION CON RELACION A LA MUERTE
TING: DEATH EDUCATION
SNPOR: Educação relacionada ao processo da morte e da agonia.
Aplica-se a pacientes ou estudantes de qualquer idade
incluindo profissionais de apoio.
SNESP: Educacion relacionada al proceso de muerte y de agonia. Se
aplica a pacientes o estudiantes de cualquier edad
incluyendo profesionales de apoyo
SNING: Education in the process of death and dying. Applies to
patients or students of any age including helping
professionals.
Educação especial
BT: Educação
Programas educacionais
NT: Crianças autistas - Educação
Educação especial - Bibliografias
Educação especial - Guias
Necessidades educativas especiais
RT: Habilidades para autocuidado
Intervenção precoce
Remediação da educação
TESP: EDUCACION ESPECIAL
TING: SPECIAL EDUCATION
SNPOR: Programas e serviços educacionais para estudantes com
deficiências ou superdotados cujas características e
necessidades educacionais diferem daqueles que podem ser
ensinados pelos métodos e materiais padrões.
SNESP: Programas y servicios educacionales para Estudiantes con
deficionales o superdotados cuyas características y
necesidades educacionales difieren de aquellos que pueden
ser enseñados por los métodos y materiales patrones.
SNING: Educational programs and services for students with
disabilities or gifted students whose characteristics and
educational needs differ from those who can be taught
through standard methods and materials.
Educação especial - Bibliografias
BT: Bibliografia
Educação especial
Educação especial - Guias
BT: Educação especial
Educação física
BT: Currículo
NT: Aprendizagem motora

Aptidão física
Atividade física
Educação física escolar
Sedentarismo
RT: Biometria
TESP: EDUCACION FISICA
TING: PHYSICAL EDUCATION
SNPOR: Programa de instruções para o cuidado e desenvolvimento do
corpo, frequentemente em escolas. O conceito não inclui
exercícios prescritos, que são TERAPIA POR EXERCÍCIO.(DECS)
SNESP: Programas de instrucciones para el cuidado y desarrollo del
cuerpo, que se imparten con frecuencia en las escuelas. El
concepto no incluye los ejercicios recetados, que están
concebidos como TERAPIA POR EJERCICIO.(DECS)
SNING: Instructional programs in the care and development of the
body, often in schools. The concept does not include
prescribed exercises, which isEXERCISE THERAPY.(DECS)
Educação física escolar
BT: Educação física
TESP: EDUCACION FISICA ESCOLAR
TING: SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
Educação inclusiva
BT: Educação
NT: Inclusão escolar
TESP: EDUCACION INCLUSIVA
TING: INCLUSIVE EDUCATION
Educação infantil
BT: Educação
TESP: CRIANZA DEL NINO
TING: EARLY CHILDHOOD EDUCATION
SNPOR: O treinamento e a formação das crianças pelos pais ou por
substitutos dos pais. Também é usado para práticas de
educação infantil nas diferentes sociedades, em diferentes
níveis econômicos, em diferentes grupos étnicos, etc.
Difere de PODER FAMILILAR pelo fato de que, na educação
infantil, a ênfase está no ato de treinar e formar a
criança e na interação entre pais e criança, enquanto em
PODER FAMILIAR, a ênfase está na responsabilidade dos pais
e no fato do seu comportamento servir de exemplo para a
criança.(DECS)
SNESP: El entrenamiento y formación de los niños por los padres o
por sustitutos de los padres. También es usado para
prácticas de crianza del niño en diferentes sociedades, en
diferentes niveles económicos, en diferentes grupos
étnicos, etc. Difiere de RESPONSABILIDAD PARENTAL en que
aquí el énfasis está en la acción de entrenar y formar al
niño y en la interacción entre padres y niños, mientras que
la RESPONSABILIDAD PARENTAL enfatiza en la responsabilidad
y el comportamiento ejemplar de los padres.(DECS)
SNING: The training or bringing-up of children by parents or
parent-substitutes. It is used also for child rearing
practices in differentsocieties, at different economic
levels, in different ethnic groups, etc. It differs from
PARENTING in that in child rearing the emphasis is on the
act of training or bringing up the child and the
interaction between the parent and child, while parenting

emphasizes the responsibility and qualities of exemplary
behavior of the parent.(DECS)
Educação internacional
BT: Educação
TESP: EDUCACION INTERNACIONAL
TING: INTERNATIONAL EDUCATION
Educação matemática
USE: Ensino da matemática
Educação médica
BT: Ensino superior
TESP: EDUCACION MÉDICA
TING: MÉDICAL EDUCATION
SNPOR: Uso de artigos em geral que dizem respeito a educação
médica.(DECS)
SNESP: Se usa para las cosas en general que se relacionan con la
educación médica.(DECS)
SNING: Use for general articles concerning medical education.(DECS)
Educação Montessori
USE: Método Montessori
Educação moral
BT: Educação
TESP: EDUCACION MORAL
TING: MORAL EDUCATION
Educação não-formal
BT: Educação
TESP: EDUCACION NO FORMAL
TING: NON-FORMAL EDUCATION
Educação paraprofissional
BT: Educação
TESP: EDUCACION PARA PROFESIONAL
TING: PARAPROFESSIONAL EDUCATION
SNPOR: Treinamento ou educação de socorros, como corpo de
paramédicos e de apoio legal, os quais assistem
profissionais.
SNESP: Entrenamiento o educación de socorros, como cuerpo de
paramédicos y de apoyo legal, los cuales asisten
profesionales.
SNING: Training or education of aides, such as paramédical and
paralegal personnel, who assist professional persons.
Educação permanente
UF: Educação continuada
BT: Educação de adultos
RT: Desenvolvimento profissional
Ensino superior
Instrução individualizada
TESP: EDUCACION CONTINUA
TING: CONTINUING EDUCATION
SNPOR: Cursos formais ou informais, programas ou serviços
educacionais, normalmente no nível pós-secundário, voltados
para o avanço ou a atualização do aprendizado para adultos
objetivos de aperfeiçoamento pessoal, acadêmico,

ocupacional ou profissional.
SNESP: Cursos formales o informales, programas o servicios
educacionales, normalmente en el nivel post secundario,
vueltos para el avance o la actualización del aprendizaje
para adultos objetivos de mejoramiento personal, académico,
ocupacional o profesional.
SNING: Formal or informal courses, educational programs or
services, usually at the postsecondary level, designed to
advance or update adult learning for personal, academic, or
occupational and professional purposes.
Educação popular
BT: Educação
Educação pré-escolar
USE: Ensino pré-escolar
Educação religiosa
BT: Educação
RT: Crenças religiosas
Religião
Religiosos
Seminários
TESP: EDUCACION RELIGIOSA
TING: RELIGIOUS EDUCATION
Educação sanitária
BT: Currículo
NT: Educação sexual
RT: Prevenção
Prevenção da AIDS
TESP: EDUCACION EN SALUD
TING: HEALTH EDUCATION
SNPOR: Instrução ou programas na escola, instituições, ou locais
comunitários que apresentam material sobre fatores que
afetam o comportamento e atitudes relacionados à saúde.
SNESP: Instrucción o programas en la escuela, instituciones, o
locales comunitarios que presentan material sobre factores
que afectan el comportamiento y actitudes relacionadas a la
salud.
SNING: Instruction or programs in school, institutional, or
community settings which present material about factors
affecting health behavior and attitudes.
Educação sexual
BT: Educação sanitária
RT: Esclarecimento sexual
Sexo
TESP: EDUCACION SEXUAL
TING: SEX EDUCATION
SNPOR: Forma de instrução em processos reprodutivos que é
apresentado em um cenário de sala de aula. A educação
sexual fornece a adolescentes jovens informação competente
e objetiva sobre os aspectos psicológicos e físicos do
comportamento sexual.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Forma de instrución en procesos reproductivos que es
presentado en un escenario de clase. La educación sexual
fornece a adolescentes jóvenes información competente y

objetiva sobre los aspectos psicológicos y físicos del
comportamiento sexual.
Educação superior
USE: Ensino superior
Educação terapêutica
UF: ETD
RT: Pacientes
Saúde
TESP: EDUCACION TERAPEUTICA
TING: THERAPEUTIC EDUCATION
SNPOR: Segundo a definição da OMS de 1998, a ETD é um processo
contínuo, integrado nos cuidados e centrado no doente.
Compreende actividades organizadas de sensibilização, de
informação, de aprendizagem e de acompanhamento psicosocial
relacionado com a doença, com o tratamento prescrito, com
os cuidados, com o internamento e demais instituições de
cuidados pertinentes e com os comportamentos de saúde e de
doença do doente. A ETD visa ajudar o doente e familiares a
compreender a doença e o tratamento, a cooperar com os
cuidadores, a viver na forma mais saudável possível e a
manter ou melhorar a qualidade de vida. Em suma, a ETD,
segundo esta definição padrão, visa ajudar o doente a
adquirir ou a manter as competências de que necessita para
gerir melhor a sua vida com uma (ou mais) doenças crónicas,
assumindo responsabilidades no próprio tratamento. (World
Health Organization. (1998) Therapeutic patient education:
continuing education programmes for healthcare providers in
the field of prevention of chronic diseases. Copenhaguen:
WHO) (http://pns.dgs.pt/files/2010/07/doencronica.pdf acesso em 01/12/2013)
SNESP: Según la definición de las OMS de 1998, la ETD es un
proceso continuo, integrado en los cuidados y centrado en
el enfermo. Comprende actividades organizadas de
sensibilización, de información, de aprendizaje y de
acompañamiento psicosocial relacionado con la enfermedad,
con el tratamiento prescrito, con los cuidados, con el
internamiento y demás instituciones de cuidados pertinentes
y con los comportamientos de salud y de enfermedad de la
enfermedad. La ETD objetiva ayudar el enfermo y familiares
a comprender la enfermedad el tratamiento, a cooperar con
los cuidadores, a vivir en la forma más saludable posible y
a mantener o mejorar la calidad de vida. En suma, la ETD,
según esta definición patrón, objetiva ayudar el enfermo a
adquirir o a mantener las competencias de que necesita para
administrar mejor a su vida con una (o más) enfermedades
crónicas, asumiendo responsabilidades en el propio
tratamiento.
Educadores
NT: Educadores de rua
Educadores infantis
RT: Ayer, Alfred Jules, 1910-1989
Freire, Paulo, 1921-1997
Hall, Granville Stanley, 1844-1924
Lourenço Filho, Manoel Bergstrom, 1897-1970
Madre Cristina, 1916-1999
Makiguti, Tsunessaburo, 1871-1944

Mcluhan, Herbert Marshall, 1911-1980
Montessori, Maria, 1870-1952
TESP: EDUCADORES
TING: EDUCATORS
SNPOR: Professores e membros do corpo administrativo com grau
acadêmico em instituição de ensino.(DECS)
SNESP: Profesores y miembros de un cuerpo administrativo con grado
académico en institución de enseñanza.(DECS)
SNING: The teaching staff and members of the administrative staff
having academic rank in an educational institution.(DECS)
Educadores de rua
BT: Educadores
Profissionais
TESP: EDUCADORES DE LA CALLE
Educadores infantis
BT: Educadores
TESP: EDUCADORES INFANTILES
TING: EARLY CHILDHOOD EDUCATORS
Edução de hipóteses
UF: Teste de hipótese cognitiva
BT: Aprendizagem
Solução de problemas
RT: Formação de conceito
Raciocínio
TESP: EDUCCION DE HIPOTESIS
TING: COGNITIVE HYPOTHESIS TESTING
SNPOR: Comportamento de problema-solução em que do individual
deriva uma série de regras (hipóteses) que são
experimentadas e testadas ate que uma das regras descubra
resultados consistentes na resposta apropriada para o
problema. Use HYPOTHESIS TESTING ou outros termos
apropriados para acessar referências anteriores a 1982.
SNING: Problem-solving behavior in which the individual derives a
set of rules (hypothesis) that are then sampled and tested
until the one rule is discovered that consistently results
in correct responding to the problem. Use HYPOTHESIS
TESTING or other appropriate terms to acess references
prior to 1982.
Educomunicação
BT: Comunicação
Educação
RT: Tecnologia educacional
TESP: EDUCOMUNICACION
TING: EDU-COMMUNICATION
EECA

USE: Escala de empatia para crianças e adolescentes de Bryant

EEG (eletrofisiologia)
USE: Eletroencefalografia
Efeito Stroop
RT: Discriminação cognitiva
Discriminação perceptiva
Interferência (aprendizagem)

Teste cor palavra de Stroop
TESP: EFECTO STROOP
TING: STROOP EFFECT
SNING: Interference in information or perceptual processing due to
presentation of stimuli that are contradictory in different
dimensions as a measure of cognitive control, e.g.,
stimulus word red printed in the color green
Efeitos ambientais
NT: Efeitos da temperatura
Efeitos do barulho
Variação sazonal
RT: Fatores ecológicos
TESP: EFECTOS AMBIENTALES
TING: ENVIRONMENTAL EFFECTS
Efeitos colaterais (tratamento)
NT: Droga (efeitos colaterais)
RT: Tratamento
TESP: EFECTOS COLATERALES (TRATAMIENTO)
TING: SIDE EFFECTS (TREATMENT)
SNPOR: Usado com drogas, substâncias químicas ou agentes
biológicos emdosagem aceitável - ou com agentes físicos e
produtos manufaturados em uso normal - quando pretendido
para fins diagnósticos, terapêuticos, profiláticos ou
anestésicos. Usado também para efeitos adversos ou
complicações de procedimentos diagnósticos, terapêuticos,
profiláticos,anestésicos, cirúrgicos e outras, mas exclui
contraindicações, para o qual/contraindicações é
usado.(DECS)
SNESP: Usado con medicamentos, compuestos químicos o agentes
biológicos en dosis aceptables o con agentes físicos o
productos manufacturados de uso normal, cuando son usados
con propósitos diagnóstico, terapéutico, preventivo o
anestésico. También es usado para efectos adversos o
complicaciones de procedimientos diagnósticos,
terapéuticos, preventivos,anestésicos, quirúrgicos y otros,
pero excluye contraindicaciones para lo que existe
/contraindicaciones.(DECS)
SNING: Acute or chronic and often undesirable effects of treatment
other than drug therapy occurring in addition to the
intended or therapeutic objective. For side effects of drug
therapy use SIDE EFFECTS (DRUGS)
Efeitos da temperatura
UF: Fatores térmicos
BT: Efeitos ambientais
NT: Efeitos do calor
RT: Poluição
Variação sazonal
TESP: EFECTOS DE LA TEMPERATURA
TING: TEMPERATURE EFFECTS
Efeitos do barulho
BT: Efeitos ambientais
RT: Poluição
TESP: EFECTOS DEL RUIDO
TING: NOISE EFFECTS
SNPOR: Efeitos comportamentais, fisiológicos, ou psicológicos do

barulho ambiental ou daquele experimentalmente manipulado
em um ser vivo.
SNESP: Efectos conductuales, fisiológicos, o psicológicos de ruido
ambientales o de aquello experimentalmente manipulado en
uno ser vivo.
SNING: Behavioral, physiological, or psychological effects of
environmental or experimentally manipulated noise on an
organism.
Efeitos do calor
BT: Efeitos da temperatura
TESP: EFECTOS DEL CALOR
TING: HEAT EFFECTS
SNPOR: Alterações nas condições mentais e físicas provocadas por
temperaturas, ou percepção de temperaturas, ambientes acima
da faixa normal. A percepção de calor pode ser afetada pela
umidade ou fatores cognitivos individuais; a alta umidade
costuma diminuir a tolerância ao excesso de calor. Os
principais efeitos fisiológicos do calor são astenia
induzida por calor, isolação, exaustão por calor e
distúrbios circulatórios graves (p.ex., ataques do coração)
causados por excessivas demandas sobre o sistema
cardiovascular para circular sangue próximo às superfícies
externas para obter um efeito de resfriamento. Por causa
das variações na percepção dos efeitos do calor, os estudos
dos efeitos psicológicos são menos conclusivos embora o
desempenho pareça melhorar com a elevação da temperatura
ambiente até em torno de 32º Celsius (90 grados F), acima
da qual a excitação e desempenho diminuem. Altas
temperaturas podem ter efeitos adversos nos sentimentos e
nas emoções e podem influenciar a agressividade, ainda que
não exista consenso na literatura científica sobre o grau
exato dessa influência. Alguns acreditam que a
agressividade aumenta com a temperatura, ao passo que
outros sustentam que temperaturas moderadamente altas
produzem os resultados mais negativos, argumentando que sob
temperaturas muito altas a motivação para fuga ou alívio
predomina, impedindo a agressão.( Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Alteraciones en las condiciones mentales y físicas
provocadas por temperaturas, o percepción de temperatura,
ambientales arriba de la faja normal. La percepción de
calor puede ser afectada por la unidad o factores
cognitivos individuales; la alta humedad o factores
cognitivos individuales; la alta humedad acostumbra
disminuir la tolerancia al exceso de calor. Los principales
efectos fisiológicos del calor son astenia inducida por
calor, aislamiento, agotamiento por calor y trastornos
circulatorios graves (p.ej., ataques del corazón) causados
por excesivas demandas sobre el sistema cardiovascular para
circular sangre prójimo a las superficies externas para
obtener un efecto de enfriamiento. Por causa de las
variaciones en la percepción de los efectos del calor, los
estudios de los efectos psicológicos son menos conclusivos
mientras hasta en torno de 32º Celsius (90 grados F),
arriba de la cual a excitación y desempeño disminuyen.
Altas temperaturas pueden tener efectos adversos nos
sentimientos y en las emociones y pueden influenciar a
agresividad, aun que no exista consenso en la literatura

científica sobre el grado exacto de esa influencia. Algunos
creen que la agresividad aumenta con la temperatura, al
paso que otros sustentan que temperatura moderadamente
altas producen los resultados más negativo, argumentando
que bajo temperaturas mucho altas la motivación para fuga o
alivio predomina, impidiendo la agresión.
Eficiência do orientador
USE: Características do orientador
Eficiência do professor
USE: Características do professor
Eficiência do terapeuta
USE: Características do terapeuta
Ego

BT: Fatores psicanalíticos da personalidade
NT: Ego ideal
RT: Contra-investimento
Desidentificação
Desorganização
Identificação (psicanálise)
TESP: EGO
TING: EGO
SNPOR: Especialmente o senso consciente do self (do latim, “eu”).
Em seu sentido popular e semitécnico, que se refere a todos
os fenômenos e processos psicológicos relacionados ao self
e que compreendem as atitudes, valores interesses de um
indivíduo. 2. Em teoria psicanalítica, o componente da
personalidade que lida com o mundo exterior e suas demandas
práticas. Mais especificamente, o ego permite ao indivíduo
perceber, raciocinar, resolver problemas, testar a
realidade e ajustar os impulsos instintuais do ID aos
comandos do superego.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Especialmente el sentido consciente del self (del latín,
“yo”). En su sentido popular y semitécnico, que se refiere
a todos los fenómenos y procesos psicológicos relacionados
al self y que comprenden las actitudes, valores intereses
de un individuo. 2. En teoría psicoanalítica, el componente
de la personalidad que trata con el mundo exterior y sus
demandas prácticas. Más específicamente, el ego permite al
individuo percibir, raciocinar, resolver problemas, testar
la realidad y ajustar los impulsos instintivos del ID a los
comandos del superego.

Ego ideal

BT: Ego
TESP: YO IDEAL
TING: IDEAL EGO
SNPOR: Formação intrapsíquica que certos autores, diferenciando-a
do ideal do ego, definem como um ideal narcísico de
onipotência forjado a partir do modelo do narcisismo
infantil.(Laplanche e Pontalis)
SNESP: Formación intrapsíquica que ciertos autores,
diferenciándola del ideal del ego, definen como un ideal
narcisista de omnipotencia forjado a partir del modelo del
narcisismo infantil.

Egoísmo

BT: Traços de personalidade
RT: Avareza
TESP: EGOISMO
TING: EGOTISM
SNPOR: 1. A tendência a agir excessivamente ou somente de uma
maneira que benedicie a si próprio, mesmo que isso
prejudique outros. 2. Característica da personalidade
marcada por comportamento baseado no interesse próprio e
desconsideração das necessidades dos outros.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 2. La tendencia a actuar excesivamente o solamente de una
manera que beneficie a si propio, mismo que eso perjudique
otros. 2. Característica de la personalidad marcada por
comportamiento basado en el interese propio y
desconsideración de las necesidades de los otros.

Egosintonia
RT: Angústia
Caráter
Sintomas
Superego
TESP: EGOSINTONIA
Einstein, Albert, 1879-1955
BT: Pessoas
RT: Físicos
Ejaculação precoce
BT: Distúrbios da função sexual
Orgasmo masculino
RT: Impotência
TESP: EYACULACION PRECOZ
TING: PREMATURE EJACULATION
SNPOR: Emissão de SÊMEN e fluido seminal durante o ato de
preparação para o coito, isto é, antes de haver penetração
ou imediatamente depois da penetração.(DECS)
SNESP: Emisión de SEMEN y fluido seminal durante el acto de
preparaciónpara la relación sexual, es decir, antes de que
haya penetración o poco después de la penetración.(DECS)
SNING: The emission of SEMEN and seminal fluid during the act of
preparation for sexual intercourse, i.e. before there is
penetration, or shortly after penetration.(DECS)
Elaboração
RT: Psicanálise
Psicoterapia
TESP: ELABORACION
SNPOR: Em psicoterapia, o processo pelo qual os clientes
identificam, exploram e lidam com problemas psicológicos,
tanto em um nível intelectual como emocional, através da
apresentação desse material, para, e em discussão com, o
terapeuta. 2. Em psicanálise, o processo pelo qual os
pacientes gradualmente superam sua resistência a revelação
de material inconsciente e são repetidamente postos frente
a frente com os sentimentos reprimidos, impulsos
ameaçadores e conflitos internos na raiz de suas
dificuldades. 3. O processo pelo qual a informação a ser

lembrada é ligada ou relacionada a informações já
conhecidas. 4. O processo de desenvolver uma ideia pela
incorporação de detalhes ou relações que amplificam o
conceito original ou relacionando com outras informações na
memória. O modelo de níveis de processamento da memória
sustenta que o nível de elaboração aplicada à informação
durante o seu processamento afeta tanto a quantidade de
tempo que ela pode ser mantida na memória quanto à
facilidade de tempo que ela pode ser mantida na memória
quanto à facilidade com que ela pode ser recordada. 5. O
processo de examinar e pensar sobre os méritos centrais de
informações relevantes à atitude. Isso inclui a geração de
inferências sobre a informação, avaliação de as validade e
consideração das implicações das respostas de avaliação à
informação.((Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En psicoterapia, el proceso por lo cual los clientes
identifican, exploran y tratan con problemas psicológicos,
tanto en un nivel intelectual como emocional, a través de
la presentación de ese material, para, y en discusión con,
el terapeuta. 2. En psicoanálisis, el proceso por lo cual
los pacientes gradualmente superan su resistencia a
revelación de material inconsciente y son repetidamente
puestos frente a frente con sentimientos reprimidos,
impulsos amenazador y conflictos internos en la raíz de sus
dificultades. 3. El proceso por el cual la información a
ser recordada es ligada o relacionada a informaciones ya
conocidas. 4. El proceso de desarrollar una idea por la
incorporación de detalles o relaciones que amplifican el
concepto original o relacionando de memoria sustenta que el
nivel de elaboración aplicada a la información durante el
su procesamiento afecta tanto la cantidad de tiempo que
ella puede ser mantenida en la memoria cuando a facilidad
con que ella puede ser recordada. 5. El proceso de examinar
y pensar sobre los meritos centrales de informaciones
evaluación de las valideces y consideración de las
implicaciones de las respuestas de evaluación a la
información.
Elaboração psíquica
RT: Aparato psíquico
Tempo
Trabalho
TESP: ELABORACION PSIQUICA
TING: PSYCHICAL WORKING OVER\OUT
SNPOR: Trabalho realizado pelo aparelho psíquico com o fim de
dominar as excitações que chegam até ele e cuja acumulação
corre o risco de ser patogênica. Este trabalho consiste em
integrar as excitações no psiquismo e em estabelecer entre
elas conexões associativas. (Laplanche e Pontalis)
SNESP: Trabajo realizado por el aparato psíquico con el fin de
dominar las excitaciones que llegan hasta y cuya
acumulación corre el riesgo de ser patogénica. Este trabajo
consiste en integrar las excitaciones en el psiquismo y en
establecer entre conexiones asociativas.
Elaboração secundária
RT: Censura onírica
Conteúdo manifesto

TESP: ELABORACION SECUNDARIA
TING: SECONDARY ELABORATION
SNPOR: Remodelação do sonho destinada a apresenta-lo sob a forma
de uma história relativamente coerente e compreensível.
(Laplanche e Pontalis)
SNESP: Remodelación del sueño destinada a preséntalo bajo la forma
de una historia relativamente coherente y comprensible.
Elemento alfa
RT: Barreira de contato
Percepção
TESP: ELEMENTO ALFA
Elemento beta
RT: Ataque ao vínculo
TESP: ELEMENTO BETA
Eletroconvulsoterapia
RT: Psiquiatria
TESP: TERAPIA ELECTROCONVULSIVA
TING: ELECTROCONVULSIVE THERAPY
SNPOR: CONVULSÕES induzidas eletricamente, usadas principalmente
no tratamento de vários TRANSTORNOS AFETIVOS e
ESQUIZOFRENIA.(DECS)
SNESP: CONVULSIONES inducidas eléctricamente que se utilizan sobre
todo para tratar TRASTORNOS AFECTIVOS graves y la
ESQUIZOFRENIA.(DECS)
SNING: Electrically induced CONVULSIONS primarily used in the
treatment of severe AFFECTIVE DISORDERS and
SCHIZOPHRENIA.(DECS)
Eletroencefalografia
UF: EEG (eletrofisiologia)
BT: Diagnóstico médico
Eletrofisiologia
Encefalografia
RT: Atividade elétrica
Neurotherapy
TESP: ELECTROENCEFALOGRAFIA
TING: ELECTROENCEPHALOGRAPHY
SNPOR: Método que consiste em registrar graficamente a atividade
elétrica (potencial) do cérebro por meio de eletrodos
intracraniais ou eletrodos colocados sobre o couro
cabeludo. Termo usado tanto para o método como também para
o eletroencefalograma resultante ou a propria atividade
eletrofisiológica.
SNESP: Método que consiste en registrar gráficamente la actividad
eléctrica (potencial) del cerebro por medio de electrodos
intracraneales o electrodos colocados sobre el cuero
cabelludo. Término usado tanto para el método como también
para el electroencefalograma resultante o la propia
actividad electrofisiológica.
SNING: Method of graphically recording the electrical activity
(potentials) of the brain by means of intracranial
electrodes or electrodes applied to the scalp. Used both
for the method as well as the resulting
electroencephalogram or the electrophysiological activity
itself.

Eletrofisiologia
BT: Fisiologia
NT: Atividade elétrica
Eletroencefalografia
Eletrofisiologia - Metodologia
Eletromiografia
Eletrorretinografia
RT: Diagnóstico médico
TESP: ELECTROFISIOLOGIA
TING: ELECTROPHYSIOLOGY
SNPOR: Ramo da fisiologia envolvido com o estudo dos fenômenos
elétricos dentro do organismo vivo (isto e, tecido nervoso
e muscular). Termo usado para a disciplina científica ou
para os próprios processos eletrofisiológicos. Compare
ATIVIDADE ELÉTRICA.
SNESP: Rama de la fisiología involucrada con el estudio de los
fenómenos eléctricos dentro del organismo vivo (esto es,
tejido nervioso y muscular). Término usado para la
disciplina científica o para los propios procesos
electrofisiológicos. Compare Actividad Eléctrica.
SNING: Brand of physiology concerned with the study of electrical
phenomena within the living organism (i.e., nerve and
muscle tissue). Used for the scientific discipline or the
electrophysiological processes themselves. Compare
ELECTRICAL ACTIVITY.
Eletrofisiologia - Metodologia
BT: Eletrofisiologia
TING: Electrophysiology - Methodology
Eletrólitos
UF: Íons
NT: Íons sódio
TESP: ELECTROLITOS
TING: ELECTROLYTES
SNPOR: Substâncias que se dissociam em dois ou mais íons, de certa
maneira, em água. Assim, soluções de eletrólitos conduzem
corrente elétrica e podem ser decompostas por ela
(ELETRÓLISE).(DECS)
SNESP: Sustancias que se disocian en dos o mas iones en agua en
alguna medida. Así las soluciones de electrolitos conducen
la corriente eléctrica y pueden ser descompuestas por ésta
(ELECTROLISIS).(DECS)
SNING: Substances that dissociate into two or more ions, to some
extent, inwater. Solutions of electrolytes thus conduct an
electric current and can be decomposed by it
(ELECTROLYSIS). (Grant & Hackh's ChemicalDictionary, 5th
ed).(DECS)
Eletromiografia
BT: Diagnóstico médico
Eletrofisiologia
TESP: ELECTROMIOGRAFIA
TING: ELECTROMIOGRAPHY
SNPOR: Registro das alterações no potencial elétrico do músculo
por meio de eletrodos de superfície ou agulhas.(DECS)
SNESP: Registro de los cambios del potencial eléctrico de los
músculos por medio de electrodos de superficie o agujas
electrodos.(DECS)

SNING: Recording of the changes in electric potential of muscle by
means of surface or needle electrodes.(DECS)
Eletronic mail messages
USE: E-mail
Eletrorretinografia
BT: Diagnóstico médico
Eletrofisiologia
TESP: ELECTRORETINOGRAFIA
TING: ELECTRORETINOGRAPHY
SNPOR: Registro de potenciais elétricos na retina após estimulação
luminosa.(DECS)
SNESP: Registro de potenciales eléctricos en la retina luego de la
estimulación por la luz.(DECS)
SNING: Recording of electric potentials in the retina after
stimulation by light.(DECS)
Eletrossono
BT: Terapias orgânicas
TESP: ELECTRONARCOSIS
TING: ELECTROSLEEP TREATMENT
SNPOR: Aplicação terapêutica de uma corrente elétrica intermitente
e de baixa intensidade no crânio, geralmente produzindo um
estado de relaxamento, mas não necessariamente de sono.
SNESP: Aplicación terapéutica de una corriente eléctrica
intermitente y de baja intensidad en el cráneo,
generalmente producido un estado de relajamiento, más no
necesariamente de sueño.
SNING: Therapeutic application of a low intensity, intermittent
electrical current to the skull, often producing a state of
relaxation, but not necessarily sleep.
Eliade, Mircea, 1907-1986
BT: Pessoas
RT: Escritores
Filosofia romena
Filósofos
Historiadores
Professores
Embaraço
BT: Estados emocionais
RT: Vergonha
TESP: DESCONCIERTO
TING: EMBARRASSMENT
SNPOR: 1. Embaraçamento. 2. Qualquer fato ou coisa que dificulta
ou impede; dificuldade, complicação, atrapalhação.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Sorpresa, confusión, admiración que siente uma persona.
2. Desorden, falta de proporción y adecuación.(Señas:
Diccionario la enseñanza de la lengua española para
Brasileños).
Embrião

BT: Estágios de desenvolvimento pré-natal
TESP: EMBRION
TING: EMBRYO

SNPOR: Animal nos estágios de desenvolvimento entre a segmentação
do ovo fertilizado e o nascimento ou eclosão. No
desenvolvimento pré-natal humano, o embrião compreende os
produtos da concepção durante as primeiras oito semanas de
gravidez; a partir de então ele é chamado de feto.
(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Animal en las etapas de desarrollo entre la segmentación
del huevo fertilización y el nacimiento o eclosión. En el
desarrollo prenatal humano, el embrión comprende los
productos de la concepción durante las primeras ocho
semanas de gravidez; entonces él es llamado de feto.
Emergente
TESP: EMERGENTE
Emissões otoacústicas
UF: EOAPD
BT: Percepção auditiva
TESP: EMISIONES OTOACUSTICAS
TING: OTOACOUSTIC EMISSIONS
SNPOR: Sons fracos produzidos pela cóclea que são registrados
usando um microfone colocado no meato acústico.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Sonidos flacos producidos por la cóclea que son registrados
usando un micrófono colocado en el meato acústico.
Emoções

UF: Sentimentos
NT: Confiança
Desconfiança
Desengano
Desilusão
Emoções - Aspectos sociais
Emoções (animal)
Esperança-desesperança
Estados emocionais
Humilhação
Sentimento de inferioridade
RT: Ajustamento emocional
Arrogância
Assimetria hemisférica
Bem-estar subjetivo
Ciúme
Desenvolvimento emocional
Distúrbios emocionais
Estado de ânimo
Inteligência emocional
Inveja
Moral
Objeto
Personalidade
Pulsão
Respostas emocionais
Vivências emocionais
TESP: EMOCIONES
TING: EMOTIONS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar os aspectos
afetivos da consciência humana. Se possível use um termo
mais específico. Use ANIMAL EMOTIONALITY para questõs

não-humanas.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar los aspectos
afectivos de consciencia humana. Si posible use un término
más específico. Use ANIMAL EMOTIONALITY para cuestiones no
humanas.
SNING: Conceptually broad array term referring to the affective
aspects of human consciousness. Use a more specific term if
possible. Use ANIMAL EMOTIONALITY for nonhuman subjects.
Emoções - Aspectos sociais
BT: Emoções
TESP: EMOCIONES - ASPECTOS SOCIALES
TING: EMOTIONS - SOCIAL ASPECTS
Emoções (animal)
BT: Emoções
RT: Animais
TESP: EMOCIONES (ANIMAL)
TING: EMOTION (ANIMAL)
Empatia

BT: Traços de personalidade
RT: Compaixão
Identificação (psicanálise)
TESP: EMPATIA
TING: EMPATHY
SNPOR: Compreender uma pessoa a partir do quadro de referencia
dela e não do próprio, de modo a experimentar de modo
vicário os sentimentos, percepções e pensamentos dela. A
empatia não envolve por si mesma a motivação para ajudar,
embora possa se transformar em consideração pelo outro ou
sofrimento pessoal, o que pode resultar em ação. Em
psicoterapia, a empatia do terapeuta pelo cliente pode ser
um caminho para compreender as cognições, afetos ou
comportamentos do cliente.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Comprender una persona a partir del cuadro de referencia de
ella y no del propio, de modo a experimentar de modo
vicario los sentimientos, percepciones y pensamientos de
ella. La empatía no involucre por sí misma la motivación
para ayudar, mientras pueda si transformar en consideración
por el otro o sufrimiento personal, el que puede resultar
en acción. En psicoterapia, la empatía del terapeuta por el
cliente puede ser un camino para comprender las
cogniciones, afectos o comportamientos del cliente.

Empoderamento
RT: Ação social
Autoridade
Poder
TESP: EMPODERAMIENTO
TING: EMPOWERMENT
SNPOR: Conceito que se relaciona com potência individual e
coletiva, poder com os outros, poder em relação,
desenvolvimento sinérgico e não hierárquico, referindo-se a
dimensões criativas e instituintes da ação política
destinadas a promover e impulsionar grupos ou comunidades.
(H.F. Andrade e Rosilda Mendes. Almanaque DANT, junho de
2007

SNESP: Concepto que relaciona competencia individual y colectiva,
poder con los otros, poder en relación, desarrollo
sinérgico y no jerárquico, refiriéndose a dimensiones
creativas y instituyentes de la acción política destinadas
a promover e impulsar grupos o comunidades.
Empreendedores
BT: Profissionais
RT: Administração
Capitalismo
Liderança
TESP: EMPRENDEDORES
TING: ENTREPRENEURS
SNPOR: Aqueles que iniciam,organizam,gerenciam e assumem os riscos
decorrentes de um negócio ou empresa.
SNESP: Aquellos que inician, organizan, gerencian y asumen los
riezgos de un negocio o empresa.
SNING: Those that initiate, organize, manage and assume the
attendant risks of a business or enterprise.
Empreendedorismo
RT: Economia
TING: ENTREPRENEURSHIP
SNPOR: 1 disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e
realizar projetos, serviços, negócios 2 iniciativa de
implementar novos negócios ou mudanças em empresas já
existentes, geralmente com alterações que envolvem inovação
e riscos 3 conjunto de conhecimentos relacionados a essa
forma de agir. (Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Disposición o capacidad de idealizar, coordinar y
realizar proyectos, servicios, negocios 2 iniciativa de
implementar nuevos que implican innovación y riscos 3
conjunto de conocimientos relacionados a esa forma de
actuar.
Empregabilidade
RT: Economia
Profissões
Trabalho
TESP: EMPLEABILIDAD
TING: EMPLOYABILITY
SNPOR: Qualidade do que ou de quem é empregável, possibilidade de
ser empregado. (Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Calidad de ló que o de quien es empleable, posibilidad de
ser empleado.
Empregados
USE: Recursos humanos
TESP: EMPLEADOS
TING: EMPLOYEES
Emprego assistido
RT: Profissões
TESP: EMPLEOS SUBVENCIONADOS
TING: SUPPORTED EMPLOYMENT
Empregos

USE: Profissões
Empresários
BT: Profissionais
RT: Maua, Irineu Evangelista de Souza, Visconde de, 1813-1889
Philips, Anton Frederik, 1874-1951
SNPOR: Aquele que é dono ou dirigente de uma empresa
(organização), ou que opera no agenciamento de negócios;
homem de negócios 2 aquele que cuida dos interesses
profissionais e financeiros de pessoa(s) que tem (têm) um
desempenho público destacado 3 relativo a empresa;
empresarial.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Aquello que es dono o dirigente de una empresa
(organización), o que opera en la diligencia de negocios;
hombres de negocios 2 aquello que cuida de los intereses
profesionales y financiero de persona(s) que tiene (tienen)
un desarrollo público destacado 3 relativo a empresa;
empresarial.
Empresas

NT: Empresas-rede
Empresas familiares
SNPOR: Obra ou designo levada a efeito por uma ou mais pessoas;
trabalho, tarefa para a realização de um objetivo;
empreendimento 2 organização econômica, civil ou comercial,
constituída para explorar um ramo de negócio e oferecer ao
mercado bens e/ou serviços 3 empresa como entidade
jurídica; firma.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Obra o designo llevada a efecto por una o más personas;
trabajo, tarea para la realización de un objetivo;
emprendimiento 2 organización económica, civil o comercial,
constituida para explorar una rama de negocio y ofrecer al
mercado bienes y/o servicios 3 empresa como entidad
jurídica; firma.

Empresas-rede
BT: Empresas
Empresas familiares
BT: Empresas
TESP: EMPRESAS FAMILIARES
TING: FAMILY - OWNED BUSINESS ENTERPRISES
EMRI

USE: Escala multidimensional de reatividade interpessoal de Davis

Encefalinas
BT: Endorfinas
Neurotransmissores
RT: Analgesia
Peptídeos
TESP: ENCEFALINAS
TING: ENKEPHALINS
SNPOR: Uma das três principais famílias de peptídeos opioides
endógenos. Asencefalinas são pentapeptídeos que se
encontram amplamente distribuídos nos sistemas nervosos
central e periférico e na medula da adrenal.(DECS)

SNESP: Una de las tres familias principales de péptidos opiáceos
endógenos. Las encefalinas son pentapéptidos ampliamente
distribuídos en los sitemas nerviosos central y periférico
y en la médula suprarrenal.(DECS)
SNING: One of the three major families of endogenous opioid
peptides. The enkephalins are pentapeptides that are
widespread in the central and peripheral nervous systems
and in the adrenal medulla.(DECS)
Encefalite herpética
BT: Distúrbios viróticos
TESP: ENCEFALITIS HERPETICA
TING: HERPETIC ENCEPHALITIS
SNPOR: Processo inflamatório agudo (ou raramente crônico) do
cérebro causado por infecções pelo SIMPLEXVIRUS que pode
ser fatal. A maioria das infecções é causada pelo
herpesvirus 1 humano (HERPESVIRUS 1 HUMANO) e menos
frequentemente pelo herpesvirus 2 humano (HERPESVIRUS 2
HUMANO). As manisfestações clínicas incluem FEBRE,
CEFALEIA, CONVULSÕES, ALUCINAÇÕES, alterações
comportamentais, AFASIA, hemiparesia e COMA. Do ponto de
visto patológico, a afecção é caracterizada por uma necrose
hemorrágica que envolve o LOBO TEMPORAL medial e inferior e
regiões orbitais do LOBO FRONTAL. (DECS)
SNESP: Proceso inflamatorio agudo (o raramente crónico) del
cerebro producido por infecciones por SIMPLEXVIRUS que
pueden ser fatales. La mayoría de las infecciones son
ocasionadas por el herpesvirus 1 humano (HERPESVIRUS 1,
HUMANO) y menos a menudo por el herpesvirus 2 (HERPESVIRUS
2, HUMANO). Las manifestaciones clínicas incluyen FIEBRE;
CEFALEAS; CONVULSIONES; ALUCINACIONES; trastornos de la
conducta; AFASIA; hemiparesias; y COMA. Patológicamente, la
afección se caracteriza por una necrosis hemorrágica en la
que participan los LÓBULOS TEMPORALES y las regiones
orbitales de los LÓBULOS FRONTALES. (DECS)
SNING: An acute (or rarely chronic) inflammatory process of the
brain caused by SIMPLEXVIRUS infections which may be fatal.
The majority of infections are caused by human herpesvirus
1 (HERPESVIRUS 1, HUMAN) and less often by human
herpesvirus 2 (HERPESVIRUS 2, HUMAN). Clinical
manifestations include FEVER; HEADACHE; SEIZURES;
HALLUCINATIONS; behavioral alterations; APHASIA;
hemiparesis; and COMA. Pathologically, the condition is
marked by a hemorrhagic necrosis involving the medial and
inferior TEMPORAL LOBE and orbital regions of the FRONTAL
LOBE. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed,
pp751-4). (DECS)
Encefalite letárgica
BT: Distúrbios viróticos
TESP: ENCEFALITIS LETARGICA
TING: ENCEPHALITIS LETHARGICA
SNPOR: Encefalite viral causada pelo VÍRUS DA ENCEFALITE DE ST.
LOUIS (FLAVIVIRUS). É transmitido a humanos e outros
vertebrados, principalmente por mosquitos do gênero CULEX.
Os principais vetores animais são aves selvagens e o
transtorno é endêmico no médio-oeste e sudeste dos Estados
Unidos. As infecções podem ser limitadas a doenças
semelhantes à influenza ou apresentarem-se como MENINGITE

ASSÉPTICA ou ENCEFALITE. As manifestações clínicas da
apresentação encefalítica podem incluir CONVULSÕES,
letargia, MIOCLONIA, sinais neurológicos focais, COMA e
MORTE. (Tradução livre do original : Adams et al.,
Principles of Neurology, 6th ed, p 750). (DECS)
SNESP: Encefalitis viral producida por el virus de la encefalitis
de St. Louis (VIRUS DE LA ENCEFALITIS, ST. LOUIS), que es
un FLAVIVIRUS. Es transmitido a humanos y a otros
vertebrados principalmente por los mosquitos del género
CULEX. Los vectores animales primarios son las aves
salvajes y la enfermedad es endémica en el medioeste y
sudeste de los Estados Unidos. Las infecciones pueden
limitarse a una enfermedad semejante a la influenza (gripe)
o presentarse como una MENINGITIS ASÉPTICA o ENCEFALITIS.
Las manifestaciones clínicas de la presentación encefálica
puede incluir CONVULSIONES, letargia, MIOCLONIAS, signos
neurológicos focales, COMA y MUERTE. (DECS)
SNING: A viral encephalitis caused by the St. Louis encephalitis
virus (ENCEPHALITIS VIRUS, ST. LOUIS), a FLAVIVIRUS. It is
transmitted to humans and other vertebrates primarily by
mosquitoes of the genus CULEX. The primary animal vectors
are wild birds and the disorder is endemic to the
midwestern and southeastern United States. Infections may
be limited to an influenza-like illness or present as an
ASEPTIC MENINGITIS or ENCEPHALITIS. Clinical manifestations
of the encephalitic presentation may include SEIZURES,
lethargy, MYOCLONUS, focal neurologic signs, COMA, and
DEATH. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed,
p750). (DECS)
Encefalografia
BT: Diagnóstico médico
NT: Eletroencefalografia
TESP: ENCEFALOGRAFIA
TING: ENCEPHALOGRAPHY
SNPOR: Termo amplo usado para descrever exame radiográfico do
cérebro. Use um termo mais específico, se possível.
SNESP: Término amplio utilizado para describir el examen
radiográfico del cerebro. Utilice un término más
específico, si es posible.
SNING: Broad term used to describe radiographic, examination of
the brain. Use a more specific term if possible.
Encíclicas

BT: Igreja católica
TESP: ENCICLICAS
TING: ENCYCLICAL
SNPOR: Carta circular do papa abordando algum tema da doutrina
católica. Passa a designar as cartas circulares enviadas
pelos bispos a seus pares e, a partir de Bento XIV, o
significado da palavra se restringe às mensagens em forma
de carta dirigida pelo papa aos membros da Igreja
Católica.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Carta circular del Papa abordando algún tema de la doctrina
católica. Pasa a designar las cartas circulares enviadas
por los bispos a sus pares y, a partir de Benedicto XIV, el
significado de la palabra restringiese a las mensajes en
forma de carta dirigida por el papa a los miembros de la

Iglesia Católica.
Enciclopédias
NT: Aprendizagem - Enciclopédias
Aprendizagem animal - Enciclopédias
Ciências sociais - Enciclopédias
Educação - Enciclopédias
Filosofia - Enciclopédias
Memória - Enciclopédias
Memória animal - Enciclopédias
Neuropsicologia - Enciclopédias
Parapsicologia - Enciclopédias
Psicanálise - Enciclopédias
Psicologia - Enciclopédias
Psicologia da criança - Enciclopédias
Psiquiatria - Enciclopédias
Religião - Enciclopédias
Saúde mental - Enciclopédias
Sonho - Enciclopédia
Sono - Enciclopédias
Zoologia - Enciclopédias
TESP: ENCICLOPEDIAS
TING: ENCYCLOPEDIAS
SNPOR: 1 Conjunto de todos os conhecimentos humanos 2 obra que
reúne todos os conhecimentos humanos ou apenas um domínio
deles e os expõe de maneira ordenada, metódica, seguindo um
critério de apresentação alfabético ou temático 3 obra que
reúne considerável soma de conhecimentos 4 indivíduo que
possui consideráveis conhecimentos em todos os domínios do
saber humano ou em parte deles.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: 1 Conjunto de todos los conocimientos humanos 2 obra que
reúne todos los conocimientos humanos o apenas un dominio
de ellos y los expone de manera ordenada, metódica,
siguiendo un criterio de presentación alfabético o temático
3 obra que reúne considerable soma de conocimientos 4
individuo que posee considerables conocimientos en todos
los dominios del saber humano o en parte de ellos.
Encoprese
USE: Incontinência fecal
Endocrinologia
BT: Medicina
NT: Neuroendocrinologia
RT: Psiconeuroimunologia
TESP: ENDOCRINOLOGIA
TING: ENDOCRINOLOGY
SNPOR: Disciplina científica responsável pelo estudo das glandulas
endócrinas e secreções internas.
SNESP: Disciplina científica responsable por el estudio de las
glándulas endócrinas y secreciones internas.
SNING: Scientific discipline dealing with the study of endocrine
glands and internal secretions.
Endorfinas
BT: Neurotransmissores
NT: Encefalinas

RT: Analgesia
TESP: ENDORFINAS
TING: ENDORPHINS
SNPOR: Um dos três principais grupos de peptídeos opioides
endógenos. São grandes peptídeos derivados do precursor
PRÓ-OPIOMELANOCORTINA. Os membros conhecidos desse grupo
são asendorfinas alfa, beta e gama. O termo endorfina
também se usa, às vezes, para se referir a todos os
peptídeos opioides, mas aqui se usa no sentido mais
restrito; PEPTÍDEOS OPIOIDES é utilizado para um grupo mais
amplo.(DECS)
SNESP: Uno de los tres grupos principales de péptidos opiáceos
endógenos. Son grandes péptidos derivados del precursor de
laPROOPIOMELANOCORTINA. Los miembros conocidos de este
grupo son las endorfinas alfa, beta y gamma. El término
endorfina también se usa a veces para referirse a todos los
péptidos opiáceos, pero aquí se usa en el sentido más
limitado; PÉPTIDOS OPIÁCEOS se emplea para el grupo más
amplio.(DECS)
SNING: One of the three major groups of endogenous opioid
peptides. They are large peptides derived from the
PRO-OPIOMELANOCORTIN precursor. The known members of this
group are alpha-, beta-, and gamma-endorphin. The term
endorphin is also sometimes used to refer to all opioid
peptides, but the narrower sense is used here; OPIOID
PEPTIDES is used for the broader group.(DECS)
Endotelina-1
BT: Peptídeos
TESP: Endotelina-1
TING: Endothelin-1
SNPOR: Peptídeo de 21 aminoácidos produzido por diversos tecidos,
incluindocélulas endoteliais e da vasculatura de músculo
liso, neurônios eastrócitos no sistema nervoso central e
células do endométrio. Atua como moduladora do tônus
vasomotor, da proliferação celular e da produção de
hormônios.(DECS)
SNESP: Un péptido de 21 aminoácidos producido en diversos tejidos
incluídas las células del endotelio y las de los músculos
lisos vasculares, lasneuronas y los astrocitos en el
sistema nervioso central, y las célulasdel endometrio.
Actúa como con modulador del tono vasomotor, de la
proliferación celular y de la producción de hormonas.(DECS)
SNING: A 21-amino acid peptide produced in a variety of tissues
including endothelial and vascular smooth-muscle cells,
neurons and astrocytesin the central nervous system, and
endometrial cells. It acts as a modulator of vasomotor
tone, cell proliferation, and hormone production. (N Eng J
Med 1995;333(6):356-63).(DECS)
Energética
TING: ENERGETICS
Energia

BT: Física
NT: Energia psíquica
Energia vital
Fontes de energia (saúde ambiental)
TESP: ENERGIA

TING: ENERGY
SNPOR: Capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema
físico têm de realizar trabalho.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Capacidad que un objeto, una sustancia o un sistema físico
tiene que hacer el trabajo.
Energia nuclear
BT: Física
TESP: ENERGIA NUCLEAR
TING: NUCLEAR ENERGY
SNPOR: Energia liberada pela fusão ou fissão nuclear.(DECS)
SNESP: Energía liberada por fisión o fusión nuclear.
SNING: Energy released by nuclear fission or nuclear fusion.(DECS)
Energia orgone
USE: Orgonomia
Energia psíquica
BT: Energia
RT: Libido
TESP: ENERGIA PSIQUICA
TING: PSYCHIC ENERGY
SNPOR: Em teoria psicanalítica, a força dinâmica por trás de todos
os processos mentais. De acordo com Sigmund Freud, as
fontes básicas dessa energia são os instintos ou impulsos
que estão localizados no ID e buscam gratificação imediata
de acordo com o princípio do prazer. Carl Jung também
acreditava que há um reservatório de energia psíquica, mas
contestava a ênfase de Freud na gratificação prazerosa pela
qual essa energia é canalizada para o desenvolvimento da
personalidade e para a expressão de valores culturais e
espirituais. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, la fuerza dinámica por tras de
todos los procesos mentales. De acuerdo con Sigmund Freud,
las fuentes básicas de esa energía son los instintos o
impulsos que están localizados no ID y buscan gratificación
inmediata de acuerdo con el principio del placer. Carl Jung
también creía que hay un reservatorio de energía psíquica,
más contestaba la énfasis de Freud en la gratificación
placentera por la cual esa energía es canalizada para el
desarrollo de la personalidad y para la expresión de
valores culturales y espirituales.
Energia vital
BT: Energia
RT: Espiritismo
Espiritualidade
Homeopatia
TESP: ENERGIA VITAL
TING: VITAL ENERGY
SNPOR: Princípio imaterial e dinâmico, de natureza vibracional
existente no ser vivo, que diante de uma agressão (noxa) se
desequilibrará provocando o aparecimento de manifestações
patológicas nas sensações e nas funções do organismo. (DECS)
SNESP: Principio imaterial y dinámico, de naturaleza vibracional
existente en el ser vivo, que delante de una agresión

(noxa) se desequilibrará provocando la aparición de
manifestaciones patológicas en las sensaciones y en las
funciones del organismo. (DECS)
SNING: Immaterial and dynamic principle, of a vibrational nature,
existing in all living beings and when exposed to an
aggresssion (noxa) becomes imbalanced and susceptible to
pathological manifestations on both sensations and
functions in the organism. (DECS)
Enfermagem
BT: Ciências paramédicas
NT: Cuidados de enfermagem
TESP: ENFERMERIA
TING: NURSING
SNPOR: Usado com doenças para cuidados de enfermagem e técnicas
próprias de conduta. Inclui o papel da enfermagem nos
procedimentos diagnósticos, terapêuticos e
preventivos.(DECS)
SNESP: Usado con enfermedades para cuidados de enfermería y
técnicas propias de conducta. Incluye el rol de la
enfermería en los procedimientos diagnósticos, terapéuticos
y preventivos.(DECS)
SNING: Used with diseases for nursing care and techniques in their
management. It includes the nursing role in diagnostic,
therapeutic, and preventive procedures.(DECS)
Enfermarias
USE: Hospitais
Enfermeiros
BT: Pessoal médico
Profissionais
TESP: ENFERMEROS
TING: NURSES
SNPOR: Pessoa formada em uma escola de enfermagem aprovada que
satisfaz padrões preestabelecidos de educação e prática
clínica e que é licenciado pelo estado para fornecer
serviços de enfermagem.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Persona formada en una escuela de enfermería aprobada que
satisface patrones preestablecidos de educación y práctica
clínica y que es licenciado por el estado para fornecer
servicios de enfermería.
Enfoque genético evolutivo
RT: Distúrbios do desenvolvimento
TESP: ENFOQUE GENETICO EVOLUTIVO
Enfrentamento
BT: Comportamento
RT: Adaptabilidade (personalidade)
Ajustamento emocional
Controle emocional
Coping
Desamparo
Estilos de enfrentamento
Resiliência (Psicologia)
TESP: ENFRENTAMIENTO
TING: COPING BEHAVIOR

SNPOR: Uso de estratégias ou mecanismos, consciente ou
inconscientemente, na adaptação ao stress, distúrbios
variados, ou exigências ambientais.
SNESP: Uso de estrategias o mecanismos consciente o
inconscientemente, en la adaptación al stress, trastornos
variables, o exigencias ambientales.
SNING: Use of conscious or unconscious strategies or mechanisms
inadapting to stress, various disorders, or environmental
demands.
Engels, Friedrich, 1820-1895
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Engenharia ambiental
NT: Bioenergia
Lixo
TESP: INGENIERIA AMBIENTAL
TING: ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Engenharia dos fatores humanos
USE: Ergonomia
Engenheiros
BT: Profissionais
RT: Jacquemin, André, 1942Oliveira, Armando de Salles, 1887-1945
Pessoal da indústria e comércio
Taylor, Frederick Winslow, 1856-1915
TESP: INGENIEROS
TING: ENGINEERS
SNPOR: Indivíduo que se diplomou em engenharia e exerce a
profissão em qualquer um de seus diversos ramos 2 criador,
construtor, elaborador 3 dono de engenho.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Individuo que se diplomo en ingeniaría y ejerce la
profesión en cualquier un de sus diversos ramos 2 creador,
constructor, elaborador 3 dueño de ingenio.
Enquadramento
NT: Enquadramento psicanalítico
Enquadramentos diferenciados
RT: Campo psicanalítico
Contato
Contratos
Dispositivo
Psicoterapia
TESP: ENCUADRE
TING: SET
SNPOR: Prontidão para pensar ou responder de uma forma
predeterminada quando confrontado com um problema ou uma
situação-estímulo. (DECS)
SNESP: Facilidad de pensar o responder en forma predeterminada
cuando se confronta un problema o una situacion-estímulo.
(DECS)
SNING: Readiness to think or respond in a predetermined way when
confronted with a problem or stimulus situation. (DECS)

Enquadramento psicanalítico
BT: Enquadramento
RT: Contratos
Setting (psicanálise)
TESP: EMCUADRE PSICOANATICO
Enquadramentos diferenciados
BT: Enquadramento
TESP: ENCUADRES DIFERENCIADOS
TING: DIFFERENTIATED SETTINGS
Enriquecimento ambiental
BT: Ambientes dos animais
RT: Bem-estar do animal
TESP: ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL
TING: ENVIRONMENTAL ENRICHMENT
Ensaio clínico
BT: Delineamento experimental
RT: Avaliação terapêutica
Prática baseada em evidências
TESP: ENSAYO CLINICO
TING: CLINICAL TRIAL
SNPOR: Estudos sistemáticos, planejados para avaliar a segurança e
eficácia dos medicamentos, dispositivos ou práticas
diagnósticas ou terapêuticas. Usado apenas quando a
metodologia é o foco da discussão.
SNESP: Estudios sistemáticos, planeados para evaluar la seguranza
y eficacia de las medicinas, dispositivos o prácticas
diagnósticas o terapéuticas. Usado apenas cuando la
metodología es el foco de la discusión.
SNING: Systematic, planned studies to evaluate the safety and
efficacy of drugs, devices, or diagnostic or therapeutic
practices. Used only when the methodology is the focus of
discussion.
Ensaios
Ensino

USE: Composição
UF: Instrução
Instrução na sala de aula
NT: Interdisciplinaridade
Métodos de ensino
Reeducação
Saberes docentes
RT: Aprender (psicanálise)
Atividade pedagógica
Avaliação de curso
Cadernos escolares
Características do professor
Educação
Materiais instrucionais
Mediação da aprendizagem
Transmissão (psicanálise)
TESP: ENSENANZA
TING: TEACHING
SNPOR: O processo educacional de instrução.(DECS)

SNESP: Proceso educacional de instrucción.(DECS)
SNING: The educational process of instructing.(DECS)
Ensino da física
BT: Currículo
Ensino da matemática
UF: Educação matemática
BT: Currículo
TESP: ENSENANZA DE MATEMATICA
TING: MATHEMATICS EDUCATION
Ensino da música
BT: Currículo
TESP: ENSENANZA DE MUSICA
TING: MUSIC EDUCATION
Ensino da psicanálise
BT: Currículo
RT: Formação do psicanalista
Transmissão (psicanálise)
TESP: ENSENANZA DEL PSICOANALISIS
Ensino da psicologia
BT: Currículo
NT: Ensino da psicologia - Bibliografia
RT: Clínicas-escola
TESP: ENSENANZA DE PSICOLOGIA
TING: PSYCHOLOGY EDUCATION
Ensino da psicologia - Bibliografia
BT: Bibliografia
Ensino da psicologia
Ensino da psiquiatria
BT: Currículo
TESP: ENSENANZA DE LA PSIQUIATRIA
TING: PSYCHIATRY TEACHING
Ensino de línguas estrangeiras
BT: Currículo
TESP: ENSENANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS
TING: FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
SNPOR: Currículo, métodos de ensino, e programas educacionais
usados na instrução de uma língua não nativa para o
aprendiz.
SNESP: Currículo, métodos de enseño, y programas educacionales
usados en la instrucción de una lengua no nativa para el
aprendiz.
SNING: Curriculum, teaching methods, and educational programs used
in the instruction of a language that is not native to the
learner.
Ensino de primeiro grau
USE: Ensino fundamental
Ensino de segundo grau
USE: Ensino médio

Ensino fundamental
UF: Ensino de primeiro grau
BT: Educação
RT: Ensino supletivo
Escolas de ensino fundamental
TESP: ENSENANZA DE PRIMER GRADO
TING: ELEMENTARY EDUCATION
SNPOR: No Brasil, a Lei n° 11.274 determina que o ensino
fundamental, antes com oito séries, passe a ter nove – os
alunos entram na escola e iniciam sua alfabetização aos
seis anos, ao invés dos sete. A lei foi publicada em 2006,
com prazo até 2010 para os municípios, estados e Distrito
Federal implementarem o novo prazo. O ensino médio
corresponde aos três anos seguintes.
(fontes:http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=conten
t&task=view&id=945;http://portal.mec.gov.br/index.php?option
=com_content&view=article&id=293&Itemid=358).(DECS)
SNESP: En Brasil, la Ley n° 11.274 determina que el enseño
fundamental, antes con ocho series, pase a tener nueve –
los alumnos entran en la escuela y empiezan su
alfabetización a los seis años, al revés de los siete. La
ley fue publicada en 2006, con plazo hasta 2010 para los
municipios, estados y Distrito Federal implementaren el
nuevo plazo. El enseño medio corresponde a los tres años
siguientes.(DECS)
Ensino industrial
BT: Ensino médio
Ensino médio
UF: Ensino de segundo grau
BT: Educação
NT: Ensino industrial
RT: Ensino supletivo
Escolas de ensino médio
TESP: EDUCACION SECUNDARIA
TING: SECONDARY EDUCATION
SNPOR: Educação fornecida por escolas de compreensão, escolas
primárias, ginasiais, ou secundárias, tipicamente entre as
sétima e décima-segundas séries.
SNESP: Educación fornecida por escuelas de compresión, escuelas
primarias, del gimnasio o secundarias, típicamente entre
las séptima y décima segundas series.
SNING: Education provided by comprehensive schools, grammar
schools, junior high or high schools, typically for grades
7-12.
Ensino noturno
BT: Educação
Ensino pré-escolar
UF: Educação pré-escolar
BT: Educação
TESP: EDUCACION PREESCOLAR
TING: PRESCHOOL EDUCATION
Ensino profissionalizante
UF: Profissionalização
BT: Currículo

RT: Profissões
TESP: EDUCACION VOCACIONAL
TING: VOCATIONAL EDUCATION
SNPOR: Treinamento formal, dentro ou fora da escola para o
aprendizado de habilidades e conhecimento necessário para
proficiência ocupacional, especialmente para ocupações de
apoio profissional, comercial, ou clerical.
SNESP: Entrenamiento formal, dentro o fuera de la escuela para el
aprendizaje de habilidades e conocimiento necesario para
pro eficiencia ocupacional, especialmente para ocupaciones
de apoyo profesional, comercial o clerical.
SNING: Formal training in or out of school, designed to teach
skills and knowledge required for occupational proficiency,
especially for paraprofessional, trade, or clerical
occupations.
Ensino programado
USE: Instrução programada
Ensino público
BT: Educação
NT: CIEPS
TESP: ENSENANZA EN LA ESCUELA PUBLICA
TING: PUBLIC SCHOOL EDUCATION
SNPOR: Educação em escolas gratuitas, patrocinadas e controladas
por uma autoridade governamental.
SNESP: Educación en escuelas gratuitas, patrocinadas y controladas
por una autoridad gubernamental.
SNING: Education in free tax-supported schools controlled by a
local governmental authority.
Ensino superior
UF: Educação de terceiro grau
Educação superior
BT: Educação
NT: Educação médica
Ensino superior - Guias
Pós-graduação
RT: Educação permanente
Faculdades
Instituições de ensino superior
Universidades
TESP: EDUCACION SUPERIOR
TING: HIGHER EDUCATION
SNPOR: Educação colegial ou universitária, também chamada educação
de 3º grau, que exige para seu ingresso a conclusão do
colegial, primário, ou um outro tipo de escola secundária,
ou a obtenção de um aprovação equivalente.
SNESP: Educación colegial, o universitaria, también llamada
educación de 3º grado, que exige para su ingreso a
conclusión del colegial, primario, o otro tipo de escuela
secundaria, o la obtención de una aprobación equivalente.
SNING: College or university education, also called tertiary
education, requiring for entrance the successful completion
of high school, grammar school, or another type of
secondary school, or the attainment of an approved
equivalent.
Ensino superior - Guias

BT: Ensino superior
Ensino supletivo
RT: Ensino fundamental
Ensino médio
Entendimento
USE: Compreensão
Enterostomia
BT: Cirurgia
TESP: ENTEROSTOMIA
TING: ENTEROSTOMY
SNPOR: Criação de um orifício artificial externo ou fístula nos
intestinos. (DECS)
SNESP: Creación de un orificio externo artificial o fístula en los
intestinos. (DECS)
SNING: Creation of an artificial external opening or fistula in
the intestines. (DECS)
Entomologistas
BT: Profissionais
RT: Bates, Henry Walter, 1825-1892
Entretenimento
RT: Audiências
Recreação
TING: AMUSEMENTS
Entrevista
BT: Comunicação interpessoal
NT: Addiction severity index
Entrevista clínica estruturada para escala breve de
avaliação psiquiátrica
Entrevista com os pais
Entrevista de admissão
Entrevista psicodiagnóstica
Entrevistas preliminares
RT: Medidas
TESP: ENTREVISTA
TING: INTERVIEW
SNPOR: Conversação dirigida em que um pesquisador terapeuta,
clínico, empregador ou semelhado (o entrevistador) procura
obter informações específicas de um indivíduo (o
entrevistado) para propósitos de pesquisa, diagnóstico,
tratamento ou emprego. Entrevistas podem ser altamente
estruturadas, incluindo perguntas fixas ou não
estruturadas, variando conforme o material apresentado pelo
entrevistado.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Conversación dirigida en que un investigador terapeuta,
clínico, empleador o semejado (el entrevistador) procura
obtener informaciones específicas de un individuo (el
entrevistado) para propósitos de investigación,
diagnóstico, tratamiento o empleo. Entrevistas pueden ser
altamente estructuradas, incluyendo preguntas fijas o no
estructuradas, variando conforme el material presentado por
el entrevistado.

Entrevista clínica estruturada para escala breve de avaliação psiquiátrica
UF: SIG-BPRS
BT: Entrevista
TESP: ENTREVISTA CLINICA ESTRUCTURADA PARA LA ESCALA BREVE DE
EVALUACION PSIQUIATRICA
TING: STRUCTURED INTERVIEW GUIDE FOR THE BRIEF PSYCHIATRIC RATING
SCALE
Entrevista com os pais
BT: Entrevista
RT: Psicanálise da criança
Psicanálise do adolescente
TESP: ENTREVISTA CON LOS PADRES
TING: INTERVIEW WITH THE PARENTS
Entrevista de admissão
UF: Entrevista de emprego
BT: Entrevista
RT: Formação profissional
Seleção de recursos humanos
TESP: ENTREVISTA DE ADMISION
TING: ADMISSION INTERVIEW
SNPOR: 1. A entrevista inicial com um cliente conduzida por um
terapeuta ou orientador para obter informações sobre as
questões ou problemas que levaram o cliente à terapia, além
de informações preliminares sobre sua história pessoal e
familiar. 2. A entrevista inicial com um paciente que está
sendo admitido em um hospital psiquiátrico, tratamento
diurno ou instituição de internação por abuso de
substâncias. Entrevista de admissão também são comuns em
serviços de saúde mental financiados pelo governo, tais
como aqueles oferecidos em centros de saúde comunitários,
para determinar a elegibilidade e adequação do paciente
para os serviços oferecidos. Uma entrevista de admissão
pode ser conduzida por um especialista que pode não
necessariamente tratar o paciente, mas as informações
obtidas são utilizadas para determinar o melhor curso de
tratamento e o terapeuta adequado para
ministrá-lo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1 A entrevista inicial con un cliente conducida por un
terapeuta o orientador para obtener informaciones sobre las
cuestiones o problemas que llevaran el cliente a la
terapia, allá mas de informaciones preliminares sobre su
historia personal y familiar. 2. La entrevista inicial con
un paciente que está siendo admitido en un hospital
psiquiátrico, tratamiento diurno o institución de
internación por abuso de sustancias. Entrevista de admisión
también son comunes en servicios de salud mental
financiados por el gobierno, tales como aquellos ofrecidos
en centros de salud comunitarios, para determinar la
elegibilidad y adecuación del paciente para los servicios
ofrecidos. Una entrevista de admisión puede ser conducida
por un especialista que puede no necesariamente tratar el
paciente, más las informaciones obtenidas son utilizadas
para determinar el mejor curso de tratamiento y el
terapeuta adecuado para minístralo.
Entrevista de apego com bonecos

BT: Medidas
TESP: ENTREVISTA DE APEGO CON MUNECOS
TING: ATTACHMENT DOLL-PLAY INTERVIEW
Entrevista de emprego
USE: Entrevista de admissão
TING: EMPLOYMENT INTERVIEWING
Entrevista familiar diagnóstica
USE: Entrevista psicodiagnóstica
Entrevista psicodiagnóstica
UF: Entrevista familiar diagnóstica
BT: Entrevista
Psicodiagnóstico
RT: Avaliação psicológica
TESP: ENTREVISTA PSICODIAGNOSTICA
TING: PSYCHODIAGNOSTIC INTERVIEW
Entrevistas (jornalismo)
BT: Jornalismo
Entrevistas preliminares
BT: Entrevista
TESP: ENTREVISTAS PRELIMINARES
TING: PRELIMINARY INTERVIEWS
Entropia

BT: Física
TESP: ENTROPIA
TING: ENTROPY
SNPOR: 1. Quantidade termodinâmica que oferece uma medida da
disponibilidade de energia de um sistema fechado para
realizar trabalho. 2. Em estatística, uma medida da
desordem de um sistema fechado. 3. Em teoria da informação,
uma medida da eficiência com a qual um sistema transmite
informações.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1 Cantidad termodinámica que ofrece una medida de
disponibilidad de energía de un sistema cerrado para
realizar trabajo. 2. En estadística, una medida de la
desorden de un sistema cerrado 3. En teoría de información,
una medida de la eficiencia con la cual un sistema
transmite informaciones.

Entusiasmo
UF: Ânimo
BT: Estados emocionais
RT: Moral
Motivação
TESP: ENTUSIASMO
TING: ENTHUSIASM
SNPOR: Sentimento de excitação ou paixão por uma atividade, causa
ou objeto.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Sentimiento de excitación o pasión por una actividad, causa
o objeto.
Enunciação

RT: Inconsciente
Significante
TESP: ENUNCIACION
Enurese

UF: Incontinência urinária
BT: Distúrbios da função urinária
RT: Distúrbios do comportamento
Sintomas
Tratamento com alarme
TESP: ENURESIS
TING: ENURESIS
SNPOR: Urinação involuntária repetida em lugares inadequados
(roupas, piso, etc) que ocorre após a idade cronológica ou
idade mental equivalente em que se espera contingência, que
não se deve uma substância (p.ex., um diurético) ou a uma
condição geral de saúde. A enurese pode ocorrer durante o
dia (enurese diurna), durante a noite (enurese noturno) ou
ambos e com frequência está associada ao atraso no
desenvolvimento da bexiga, à falta de treinamento higiênico
e a situações estressantes.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La acción de orinar involuntaria repetida en lugares
inadecuados (ropas, piso, etc.) que ocurre después la edad
cronológica o edad mental equivalente en que se espera
contingencia, que no se debe una sustancia (p. ej., un
diurético) o a una condición general de salud. La enuresis
puede ocurrir durante el día (enuresis diurna), durante la
noche (enuresis nocturna) o ambos y con frecuencia está
asociado al atraso en el desarrollo de la vejiga, a la
falta de entrenamiento higiénico y a situaciones
estresantes.

Envelhecimento
NT: Envelhecimento físico
RT: Crise vital
Desenvolvimento humano
Esperança-desesperança
Estágios de desenvolvimento
Geriatria
Gerontologia
Grupos etários
Longevidade
Psicoterapia do idoso
Psiquiatria geriátrica
Velhice
TESP: ENVEJECIMIENTO
TING: AGING
SNPOR: Mudanças graduais irreversíveis na estrutura e
funcionamento de um organismo que ocorrem como resultado da
passagem do tempo.(DECS)
SNESP: Cambios graduales irreversibles en la estructura y función
de un organismo que ocurren como resultado del pasar del
tiempo.(DECS)
SNING: The gradual irreversible changes in structure and function
of an organism that occur as a result of the passage of
time.(DECS)
Envelhecimento físico

BT: Envelhecimento
RT: Demência senil
Desenvolvimento do adulto
Fisiologia
Geriatria
Idosos
Psicoterapia do idoso
Velhice
TESP: ENVEJECIMIENTO FISICO
TING: PHYSIOLOGICAL AGING
SNPOR: Mudanças biológicas que ocorrem em um organismo com o
passar do tempo.
SNESP: The gradual irreversible changes in structure and function
of an organism that occur as a result of the passage of
time.
SNING: Biological changes which occur in an organism with the
passage of time.
Envenenamento
USE: Distúrbios tóxicos
Envolvimento
BT: Comportamento social
RT: Comportamento
Comprometimento
Participação
Voluntários
TESP: ENVOLVIMIENTO
TING: INVOLVEMENT
SNPOR: Grau em que um objeto da atitude é percebido como
psicologicamente significativo ou importante. Presume-se
que ele seja um determinante da força de uma
atitude.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Grado en que un objeto de la actitud es percibido como
psicológicamente significativo o importante. Presume-se que
él sea un determinante de la fuerza de una actitud.
Enxaqueca
BT: Cefaleia
RT: Distúrbios endócrinos
Distúrbios psicossomáticos
TESP: JAQUECA
TING: MIGRAINE HEADACHE
SNPOR: Cefaleia recorrente, em geral severa e limitada a um lado
da cabeça e vômitos e fotofobia. As cefaleias do tipo
enxaqueca podem ser precedidas por uma aura de luz
bruxuleante ou lampejante, escurecimento de parte do campo
visual ou ilusões de cores ou padrões. Elas são muito mais
comuns em mulheres do que em homens.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cefalea recurrente, en general severa y limitada a un lado
de la cabeza y vómitos y fotofobia. Las cefaleas del tipo
jaqueca pueden ser precedidas por una aura de luz
parpadeante o relampagueante, oscurecimiento de parte del
campo visual o ilusiones de colores patrones. Ellas son
mucho más comunes en mujeres del que en hombres.
Enxerto de nervos

BT: Cirurgia
TESP: INJERTO DE NERVIOS
TING: NERVE GRAFTING
EOAPD

USE: Emissões otoacústicas

EOIPP

USE: Escala de observação interativa de pacientes psiquiátricos
internados

Epicuro, 341-270 a.C.
BT: Pessoas
RT: Filosofia grega
Filósofos
Epidemiologia
BT: Medicina
RT: Estudos de praticabilidade
TESP: EPIDEMIOLOGIA
TING: Epidemiology
SNPOR: Estudo da ocorrência, distribuição, e refreamento de doença
ou distúrbios mentais. Termo usado para a disciplina
científica como um todo ou para fatores ou descobertas
epidemiológicas específicas (por exemplo, incidência da
doença ou estatísticas predominantes).
SNESP: Estudio de la ocurrencia, distribución, y refrenamiento de
enfermedad o trastorno mentales. Término usado para la
disciplina científica como un todo o para factores o
descubiertas epidemiológicas específicas (por ejemplo,
incidencia de la enfermedad o estadísticas predominantes).
SNING: Study of the occurrence, distribution, and containment of
disease or mental disorders. Used for the scientific
discipline as a whole or for specific epidemiological
factors or findings (e.g., disease incidence or prevalence
statistics).
Epilepsia

BT: Distúrbios cerebrais
NT: Epilepsia - Dicionários
Epilepsia do pequeno mal
RT: Caráter epileptóide
Dano cerebral
TESP: EPILEPSIA
TING: EPILEPSY
SNPOR: Grupo de distúrbios cerebrais crônicos associados a
perturbações nas descargas elétricas das células cerebrais
e caracterizada por convulsões recorrentes, com ou sem
turvação ou perda de consciência. A epilepsia sintomática
se deve a condições conhecidas, tais como inflamação do
cérebro, tumor cerebral, perturbações vasculares,
anormalidade estrutural, lesão cerebral ou doença
degenerativa; a epilepsia idiopática é de origem
desconhecida ou se deve a defeitos cerebrais não
específicos. Os tipos de convulsão variam dependendo da
natureza da descarga elétrica anormal e da área cerebral
afetada. A epilepsia era anteriormente conhecida como
doença de cair.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).

SNESP: Grupo de trastornos cerebrales crónicos asociados a
perturbaciones en las descargas eléctricas de las células
cerebrales y caracterizada por convulsiones recurrentes,
con o sin turbación o pérdida de consciencia. La epilepsia
sintomática se debe a condiciones conocidas, tales como
inflamación del cerebro, tumor cerebral, perturbaciones
vasculares, anormalidad estructural, lesión cerebral, tumor
cerebral, perturbaciones vasculares, anormalidad
estructural, lesión cerebral o enfermedad degenerativa; la
epilepsia idiopática es de origen desconocida o se debe a
defectos cerebrales no específicos. Los tipos de convulsión
varían dependiendo de la naturaleza de descarga eléctrica
anormal y del área cerebral afectada. La epilepsia era
anteriormente conocida como enfermedad de caer.
SNING: A disorder characterized by recurrent episodes of
paroxysmal brain dysfunction due to a sudden, disorderly,
and excessive neuronal discharge. Epilepsy classification
systems are generally based upon: (1) clinical features of
the seizure episodes (e.g., motor seizure), (2) etiology
(e.g., post-traumatic), (3) anatomic site of seizure origin
(e.g., frontal lobe seizure), (4) tendency to spread to
other structures in the brain, and (5) temporal patterns
(e.g., nocturnal epilepsy). (From Adams et al., Principles
of Neurology, 6th ed, p313).(DECS)
Epilepsia - Dicionários
BT: Dicionários
Epilepsia
Epilepsia do pequeno mal
UF: Ataques de ausência
BT: Epilepsia
TESP: EPILEPSIA DEL PEQUENO MAL
TING: PETIT MAL EPILEPSY
SNPOR: Transtorno de convulsão infantil caracterizado por
descargas cerebrais elétricas rítmicas de início
generalizado. Os sinais clínicos incluem cessação súbita de
atividades rotineiras, normalmente sem perda do tônus
postural. O piscar rítmico das pálpebras ou mordiscar dos
lábios frequentemente acompanham as CONVULSÕES. A duração
normal é de 5 a 10 segundos e episódios múltiplos podem
ocorrer diariamente. A epilepsia (do tipo ausência juvenil)
é caracterizada pelo início na fase juvenil de ataques do
tipo ausência e um aumento na incidênciade mioclonia e de
ataques tônico-clônicos. (Tradução livre do original:
Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, p736).(DECS)
SNESP: Trastorno epiléptico infantil que se caracteriza por
descargas eléctricas cerebrales rítmicas, de inicio
generalizado. Las características clínicas incluyen el cese
súbito de la actividad que está realizándose, usualmente
sin pérdida del tono postural. El cierre rítmico de
lospárpados o el chasquido de los labios acompaña con
frecuencia a lasCONVULSIONES. La duración usual es de 5-10
segundos y diariamente pueden darse múltiples episodios. La
epilepsia juvenil tipo ausencia se caracteriza por el
comienzo juvenil de las convulsiones con ausencia y por un
incremento de la incidencia de mioclonias y deconvulsiones
tónico-clónicas (Adaptación del original: Menkes, Textbook
of Child Neurology, 5th ed, p736).(DECS)

SNING: A childhood seizure disorder characterized by rhythmic
electrical braindischarges of generalized onset. Clinical
features include a sudden cessation of ongoing activity
usually without loss of postural tone. Rhythmic blinking of
the eyelids or lip smacking frequently accompanies the
SEIZURES. The usual duration is 5-10 seconds, and multiple
episodes may occur daily. Juvenile absence epilepsy is
characterized by the juvenile onset of absence seizures and
an increased incidence of myoclonus and tonic-clonic
seizures. (Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed,
p736).(DECS)
Episódio psicótico
RT: Psicose
TESP: EPISODIO PSICOTICO
SNPOR: Período durante o qual um indivíduo exibe sintomas
psicóticos, como alucinações, delírios e fala
desorganizada. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Periodo durante el cual un individuo exhibe síntomas
psicóticos, como alucinaciones delirios y habla
desorganizada.
Epistemologia
BT: Filosofias
RT: Apoio matricial
Determinismo
Hermenêutica
Metafísica
Positivismo (filosofia)
TESP: EPISTEMOLOGIA
TING: EPISTEMOLOGY
SNPOR: Estudo filosófico do conhecimento, incluindo sua origem,
natureza, e limites.
SNESP: Estudio filosófico del conocimiento, incluyendo su origen,
naturaleza, y limites.
SNING: Philosophical study of knowledge, including its origin,
nature, and limits.
Epistemologia genética
RT: Processos cognitivos
TESP: EPISTEMOLOGIA GENETICA
TING: GENETIC EPISTEMOLOGY
SNPOR: O estudo experimentado do desenvolvimento do conhecimento,
originado por Jean Piaget.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio experimentado del desarrollo del conocimiento,
originado por Jean Piaget.
Epistemólogos
RT: Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
EPO

EPPS

USE: Escala de permanência de objeto
TESP: ESCALA DE PERMANENCIA DEL OBJETO
TING: OBJECT PERMANENCE SCALE
USE: Escala de preferência pelo papel sexual

TESP: ESCALA DE PREFERENCIA POR EL PAPEL SEXUAL
Equação simbólica
RT: Psicose
Simbolismo
TESP: ECUACION SIMBOLICA
TING: SYMBOLIC EQUATION
Equilíbrio

RT: Orientação espacial (percepção)
Processos perceptomotores
TESP: EQUILIBRIO
TING: EQUILIBRIUM
SNPOR: Manutenção da estabilidade postural. Para o equilíbrio
fisiológico considere HOMEOSTASIS.
SNESP: Manutención de estabilidad postural. Para el equilibrio
fisiológico considere HOMEOSTASIS.
SNING: Maintenance of postural balance. For physiological
equilibrium consider HOMEOSTASIS.

Equilíbrio psíquico
RT: Controle emocional
TESP: EQUILIBRIO PSIQUICO
TING: PSYCHIC EQUILIBRIUM
Equimídeos
BT: Roedores
TESP: EQUIMIDEOS
TING: ECHIMYDAE
Equipamento
USE: Aparato
Equivalência de estímulos
BT: Estimulação
TESP: EQUIVALENCIAS DE ESTÍMULOS
TING: STIMULUS EQUIVALENCE
SNPOR: A condição na qual dois ou mais estímulos relacionados
induzem a mesma resposta. Os estímulos satisfazem a
definição matemática de equivalência quando pode ser
demonstrado que eles exibem reflexividade, simetria e
transitividade. Por exemplo, no contexto de um procedimento
de comparação arbitrária com o modelo, se um estímulo for
escolhido quando ele também aparecer como amostra, foi
demonstrada a reflexividade. Se o estímulo A for escolhido
quando B for a amostra, e B for escolhido quando A for a
amostra, foi demonstrada a simetria. Se B for escolhido
quando A for a amostra, C for escolhido quando A for a
amostra, a transitividade foi demonstrada.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La condición en la cual dos o más estímulos relacionados
inducen la misma respuesta. Los estímulos satisfacen la
definición matemática de equivalencia cuando puede ser
demostrado que ellos exhiben reflexividad, simetría y
transitividad. Por ejemplo, en el contexto de un
procedimiento de comparación arbitraria con el modelo, si
un estímulo es escogido cuando él también parecer como
amuestra, fue demostrada la reflexividad. Si el estímulo A
es escogido cuando B es la amuestra, y B es escogido

cuando A es la amuestra, fue demostrada la simetría. Si B
es escogido cuando A amuestra, C es escogido cuando A es la
amuestra, transitividad fue demostrada.
Equoterapia
BT: Terapia assistida por animais
RT: Técnicas psicoterapêuticas
TESP: ECUOTERAPIA
TING: HIPPOTHERAPY
SNPOR: Terapia assistida pelo uso de um cavalo e/ou seus
movimentos, que inclui a psicoterapia assistida por
cavalos, a equitação e a hipoterapia.(DECS)
SNESP: Terapia asistida con el uso de un caballo y / o su
movimiento, incluyendo psicoterapia asistida con equinos,
cabalgatas, e hipoterapia.(DECS)
SNING: Therapy assisted by the use of a horse and/or its movement,
including equine-assisted psychotherapy, horseback riding,
and hippotherapy.(DECS)
ER
Ereção

USE: Escala de rigidez
UF: Ereção peniana
RT: Impotência
Pênis
Relação sexual
TESP: ERECCION
TING: ERECTION
SNPOR: Estado do pênis quando o tecido erétil torna-se cheio ou
inchado (túmido) com sangue causando sua rigidez e
elevação. é um processo complexo envolvendo o sistema
nervoso central,sistema nervoso periférico, hormônios,
músculo liso e as funções vasculares.(DECS)
SNESP: Estado del pene cuando el tejido eréctil se llena o hincha
con sangre, provocando que el pene se vuelva rígido y se
eleve. es un proceso complejo que implica al sistema
nervioso central, sistema nervioso periférico, hormonas,
músculo liso y funciones vasculares.(DECS)
SNING: The state of the penis when the erectile tissue becomes
filled or swollen (tumid) with blood and causes the penis
to become rigid and elevated. it is a complex process
involving central nervous system; peripheral nervous
systems; hormones; smoothmuscles; and vascular
functions.(DECS)

Ereção peniana
USE: Ereção
TESP: ERECCION PENIANA
TING: PENILE ERECTION
Ergonomia
UF: Engenharia dos fatores humanos
RT: Condições de trabalho
Controle da qualidade
Interação homem-computador
Sistemas homem-máquina
TESP: ERGONOMIA
TING: ERGONOMICS

SNPOR: Estudo científico das relações entre o homem e o seu
ambiente de trabalho. (Ambiente é considerado em seu
aspecto mais global incluindo equipamentos, aparelhos,
ferramentas, materiais, métodosde trabalho e a própria
organização do trabalho).(DECS)
SNESP: Estudio científico de las relaciones entre hombre y su
ambiente de trabajo (equipos, aparatos, herramientas,
métodos y organización deltrabajo).(DECS)
SNING: The science of designing, building or equipping mechanical
devices or artificial environments to the anthropometric,
physiological, or psychological requirements of the people
who will use them.(DECS)
Erickson, Milton Hyland, 1901-1980
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
Erikson, Erik Homburger
USE: Erikson, Erik, 1902-1994
Erikson, Erik, 1902-1994
UF: Erikson, Erik Homburger
BT: Pessoas
RT: Desenvolvimento psicossocial
Escola neopsicanalítica
Estágios de desenvolvimento
Psicanálise
Psicólogos
Psiquiatras
Teoria psicanalítica
TESP: ERIKSON, ERIK, 1902-1994
TING: ERIKSON, ERIK, 1902-1994
SNPOR: Identifica os estudos biográficos ou autobiográficos e os
argumentos do trabalho de Erikson.
SNESP: Identifica los estudios biográficos o autobiográficos y los
argumentos del trabajo de Erikson.
SNING: Identifies biographical or aubiographical studies and
discussions of Erikson's work.
Eros

RT: Amor
Libido
Narcisismo
Pulsão
Pulsão de vida
TESP: EROS
TING: EROS
SNPOR: Termo pelo qual os gregos designavam o amor e o deus Amor.
Freud utiliza-o na sua última teoria das pulsões para
designar o conjunto das pulsões de vida em oposição às
pulsões de morte. (LAPLANCHE E PONTALIS)
SNESP: Término por lo cual los griegos designaban el amor y el
dios Amor. Freud utilízalo en su última teoría de las
pulsiones para designar el conjunto de las pulsiones de
vida en oposición a las pulsiones de muerte.

Erotismo

BT: Excitação sexual
NT: Erotismo anal

Erotismo oral
Erotismo uretral
RT: Autoerotismo
Objeto
Pulsão
TESP: EROTISMO
TING: EROTICISM
SNPOR: 1. A qualidade de ser sexualmente excitante ou prazeroso ou
a condição de ser sexualmente despertado 2 preocupação com
a excitação sexual ou suscetibilidade a ela. 3. O uso de
temas, imagens ou sugestões sexualmente excitantes no
entretenimento ou outras artes. 4 em teoria psicanalítica,
as sensações de prazer associadas não apenas à estimulação
dos genitais mas também às partes não genitais do corpo,
tais como a boca e o ânus.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Cualidad de ser sexualmente excitante o placentero o la
condición de sexualmente despertado 2 preocupación con la
excitación sexual o susceptibilidad a ella. 3 El uso de
temas, imágenes o sugestiones sexualmente excitantes en el
entretenimiento o otras artes. 4 en teoría psicoanalítica,
las sensaciones de placer asociadas no apenas a la
estimulación de los genitales más también a las partes no
genitales del cuerpo, tales como la boca y el ano.
Erotismo anal
BT: Erotismo
RT: Anfimixia
Erotismo oral
Erotismo uretral
Neurose obsessiva
TESP: EROTISMO ANAL
SNPOR: Em teoria psicanalítica, sensações prazerosas associadas à
expulsão, retenção ou observação das fezes ou por
estimulação do ânus. Essas sensações surgem no estágio anal
do desenvolvimento psicossexual, entre 1 e 3 anos.
(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, sensaciones placenteras asociadas
a la expulsión, retención o observación de las heces o por
estimulación del ano. Esas sensaciones surgen en la etapa
anal del desarrollo psicosexual entre 1 y 3 años.
Erotismo oral
BT: Erotismo
RT: Erotismo anal
Erotismo uretral
TESP: EROTISMO ORAL
SNPOR: Em teoria psicanalítica, o prazer derivado de atividades
orais como fumar, mastigar, morder, falar, beijar, e
contato oral-genital.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, el placer derivado de actividades
orales como fumar, masticar, hablar, besar, y contacto
oral-genital.
Erotismo uretral
BT: Erotismo
RT: Anfimixia
Erotismo anal

Erotismo oral
TESP: EROTISMO URETRAL
SNPOR: Em teoria psicoanalítica, prazer sexual obtido da
micção.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, placer sexual obtenido de la
micción.
Erro

ESA

RT: Ato
Ato falho
Memória
TESP: ERROR
TING: MISTAKE
SNPOR: 1 Desvio de informações verdadeiras ou precisas (p. ex.
,uma resposta errada ou falsa crença). 2. Em
experimentação, qualquer alteração na variável dependente
não atribuível à manipulação de uma variável independente 3
em psicometria, um desvio de um escore verdadeiro, onde
escore verdadeiro com frequência é definido pela média do
grupo ou condição específica em que ocorre o escore que
está sendo avaliado em busca de erros 4. Em estatística, um
desvio de escore observado a partir do escore previsto por
um modelo estatístico.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1 Desvío de informaciones verdaderas o precisas (p. ej.,
una respuesta errada o falsa creencia). 2. En
experimentación, cualquier alteración en la variable
dependiente no atribuible a la manipulación de una variable
independiente 3 en psicometria, un desvío de un escore
verdadero, donde escore verdadero con frecuencia es
definido por la media del grupo o condiciones específicas
en que ocurre el escore que está siendo evaluado en busca
de errores 4 En estadística, un desvío de escore observado
a partir del escore previsto por un modelo estadístico.
USE: Escala de seguimento de alcoolistas

ESA - Álcool adolescentes
USE: Escala de seguimento de adolescentes dependentes de álcool
ESA - Drogas
USE: Escala de seguimento de dependentes de substâncias
psicoativas
ESA - Drogas adolescentes
USE: Escala de seguimento de adolescentes dependentes de drogas
ESA - Idosos
USE: Escala de seguimento de alcoolistas idosos
ESA - Mulheres
USE: Escala de seguimento de mulheres alcoolistas
Escala analógica de humor
UF: EAH
BT: Escalas
TESP: ESCALA ANALOGICA DEL HUMOR

TING: VISUAL ANALOGUE MOOD SCALE
Escala breve de avaliação psiquiátrica
UF: BPRS
BT: Escalas
NT: Escala breve de avaliação psiquiátrica - Versão ancorada
TESP: ESCALA BREVE DE EVALUACION PSIQUIATRICA
TING: BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE
Escala breve de avaliação psiquiátrica - Versão ancorada
UF: BPRS - A
BT: Escala breve de avaliação psiquiátrica
TESP: ESCALA BREVE DE EVALUACION PSIQUIATRICA - ANCLADO
TING: BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE - ANCHORED
Escala Calgary de depressão para esquizofrenia
UF: ECDE
BT: Escalas
TESP: ESCALA CALGARY DE DEPRESION PARA ESQUIZOFRENIA
TING: DEPRESSION RATING SCALE FOR SCHIZOPHRENICS
Escala CRE
USE: Escala de coping religioso espiritual
Escala da ideologia da racionalidade tecnologica
BT: Escalas
Escala das características narcisistas
BT: Escalas
Escala das síndromes positiva e negativa
UF: PANSS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE SINDROME POSITIVO Y NEGATIVO
TING: POSITIVE AND NEGATIVE SYNDROME SCALE
Escala de adaptação de Ryad Simon
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ADAPTACION DE RYAD SIMON
Escala de adequação social
UF: EAS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ADECUACION SOCIAL
TING: SOCIAL ADJUSTMENT SCALE - SELF REPORT
Escala de ansiedade de Hamilton
UF: EAH
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON
TING: HAMILTON ANXIETY SCALE
Escala de ansiedade de Sarason
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ANSIEDAD DE SARASON
TING: SARASON ANXIETY SCALE
Escala de ansiedade de Spielberger
USE: Inventário de ansiedade traço-estado

Escala de ansiedade manifesta (forma infantil)
UF: EAM-FI
BT: Escalas
Medidas não-projetivas da personalidade
TESP: ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA (FORMA INFANTIL)
TING: CHILDREN'S MANIFEST ANXIETY SCALE
Escala de ansiedade manifesta de Taylor
BT: Escalas
Medidas não-projetivas da personalidade
TESP: ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA DE TAYLOR
TING: TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
SNPOR: Use MA SCALE (TEST) para acessar referências entre 67-72.
SNING: Use MA SCALE (TEST) to access references from 67-72.
Escala de atitudes
BT: Escalas
RT: Medidas de atitude
TESP: ESCALA DE ACTITUDES
TING: ATTITUDES SCALE
Escala de atitudes de Dutton e Blum
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ACTITUDES DE DUTTON Y BLUM
Escala de atitudes de Likert
BT: Escalas
RT: Diferencial semântica
Medidas de atitude
TESP: ESCALA DE ACTITUDES DE LIKERT
TING: LIKERT SCALES
Escala de atitudes sexuais
UF: EAS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ACTITUDES SEXUALES
Escala de autoavaliação
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE AUTOEVALUACION
TING: SELF ASSESSMENT SCALE
SNPOR: Qualquer questionário, inventário ou outro instrumento
usado pelos participantes para avaliar suas próprias
características (p.ex., atitudes, interesses, capacidades
ou desempenho).(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier cuestionario, inventario u otro instrumento usado
por los participantes para evaluar sus propias
características (p. ej., actitudes, intereses, capacidades
o desarrollo).
Escala de autoconceito infanto-juvenil
BT: Escalas
Escala de autoestima de Rosenberg
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG

Escala de avaliação comportamental neonatal de Brazelton
UF: NBAS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DEL COMPORTAMIENTO NEONATAL DE BRAZELTON
TING: BRAZELTON'S NEONATAL BEHAVIORAL ASSESSMENT SCALE
Escala de avaliação de Acatisia
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE EVALUACION DE ACATISIA
TING: BARNES AKATHISIA RATING SCALE
Escala de avaliação de ansiedade de Hamilton
UF: HAM-A
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE EVALUACION DE ANSIEDAD DE HAMILTON
TING: HAMILTON ANSIETY SCALE
Escala de avaliação de depressão de Hamilton
UF: HAM-D
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE EVALUACION DE DEPRESION DE HAMILTON
TING: HAMILTON RATING SCALE FOR DEPRESSION
Escala de avaliação de efeitos extrapiramidais
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE EVALUACION DE EFECTOS EXTRAPIRAMIDALES
TING: SIMPSON-ANGUS SCALE FOR EXTRAPIRAMIDAL SYMPTOMS
Escala de avaliação de expectativas
UF: EAE
BT: Escalas
Escala de avaliação de mania modificada
UF: EAM - M
BT: Escalas
Escala de avaliação de PTSD administrada pelo clínico
UF: CAPS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE EVALUACION DE PTSD ADMINISTRADA POR EL CLINICO
TING: CLINICIAN ADMINISTERED PTSD SCALE ASSESSMENT
Escala de avaliação de resultados de Peter Sifneos
BT: Escalas
Escala de avaliação de sintomas de abstinência de depressões do sistema nervoso central
UF: DNRS
BT: Escalas
Escala de avaliação do bebê
BT: Escalas
Escala de avaliação do comportamento infantil para o professor
UF: EACI-P
BT: Escalas
Escala de avaliação do funcionamento familiar de pacientes
UF: FAM
BT: Escalas

TESP: ESCALA DE EVALUACION DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE PACIENTES
TING: FAMILY ASSESSMENT MEASURES
Escala de avaliação do funcionamento familiar de pacientes dependentes de álcool e outras drogas
UF: FAM
BT: Escalas
Escala de avaliação motora oral
BT: Escalas
Escala de avaliação para depressão de Montgomery-Asberg
UF: MADRS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE EVALUACION PARA DEPRESION DE MONTGOMERY-ASBERG
TING: MONTGOMERY-ASBERG DEPRESSION RATING SCALE
Escala de Bayley
USE: Escalas de desenvolvimento da criança de Bayley
Escala de bem-estar subjetivo
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE BIENESTAR SUBJETIVO
TING: SUBJECTIVE WELL-BEING SCALE
Escala de Brunet e Lezine
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE BRUNET Y LEZINE
TING: BRUNET AND LEZINE SCALE
Escala de capacidade física percebida
UF: PPA
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE CAPACIDAD FISICA PERCIBIDA
TING: PERCEIVED PHYSICAL ABILITY SCALE
Escala de cognições agorafóbicas
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE COGNICIONES AGORAFOBICAS
TING: AGORAPHOBIC COGNITION QUESTIONNAIRE
Escala de Comrey
USE: Escala de personalidade de Comrey
Escala de condutas antissociais e delitivas
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS
TING: SCALE OF ANTISOCIAL AND CRIMINAL CONDUCTS
Escala de coping religioso espiritual
UF: Escala CRE
BT: Escalas
TING: SPIRITUAL/RELIGIOUS COPING SCALE
Escala de depressão e ansiedade hospitalar
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE DEPRESION Y ANSIEDAD HOSPITALARIA
TING: SCALE OF DEPRESSION AND HOSPITAL ANXIETY
Escala de depressão pós-parto de Edinburg

BT: Escalas
TESP: ESCALA DE DEPRESION POST-PARTO DE EDINBURG
TING: EDINBURG POSTNATAL DEPRESSION SCALE
Escala de desenvolvimento de Gesell
UF: Escala de Gesell
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE GESELL
TING: GESELL DEVELOPMENTAL SCALE
Escala de desenvolvimento do pensamento lógico
UF: EDPL
BT: Escalas
Escala de determinismo infantil
UF: EDI
BT: Escalas
Escala de empatia para crianças e adolescentes de Bryant
UF: BESCA
EECA
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE EMPATIA PARA NINOS Y ADOLESCENTES DE BRYANT
TING: BRYANT'S EMPATHY SCALE FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
Escala de esquiva e desconforto social
UF: SAD
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ESQUIVA Y DIFICULTAD SOCIAL
TING: SOCIAL AVOIDANCE AND DISTRESS SCALE
Escala de estadiamento funcional
UF: FAST
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ESTADIFICACION FUNCIONAL
TING: FUNCTIONAL ASSESSMENT STANDING
Escala de eventos vitais
BT: Escalas
Escala de experiências subjetivas ao exercício
UF: SEES
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE EXPERIÊNCIAS SUBJEIVAS AL EJERCICIO
TING: SUBJECTIVE EXERCISE EXPERIENCES SCALE
Escala de experimentação
BT: Escalas
Escala de expressão gráfica infantil
BT: Escalas
Escala de fobia social
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE FOBIA SOCIAL
TING: LIEBOWITZ SOCIAL ANSIETY SCALE
Escala de Gesell
USE: Escala de desenvolvimento de Gesell

TESP: ESCALA DE GESELL
TING: GESELL SCALE
Escala de Heloisa Marinho
USE: Escala do desenvolvimento de Heloisa Marinho
Escala de Hutchinson
BT: Escalas
Escala de indicadores emocionais de Koppitz
UF: Escala de Koppitz
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE INDICADORES EMOCIONALES DE KOPPITZ
Escala de inteligência Stanford-Binet
BT: Medidas de inteligência
TESP: ESCALA DE INTELIGENCIA STANFORD-BINET
TING: STANFORD BINET INTELLIGENCE SCALE
SNPOR: Avaliação padronizada de inteligência e capacidades
cognitivas para indivíduos de 2 a 89 anos. Atualmente ela
inclui cinco subteses verbais e cinco subtestes não verbais
que produzem QIs Verbal, Não Verbal e de Escala Total ( com
uma média de 100 e um desvio padrão de 15) bem como escores
índices de Raciocínio Fluido, Conhecimento, Raciocínio
Quantitativo, Processamento Visuoespacial e Memória de
trabalho. O teste Stanford-Binet recebeu esse nome porque
foi trazido para os Estados Unidos por Lewis M. Terman, um
professor da Universidade Stanford, em 1916, como uma
revisão e extensão da Escala Binet-Simon original (o
primeiro teste de inteligência moderno) desenvolvida em
1905 por Alfred Binet e pelo médico francês Théodore Simon
(1873-1961) para avaliar a capacidade intelectual de
crianças francesas. A atual Escala de Inteligência
Stanford- Binet (SB5), desenvolvida pelo psicólogo norte
americano Gale H. Roid (1943-) e publicada em 2003, e a
quarta revisão do teste; a primeira e segunda revisões
foram feitas em 1937 e 1960), Elizabeth P. Hagen (1915-) e
Jerome M. Sattler (1931-). (Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Evaluación estandarizada de inteligencia y capacidades
cognitivas para individuos de 2 a 89 años. Actualmente ella
incluye cinco subtesis no verbales que producen QIs Verbal,
no Verbal y de Escala total (con una media de 100 y un
desvío patrón de 15) bien como escores índices de
Raciocinio Fluido, Conocimiento, Raciocinio Cuantitativo,
Procesamiento Visualespacial y Memoria de trabajo. El teste
Stanford-Binet recibió ese nombre porque fue traído para
los Estados Unidos por Lewis M. Terman, un profesor de la
Universidad Stanford, en 1916, como una revisión y
extensión de la Escala Binet-Simon original (el primero
teste de inteligencia moderno) desarrollado en 1905 por
Alfred Binet y por el médico francés Théodore Simon
(1873-1961) para evaluar la capacidad intelectual de niños
franceses. La actual Escala de Inteligencia Stanford-Binet
(SB5), desarrollada por el psicólogo norte americano Gale
H. Roid (1943) y publicada en 2003, y la cuarta revisión
del teste: la primera y segunda revisiones fueran hechas en
1937 y 1960), Elizabeth P. Hagen (1915-) y Jerome M.
Sattler (1931-).

Escala de inteligência Wechsler-Bellevue
BT: Medidas de inteligência
TESP: ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER-BELLEVUE
TING: WECHSLER BELLEVUE INTELLIGENCE SCALE
Escala de inteligência Wechsler para adultos
UF: WAIS (teste)
BT: Medidas de inteligência
TESP: WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE
TING: WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE
Escala de inteligência Wechsler para crianças
UF: WISC (teste)
BT: Medidas de inteligência
TESP: ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA NINOS
TING: WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN
Escala de Ira Gordon
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE IRA GORDON
TING: IRA GORDON SCALE
Escala de Koppitz
USE: Escala de indicadores emocionais de Koppitz
TESP: ESCALA DE KOPPITZ
TING: KOPPITZ SCALE
Escala de locus de controle interno-externo de Rotter
BT: Escalas
Medidas não-projetivas da personalidade
TESP: ESCALA DE LOCUS DE CONTROL INTERNO-EXTERNO DE ROTTER
TING: ROTTER INTERNAL EXTERNAL LOCUS OF CONTROL SCALE
Escala de Macandrew
BT: Escalas
Escala de Maccarthy
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE MACCARTHY
TING: MACCARTHY SCALE
Escala de mania de Young
UF: YMRS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE MANIA DE YOUNG
TING: YOUNG MANIA RATING SCALE
Escala de maturidade mental Columbia
BT: Medidas de inteligência
TESP: ESCALA DE MADUREZ MENTAL COLUMBIA
TING: COLUMBIA MENTAL MATURITY SCALE
Escala de maturidade social de Vineland
BT: Medidas não-projetivas da personalidade
TESP: ESCALA DE MADUREZ SOCIAL DE VINELAND
TING: VINELAND SOCIAL MATURITY SCALE
Escala de maturidade vocacional

BT: Escalas
TESP: ESCALA DE MADURACION VOCACIONAL
Escala de medo da avaliação negativa
UF: FNE
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE MEDIO DE EVALUACION NEGATIVA
TING: FEAR OF NEGATIVE EVALUATION SCALE
Escala de memória Wechsler
UF: WMS
BT: Escalas
TING: WECHSLER MEMORY SCALE
Escala de movimentos involuntários anormais
UF: AIMS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE MOVIMIENTOS INVOLUNTÁRIOS NORMALES
TING: ABNORMAL INVOLUNTARY MOVEMENT SCALE
Escala de objetividade-subjetividade
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE OBJETIVIDAD-SUBJETIVIDAD
Escala de observação interativa de pacientes psiquiátricos internados
UF: EOIPP
BT: Escalas
Escala de orientação burocrática
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ORIENTACION BUROCRATICA
Escala de orientação ocupacional
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE ORIENTACION VOCACIONAL
Escala de percepção subjetiva de esforço
UF: RPE
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE PERCEPCION SUBJETIVA DE ESFUERZO
TING: RATINGS OF PERCEIVED EXERTION
Escala de permanência de objeto
UF: EPO
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE PERMANENCIA DE OBJETO
Escala de personalidade de Comrey
UF: CPS
Escala de Comrey
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE PERSONALIDAD DE COMREY
Escala de preferência pelo papel sexual
UF: EPPS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE PREFERENCIA POR EL PAPEL SEXUAL
Escala de problemas objetais

BT: Escalas
TESP: ESCALA DE PROBLEMAS OBJETO
TING: TARGET SCALE
Escala de proficiência das intervenções do facilitador
UF: CIPS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE PROFICIENCIAS DE LAS INTERVENCIONES DEL
FACILITADOR
Escala de qualidade de vida
UF: QLS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE CALIDAD DE VIDA
TING: QUALITY OF LIFE SCALE
Escala de qualidade de vida de clientes de serviços de saúde mental
UF: W-QLI
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE CALIDAD DE VIDA DE CLIENTES DE SERVICIOS DE SALUD
TING: WISCONSIN-QUALITY OF LIFE INDEX
Escala de rastreamento de dependência de sexo
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE RASTREAMIENTO DE DEPENDENCIA DE SEXO
TING: SEXUAL ADDICTION SCRENING SCALE TEST
Escala de rastreamento populacional para depressão
UF: CES-D
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE RASTREAMIENTO POBLACIONAL PARA DEPRESION
TING: CENTER FOR EPIDEMIOLOGIC STUDIES DEPRESSION SCALE
Escala de reajustamento social
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE REAJUSTAMIENTO SOCIAL
TING: SOCIAL READJUSTMENT RATING SCALE
Escala de relacionamentos diádicos
BT: Escalas
Escala de relações objetais
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE RELACIONES DE APEGO
TING: OBJECT RELATIONS TECHNIQUE
Escala de Ribault
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE RIBAULT
TING: RIBAULT SCALE
Escala de rigidez
UF: ER
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE RIGIDEZ
TING: RIGIDITY SCALE (REHFISCH, 1958)
Escala de seguimento de adolescentes dependentes de álcool
UF: ESA - Álcool adolescentes

BT: Escala de seguimento de alcoolistas
Escala de seguimento de adolescentes dependentes de drogas
UF: ESA - Drogas adolescentes
BT: Escalas
Escala de seguimento de alcoolistas
UF: ESA
BT: Escalas
NT: Escala de seguimento de adolescentes dependentes de álcool
Escala de seguimento de alcoolistas idosos
Escala de seguimento de mulheres alcoolistas
Escala de seguimento de alcoolistas idosos
UF: ESA - Idosos
BT: Escala de seguimento de alcoolistas
Escala de seguimento de dependentes de substâncias psicoativas
UF: ESA - Drogas
BT: Escalas
Escala de seguimento de mulheres alcoolistas
UF: ESA - Mulheres
BT: Escala de seguimento de alcoolistas
Escala de significância de outros
UF: SOS
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE SIGNIFICANCIA DE OTROS
TING: SIGNIFICANT OTHER SCALE
Escala de sonolência de Stanford
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE SOMNOLENCIA DE STANFORD
TING: STANFORD SLEEPNESS SCALE
Escala de sonolência Epworth
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE SOMNOLENCIA EPWORTH
TING: EPWORTH SLEEPNESS SCALE
Escala de tolerância de Budner
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE TOLERANCIA DE BUDNER
Escala de traços de personalidade para crianças - ETPC
BT: Escalas
Escala de tradicionalismo
UF: NTAI
BT: Escalas
Escala diagnóstica adaptativa operacionalizada
UF: EDAO
BT: Escalas
TESP: ESCALA DIAGNOSTICA ADAPTATIVA OPERACIONALIZADA
TING: ADAPTATIVE OPERATIONAL DIAGNOSTIC SCALE
Escala do desenvolvimento de Heloisa Marinho

UF: Escala de Heloisa Marinho
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE DESARROLLO DE MELOISA MARINHO
Escala do desenvolvimento do comportamento da criança
BT: Escalas
Escala do desenvolvimento motor de Ozeretzki
BT: Escalas
Escala fatorial de autoconceito
BT: Escalas
TESP: ESCALA FACTORIAL DE AUTOCONCEPTO
TING: SELF CONCEPT FACTORIAL SCALE
Escala feminina de identidade de gênero para homens
UF: FGIS
BT: Escalas
TESP: ESCALA FEMENINA DE IDENTIDAD DE GENERO PARA HOMBRES
Escala multidimensional de reatividade interpessoal de Davis
UF: EMRI
IRID
BT: Escalas
TESP: ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE REACTIVIDAD INTERPERSONAL DE
DAVIS
TING: INTERPERSONAL REACTIVITY INDEX OF DAVIES
Escala para pânico e agorafobia
BT: Escalas
TESP: ESCALA PARA PANICO Y AGORAFOBIA
TING: PANIC AND AGORAPHOBIA SCALE
Escala revisada de dependência
BT: Escalas
Escala revisada do impacto de eventos
UF: IES
BT: Escalas
TESP: ESCALA DE IMPACTO DE EVENTOS
TING: IMPACT OF EVENTS SCALE
Escala Uku de efeitos colaterais
UF: UKU
BT: Escalas
TESP: ESCALA UKU DE EFECTOS COLATERALES
TING: UKU SIDE EFFECT RATING SCALE
Escala Yale-Brown de obsessões e compulsões
UF: Y-BOCS
NT: Escala Yale-Brown de obsessões e compulsões - Adultos
TESP: ESCALA YALE-BROWN DE OBSESIONES Y COMPULSIONES
TING: YALE-BROWN OBSESSIVE COMPULSIVE SCALE
Escala Yale-Brown de obsessões e compulsões - Adultos
BT: Escala Yale-Brown de obsessões e compulsões
TING: YALE-BROWN OBSESSIVE COMPULSIVE SCALE - VA
Escalas

BT: Aplicação do teste
NT: Escala analógica de humor
Escala breve de avaliação psiquiátrica
Escala Calgary de depressão para esquizofrenia
Escala da ideologia da racionalidade tecnologica
Escala das características narcisistas
Escala das síndromes positiva e negativa
Escala de adaptação de Ryad Simon
Escala de adequação social
Escala de ansiedade de Hamilton
Escala de ansiedade de Sarason
Escala de ansiedade manifesta (forma infantil)
Escala de ansiedade manifesta de Taylor
Escala de atitudes
Escala de atitudes de Dutton e Blum
Escala de atitudes de Likert
Escala de atitudes sexuais
Escala de autoavaliação
Escala de autoconceito infanto-juvenil
Escala de autoestima de Rosenberg
Escala de avaliação comportamental neonatal de Brazelton
Escala de avaliação de Acatisia
Escala de avaliação de ansiedade de Hamilton
Escala de avaliação de depressão de Hamilton
Escala de avaliação de efeitos extrapiramidais
Escala de avaliação de expectativas
Escala de avaliação de mania modificada
Escala de avaliação de PTSD administrada pelo clínico
Escala de avaliação de resultados de Peter Sifneos
Escala de avaliação de sintomas de abstinência de
depressões do sistema nervoso central
Escala de avaliação do bebê
Escala de avaliação do comportamento infantil para o
professor
Escala de avaliação do funcionamento familiar de pacientes
Escala de avaliação do funcionamento familiar de pacientes
dependentes de álcool e outras drogas
Escala de avaliação motora oral
Escala de avaliação para depressão de Montgomery-Asberg
Escala de bem-estar subjetivo
Escala de Brunet e Lezine
Escala de capacidade física percebida
Escala de cognições agorafóbicas
Escala de condutas antissociais e delitivas
Escala de coping religioso espiritual
Escala de depressão e ansiedade hospitalar
Escala de depressão pós-parto de Edinburg
Escala de desenvolvimento de Gesell
Escala de desenvolvimento do pensamento lógico
Escala de determinismo infantil
Escala de empatia para crianças e adolescentes de Bryant
Escala de esquiva e desconforto social
Escala de estadiamento funcional
Escala de eventos vitais
Escala de experiências subjetivas ao exercício
Escala de experimentação
Escala de expressão gráfica infantil
Escala de fobia social
Escala de Hutchinson

Escala de indicadores emocionais de Koppitz
Escala de Ira Gordon
Escala de locus de controle interno-externo de Rotter
Escala de Macandrew
Escala de Maccarthy
Escala de mania de Young
Escala de maturidade vocacional
Escala de medo da avaliação negativa
Escala de memória Wechsler
Escala de movimentos involuntários anormais
Escala de objetividade-subjetividade
Escala de observação interativa de pacientes psiquiátricos
internados
Escala de orientação burocrática
Escala de orientação ocupacional
Escala de percepção subjetiva de esforço
Escala de permanência de objeto
Escala de personalidade de Comrey
Escala de preferência pelo papel sexual
Escala de problemas objetais
Escala de proficiência das intervenções do facilitador
Escala de qualidade de vida
Escala de qualidade de vida de clientes de serviços de
saúde mental
Escala de rastreamento de dependência de sexo
Escala de rastreamento populacional para depressão
Escala de reajustamento social
Escala de relacionamentos diádicos
Escala de relações objetais
Escala de Ribault
Escala de rigidez
Escala de seguimento de adolescentes dependentes de drogas
Escala de seguimento de alcoolistas
Escala de seguimento de dependentes de substâncias
psicoativas
Escala de significância de outros
Escala de sonolência de Stanford
Escala de sonolência Epworth
Escala de tolerância de Budner
Escala de traços de personalidade para crianças - ETPC
Escala de tradicionalismo
Escala diagnóstica adaptativa operacionalizada
Escala do desenvolvimento de Heloisa Marinho
Escala do desenvolvimento do comportamento da criança
Escala do desenvolvimento motor de Ozeretzki
Escala fatorial de autoconceito
Escala feminina de identidade de gênero para homens
Escala multidimensional de reatividade interpessoal de Davis
Escala para pânico e agorafobia
Escala revisada de dependência
Escala revisada do impacto de eventos
Escala Uku de efeitos colaterais
Escalas de desenvolvimento da criança de Bayley
TESP: ESCALAS
TING: SCALING (TESTING)
Escalas (atitudes)
USE: Medidas de atitude

Escalas de Bayley
USE: Escalas de desenvolvimento da criança de Bayley
Escalas de desenvolvimento da criança de Bayley
UF: Escala de Bayley
Escalas de Bayley
BT: Escalas
Medidas do desenvolvimento
RT: Medidas de inteligência
TESP: ESCALAS DE BAYLEY
TING: BAYLEY SCALES OF INFANT DEVELOPMENT
Escalas de inteligência
USE: Medidas de inteligência
Escalas de personalidade
USE: Medidas da personalidade
Esclarecimento
RT: Psicanalistas
TESP: ESCLARECIMIENTO
TING: EXPLANATION
Esclarecimento sexual
RT: Complexo de castração
Diferenças sexuais (humano)
Educação sexual
TESP: ESCLARECIMIENTO SEXUAL
TING: SEXUAL EXPLANATION
Esclera

BT: Olho (anatomia)
TESP: ESCLEROTICA
TING: SCLERA
SNPOR: A túnica, fibrosa, branca e opaca, mais externa do globo
ocular, revestindo-o inteiramente com exceção do segmento
revestido anteriormente pela córnea. É essencialmente
avascular, porém contém aberturas para a passagem de vasos
sanguíneos, linfáticos e nervos. Recebe os tendões de
inserção dos músculos extraoculares e no nível da junção
esclerocorneal contém o seio venoso da esclera
[anteriormente chamado de canal de Schlemm]. (Tradução
livre do original: Cline et al., Dictionary of Visual
Science, 4th ed). (DECS)
SNESP: Túnica externa blanca, opaca y fibrosa del globo ocular,
que lo cubre completamente, con excepción del segmento
cubierto anteriormente por la córnea. Esencialmente es
avascular pero contiene aperturas para el paso de vasos,
linfáticos y nervios. Recibe los tendones para la inserción
de los músculos extraoculares y contiene, en la unión
corneoescleral, el seno venoso de la esclera [anteriormente
denominado canal de Schlemm]. (Traducción libre del
original: Cline et al., Dictionary of Visual Science, 4th
ed). (DECS)
SNING: The white, opaque, fibrous, outer tunic of the eyeball,
covering it entirely excepting the segment covered
anteriorly by the cornea. It is essentially avascular but
contains apertures for vessels, lymphatics, and nerves. It
receives the tendons of insertion of the extraocular

muscles and at the corneoscleral junction contains the
canal of Schlemm. (From Cline et al., Dictionary of Visual
Science, 4th ed). (DECS)
Esclerose (sistema nervoso)
BT: Distúrbios do sistema nervoso
NT: Esclerose múltipla
RT: Distúrbios neuromusculares
Paralisia
TESP: ESCLEROSIS (SISTEMA NERVIOSO)
TING: SCLEROSIS (NERVOUS SYSTEM)
SNPOR: Processo patológico constituído por engrossamento ou
fibrose de uma estrutura anatômica, geralmente vaso ou
nervo.(DECS)
SNESP: Proceso patológico que consiste en el endurecimiento o
fibrosis de una estructura anatómica, generalmente un vaso
o un nervio.(DECS)
SNING: A pathological process consisting of hardening or fibrosis
of an anatomical structure, often a vessel or a nerve.(DECS)
Esclerose amiotrófica lateral
UF: Esclerose lateral amiotrófica
BT: Doença
RT: Neurodegeneração
TESP: ESCLEROSIS AMIOTROFICA LATERAL
TING: AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
SNPOR: Doença do neurônio motor em que são afetados tanto os
neurônios motores inferiores quanto os neurônios motores
superiores (os nervos sensoriais não são afetados). É
marcada por uma progressiva degeneração das células dos
cornos anteriores da medula espinhal, tronco cerebral e
córtex cerebral. Os sintomas normalmente aparecem depois
dos 40 anos e incluem atrofia e fraqueza muscular,
paralisia parcial e completa, comprometimento da fala e
dificuldade para engolir ou respirar. Também são observadas
espasticidade e reflexos tendinosos exagerados. A morte
costuma ocorrer de 2 a 5 anos após o início dos sintomas. A
esclerose lateral amiotrófica é comumente chamada de doença
do neurônio motor, especialmente nos Estados
Unidos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Enfermedad del neurona motor en que son afectados tanto los
neuronas motores inferiores cuanto las neuronas motoras
superioras (los niervos sensoriales no afectados). Es
marcada por una progresiva degeneración de las células de
los cornos anteriores de la medula espinal, tronco cerebral
e corteza cerebral. Los síntomas normalmente aparecen
después de los 40 años y incluyen atrofia y flaqueza
muscular, parálisis parcial y completa, comprometimiento de
la habla y dificultad para engullir o respirar. También son
observadas espasticidade y reflejos tendinosos exagerados.
La muerte acostumbra ocurrir de 2 a 5 años después el
inicio de los síntomas. La esclerose lateral amiotrófica es
comúnmente llamada de enfermedad del neurona motor,
especialmente en los Estados Unidos.
Esclerose lateral amiotrófica
USE: Esclerose amiotrófica lateral

Esclerose múltipla
BT: Esclerose (sistema nervoso)
TESP: ESCLEROSIS MULTIPLE
TING: MULTIPLE SCLEROSIS
SNPOR: Doença de desmielinização do sistema nervoso central
(cérebro e medula espinhal) caracterizada por inflamação e
cicatrização multifocal da bainha de mielina protetora dos
nervos que danifica e destrói a bainha e o nervo
subjacente, interrompendo a transmissão neural. O sintoma
inicial de EM é frequentemente um distúrbio visual, tal
como visão embotada ou dupla, distorção das cores
vermelho-verde ou cegueira em um olho. Os sintomas
posteriores incluem fadiga, fraqueza nas mãos e pés,
dormência, rigidez ou espasmos musculares, dor nos músculos
e nas costas, dificuldades de coordenação e equilíbrio,
perda do controle da bexiga ou do intestino e depressão.
Alguns indivíduos podem experimentar prejuízos cognitivos,
como dificuldades com concentração, atenção, memória e
julgamento. O início é geralmente entre as idades de 20 e
40 anos, e, com períodos de remissão, a doença pode
continuar causa de EM, que ocorre duas vezes mais
frequentemente em mulheres do que em homens, é
desconhecida. Entretanto, a destruição e mielina pode ser
devido a uma resposta autoimune.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Enfermedad de demielinización del sistema nervioso central
(cerebro y medula espinal) caracterizada por inflamación y
cicatrización multifocal de la vaina de mielina protectora
de los niervos que damnifica y destruye la vaina y el
niervo subyacente, interrumpiendo la transmisión neural. El
síntoma inicial de EM es frecuentemente un trastorno
visual, tal como visión embotada o dupla, distorsión de las
colores rojo-verde o ceguera en un ojo. Los síntomas
posteriores incluyen fatiga, flaqueza en las manos y pies,
somnolencia, rigidez o espasmos musculares, dolor en los
músculos y en las espaldas, dificultades de coordinación y
equilibrio, pérdida del control de la vejiga o del
intestino y depresión. Algunos individuos pueden
experimentar prejuicios cognitivos, como dificultades con
concentración, atención, memoria y juzgamiento. El inicio
es generalmente entre las edades de 20 y 40 años, y, con
periodos de remisión, la enfermedad puede continuar causa
de EM, que ocurre dos veces más frecuentemente en mujeres
de que en hombres, es desconocida. Entretanto, la
destruición y mielina puede ser debido a una respuesta
autoinmune.
Escola americana
BT: Escolas psicanalíticas
TESP: ESCUELA AMERICANA
Escola argentina
BT: Escolas psicanalíticas
TESP: ESCUELA ARGENTINA
Escola Caetano de Campos
Escola de Frankfurt
UF: Sociólogos de Frankfurt

RT: Ciências sociais
Fromm, Erich, 1900-1980
Teoria crítica
TESP: ESCUELA DE FRANKFURT
TING: FRANKFURT SCHOOL OF SOCIOLOGY
Escola francesa
BT: Escolas psicanalíticas
TESP: ESCUELA FRANCESA
Escola inglesa
BT: Escolas psicanalíticas
TESP: ESCUELA INGLESA
Escola interpersonal
TESP: ESCUELA INTERPERSONAL
Escola neofreudiana
USE: Escola neopsicanalítica
TESP: ESCUELA NEOFREUDIANA
TING: NEOFREUDIAN SCHOOL
Escola neopsicanalítica
UF: Escola neofreudiana
BT: História da psicologia
NT: Psicologia do indivíduo
Psicologia junguiana
RT: Erikson, Erik, 1902-1994
Freud, Sigmund, 1856-1939
Teoria psicanalítica
TESP: ESCUELA PSICOANALITICA
TING: NEOPSYCHOANALYTIC SCHOOL
SNPOR: Escola psicanalítica originada em Jung e Adler, que difere
da escola psicanalítica freudiana por enfatizar a
importância de fatores sociais e culturais no
desenvolvimento da personalidade de um indivíduo.
SNESP: Escuela psicoanalítica originada en Jung y Adler, que
difiere de la escuela psicoanalítica Freudiana por
enfatizar la importancia de factores sociales y culturales
en el desarrollo de la personalidad de un individuo.
SNING: School of psychoanalysis originating with Jung and Adler
which differs from Freudian psychoanalysis in emphasizing
the importance of social and cultural factors in
development of an individual's personality.
Escola norteamericana
BT: Escolas psicanalíticas
TESP: ESCUELA NORTEAMERICANA
Escola psicanalítica freudiana
BT: Escolas psicanalíticas
Teoria psicanalítica
RT: Freud, Sigmund, 1856-1939
Metapsicologia
TESP: ESCUELA PSICOANALITICA FREUDIANA
TING: FREUDIAN PSYCHOANALYTIC SCHOOL
Escolares

USE: Estudantes

Escolaridade
RT: Aprender (psicanálise)
TESP: ESCOLARIDAD
TING: EDUCATIONAL STATUS
SNPOR: Período de frequência à escola ou nível de aprendizado
adquirido.(DECS)
SNESP: Habilidad educacional o nivel de educación de los
individuos.(DECS)
SNING: Educational attainment or level of education of
individuals.(DECS)
Escolas

NT: Escolas de ensino fundamental
Escolas de ensino médio
Escolas maternais
Escolas públicas
Faculdades
Jardins de infância
Seminários
Universidades
RT: Ambiente escolar
Educação
Instalações e serviços comunitários
Instalações e serviços escolares
TESP: ESCUELAS
TING: SCHOOLS
SNPOR: Instituições educacionais.(DECS)
SNESP: Instituciones educacionales.(DECS)
SNING: Educational institutions.(DECS)

Escolas de ensino fundamental
BT: Escolas
RT: Ensino fundamental
TESP: ESCUELAS ELEMENTALES
TING: ELEMENTARY SCHOOLS
Escolas de ensino médio
BT: Escolas
RT: Ensino médio
TESP: ESCUELAS SECUNDARIAS
TING: HIGH SCHOOLS
Escolas de samba
RT: Carnaval
TESP: ESCUELAS DE SAMBA
TING: SAMBA SCHOOLS
Escolas maternais
BT: Escolas
TESP: ESCUELAS DE PARVULOS
TING: NURSERY SCHOOLS
SNPOR: Escolas para crianças normalmente abaixo de cinco anos de
idade.(DECS)
SNESP: Escuelas para niños generalmente menores de los cinco años
de edad.(DECS)
SNING: Schools for children usually under five years of age.(DECS)
Escolas psicanalíticas

NT: Escola americana
Escola argentina
Escola francesa
Escola inglesa
Escola norteamericana
Escola psicanalítica freudiana
Escolas públicas
BT: Escolas
Escolha da carreira
USE: Escolha profissional
TESP: ESCUELA PROFESIONAL
TING: CAREER CHOICE
Escolha de objeto
NT: Escolha de objeto narcisista
RT: Objeto
Pulsão
TESP: ELECCION DE OBJETO
TING: OBJECT CHOICE
Escolha de objeto narcisista
BT: Escolha de objeto
RT: Narcisismo
TESP: ELECCION DE OBJETO NARCISISTA
TING: NARCISSISTIC OBJECT-CHOICE
Escolha de órgão
RT: Conversão
TESP: ELECCION DE ORGANO
TING: ORGAN CHOICE
Escolha ocupacional
USE: Escolha profissional
TESP: ESCUELA OCUPACIONAL
TING: OCCUPATIONAL CHOICE
Escolha profissional
UF: Escolha da carreira
Escolha ocupacional
Escolha vocacional
RT: Profissões
TESP: ESCOGIMIENTO PROFESIONAL
TING: OCCUPATIONAL CHOICE
SNPOR: Seleção de uma profissão, usualmente com base em fatores
como orientação dos pais, aconselhamento vocacional,
identificação com figuras admiradas, empregos experimentais
ou de meio expediente, oportunidades de treinamento,
interesses pessoais e testes de capacidade.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Selección de una profesión, usualmente con base en factores
como orientación de los padres, consejo vocacional,
identificación con dibujos admirados, empleos
experimentales o de medio expediente, oportunidades de
entrenamiento, interese personales y testes de capacidad.
Escolha vocacional
USE: Escolha profissional

TESP: ELECCIÓN VOCACIONAL
TING: VOCATIONAL CHOICE
Escoliose

BT: Curvaturas da coluna vertebral
TESP: ESCOLIOSIS
TING: SCOLIOSIS
SNPOR: Curvatura lateral da espinha dorsal.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Curvatura lateral de la espina dorsal.
SNING: An appreciable lateral deviation in the normally straight
vertical line of the spine. (Dorland, 27th ed).(DECS)

Escoptofilia
BT: Pulsão
TESP: ESCOPTOFILIA
SNPOR: Prazer sexual derivado de observar outros em estado de
nudez, despindo-se envolvidos em atividade sexual. Se a
escoptofilia for persistente, a condição é essencialmente
voyeurismo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Placer sexual derivado de observar otros en estado de
desnudez desnudándose involucrados en actividad sexual. Si
la escoptofilia es persistente, la condición es
esencialmente voyerismo.
Escore clínico da demência
UF: CDR
BT: Medidas
TESP: MEDIDA CLINICA DE LA DEMÊNCIA
TING: CLINICAL DEMENTIA RATING
Escore do teste
BT: Aplicação do teste
NT: Quociente de inteligência
RT: Interpretação do teste
Medidas
Teoria de resposta ao item
TESP: MEDIDA
TING: TEST SCORE
SNPOR: Atribuição de valores numéricos ou outros tipos de códigos,
ou a aplicação de comentários sobre resultados de testes
com a finalidade de avaliar um desempenho em um teste
tomando como referência algum padrão estabelecido ou outro
critério. Compare GRADING (EDUCATIONAL) ou TEST SCORES.
SNESP: Atribución de valores numéricos o otros tipos de códigos, o
la aplicación de comentarios sobre resultados de testes con
la finalidad de evaluar un desarrollo en un teste tomando
como referencia algún patrón establecido u otro criterio.
SNING: Assignment of numerical values or other types of codes, or
the application of comments to test results in order to
evaluate a test performance in reference to some
established standard or other criterion. Compare GRADING
(EDUCATIONAL) or TEST SCORES.
Escorpiões
BT: Animais
TESP: ESCORPIONES
TING: SCORPIONS

SNPOR: Artrópodes da ordem Scorpiones, da qual 1.500 a 2.000
espécies foram descritas. Os mais comuns vivem em áreas
tropicais ou subtropicais. São noturnos e se alimentam
principalmente de insetose outros artrópodes. São
aracnídeos grandes, mas não atacam o homem espontaneamente.
Possuem uma picada venenosa. Sua importância médica varia
consideravelmente e é dependente mais dos seus hábitos e
potência do veneno do que de seu tamanho. No máximo, sua
picada é equivalente à da vespa, mas certas espécies
possuem um veneno altamente tóxico e potencialmente fatal
aos seres humanos. (Tradução livre do original: Dorland,
27th ed; Smith, Insects and Other Arthropods of Medical
Importance, 1973, p417; Barnes, Invertebrate Zoology, 5th
ed, p503).(DECS)
SNESP: Artrópodos del orden Scorpiones, del que se han descrito
unas 1500 a 2000 especies. La mas común vive en áreas
tropicales y subtropicales. Son nocturnos y se alimentan
principalmente deinsectos y otros artrópodos. Son arácnidos
grandes pero no atacan al hombre de forma espontánea. Su
picadura es venenosa. Su importancia médica varía
considerablemente y depende de sushábitos y potencia
venenosa mas que de su tamaño. A lo sumo su picadura es
equivalente a la de la avispa, pero ciertas especies poseen
un veneno muy tóxico potencialmente mortal para el hombre
(Adaptación del original: Dorland, 27th ed; Smith, Insects
and Other Arthropods of Medical Importance, 1973, p417;
Barnes, Invertebrate Zoology, 5th ed, p503).(DECS)
SNING: Arthropods of the order Scorpiones, of which 1500 to 2000
species have been described. The most common live in
tropical or subtropical areas. They are nocturnal and feed
principally on insects and otherarthropods. They are large
arachnids but do not attack man spontaneously. They have a
venomous sting. Their medical significance varies
considerably and is dependent on their habits and venom
potency rather than on their size. At most, the sting is
equivalent to that of a hornet but certain species possess
a highly toxic venom potentially fatal to humans. (From
Dorland, 27th ed; Smith, Insects and Other Arthropods of
Medical Importance, 1973, p417; Barnes, Invertebrate
Zoology, 5th ed, p503).(DECS)
Escotoma

BT: Distúrbios da visão
RT: Consciência
Histeria
Percepção
Pulsão
TESP: ESCOTOMA
TING: SCOTOMA
SNPOR: Defeito localizado no campo visual margeado por uma área de
visão normal. Ocorre com uma variedade de oftalmopatias
(ex., doenças retinianas e glaucoma), doenças do nervo
óptico e outras condições.(DECS)
SNESP: Defecto localizado en el campo visual rodeado por un area
de vision normal. Estos ocurren en una variedad de
enfermedades oculares (ejemplo, enfermedades retinianas y
glaucoma), las enfermedades del nervio optico, y otras
condiciones.(DECS)
SNING: A localized defect in the visual field bordered by an area

of normal vision. This occurs with a variety of eye
diseases (e.g., retinal diseases and glaucoma); optic nerve
diseases, and other conditions.(DECS)
Escravidão
RT: Classe social
TESP: ESCLAVITUD
TING: SLAVERY
SNPOR: Estado ou condição de uma pessoa sobre quem quaisquer
poderes ligados ao direito de propriedade são exercidos. O
comércio deescravos compreende atos envolvendo a captura,
aquisição ou disposição de pessoas com a intenção de
reduzi-las à escravidão; todos os atos envolvidos na
aquisição de pessoas escravizadas com o objetivo de
vendê-las ou permutá-las; todos os atos de disponibilização
para venda ou permuta de pessoas adquiridas com o objetivo
de vendê-las ou permutá-las e, em geral, todo ato de
tráfico ou transporte de escravos. (Tradução livre do
original:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryen.pdf
accessed 10/18/2012).(DECS)
SNESP: El estado o condición de un individuo sobre el cual o la
totalidad de los atributos del derecho de propiedad se
ejercen. El comercio deesclavos es todo acto que involucra
la captura, adquisición o disposición de personas con
intención de reducirlos a la esclavitud; todos los actos
involucrados en la adquisición de personasesclavizadas con
miras a la venta o el intercambio de ellos; todos los actos
de cesión por venta o cambio y, en general todo acto
decomercio o transporte de esclavos. (De
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryen.pdf
visitada 10/18/2012).(DECS)
SNING: The status or condition of a person over whom any or all of
the powers attaching to the right of ownership are
exercised. The slave trade is all acts involved in the
capture, acquisition or disposal of persons withintent to
reduce them to enslavement; all acts involved in the
acquisition of enslaved persons with a view to selling or
exchanging them; all acts of disposal by sale or exchange
of persons acquired with a view to being sold or exchanged,
and, in general, every act of trade or transport of
slaves.(from
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryen.pdf
accessed 10/18/2012).(DECS)
Escrita

BT: Comunicação escrita
Linguagem escrita
NT: Escrita (história)
Escrita cursiva
Grafologia
RT: Hieróglifos
TESP: ESCRITURA MANUAL
TING: HANDWRITING
SNPOR: 1. Representação da linguagem falada por meio de signos
gráficos 2 conjunto de signos num sistema de escrita 3
sistema de signos gráficos ou de outra natureza usado para
representar qualquer coisa 4 técnica ou método particular
de se exprimir literariamente; escritura, estilo 5 arte de

escrever à mão ou maneira própria de escrever; caligrafia 6
o que constitui uma rotina ou aparenta constituir uma
rotina.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1 Representación de lenguaje halada por medio de signos
gráficos. 2 conjunto de signos en un sistema de escrita 3
sistema de signos gráficos o de otra naturaleza usado para
representar cualquier cosa 4 técnica o método particular de
si exprimir literariamente; escritura; estilo 5 arte de
escribir a la mano o manera propia de escribir; caligrafía
6 lo que constituye una rutina o aparenta constituir una
rutina.
Escrita (história)
BT: Escrita
TESP: ESCRITURA (HISTORIA)
TING: WRITING (HISTORY)
Escrita criativa
BT: Comunicação escrita
RT: Literatura
Narração de estórias
Narrativas
Poesia
Prosa
Retórica
TESP: ESCRITURA CREATIVA
TING: CREATIVE WRITING
SNPOR: Use LITERATURA para acessar referências entre 73-93.
SNESP: Use LITERATURA para acceder referencias entre 73-93.
SNING: Use LITERATURE to acess references from 73-93.
Escrita cursiva
BT: Escrita
RT: Ortografia
TESP: CURSIVA
TING: CURSIVE WRITING
Escrita hieroglífica
USE: Hieróglifos
Escritas latrinárias
USE: Grafitos de banheiro
Escritores

UF: Autores
BT: Artistas
NT: Escritores (biografias)
RT: Andrade, Mário de, 1893-1945
Assis, Machado de, 1839-1908
Azevedo, Alvares de, 1831-1852
Barbosa, Ruy, 1840-1923
Barre, François Poulain de la, 1647-1725
Barthes, Roland, 1915-1980
Bataille, Georges, 1897-1962
Beauvoir, Simone de, 1908-1986
Braga, Edgard, 1897-1995
Buber, Martin, 1878-1965
Castro, Rosalia de, 1837-1885

Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616
Comenius, Johann Amos, 1592-1670
Drama
Eliade, Mircea, 1907-1986
Gama, Luís Gonzaga Pinto da, 1830-1882
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Goffman, Erving, 1922-1982
Illich, Ivan, 1926-2002
Jensen, Wilhelm, 1837-1911
Kafka, Franz, 1883-1924
Lima Barreto, Afonso Henriques de, 1881-1922
Lispector Clarice, 1925-1977
Literatura
Machado, Antônio de Alcântara, 1901-1935
Mann, Thomas, 1875-1955
Marti, José, 1853-1895
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883
Montaigne, Michel Eyquem de, 1533-1592
Moura, Maria Lacerda de, 1887-1945
Pessoa, Fernando António Nogueira, 1888-1935
Pirandello, Luigi, 1867-1936
Proust, Valentin Louis George Eugène Marcel, 1871-1922
Rank, Otto, 1884-1939
Rolland, Romain, 1866-1944
Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778
Sá-Carneiro, Mario de, 1890-1916
Saint-Exupéry, Antoine Jean Baptiste Marie Roger Foscolombe
de, 1900-1944
Saint-Simon, Louis de Rouvroy, 1675-1755
Sartre, Jean Paul, 1905-1980
Séneca, Lúcio Aneu, 4 a.C-65 d.C
Shakespeare, William, 1564-1616
Stendhal, 1783-1842
Weil, Simone, 1909-1943
Woolf, Virginia, 1882-1941
TESP: ESCRITORES
TING: WRITERS
SNPOR: 1 Aquele que escreve 2 autor de obras literárias,
culturais, científicas etc. especialmente o
ficcionista.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1 Aquél que escribe 2 autor de obras literarias,
culturales, científicas etc. especialmente el novelista.
Escritores (biografias)
BT: Escritores
Escudo protetor
RT: Teoria psicanalítica
TING: PROTECTIVE SHIELD
SNPOR: Termo utilizado por Freud no quadro de um modelo
psicofisiológico para designar certa função e o aparelho
que e seu suporte. A função consiste em proteger o
organismo contra as excitações provenientes do mundo
exterior que, pela sua intensidade, ameaçaria destruí-lo. O
aparelho e concebido como uma camada superficial que
envolve o organismo e filtra passivamente as excitações.
(Freud, Sigmund)
SNESP: Término utilizado por Freud en el cuadro de un modelo

psicofisiológico para designar cierta función y consiste en
proteger el organismo contra las excitaciones provenientes
del mundo exterior que, por su intensidad, amenazaría
destruirlo. El aparato y concebido como una camada
superficial que involucre el organismo y filtra pasivamente
las excitaciones.
Escultores
BT: Profissionais
RT: Andrade, Farnase de, 1926-1996
Buonarroti, Michelangelo, 1475-1571
Claudel, Camile, 1864-1943
Picasso, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios Cirpiano de la Santíssima
Trinidad Ruiz y, 1881-1973
SNPOR: Aquele que pratica a arte de escultura. (Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Aquél que practica la arte de escultura.
Escultura

BT: Arte
TESP: ESCULTURA
TING: SCULPTURING
SNPOR: 1. Arte que se expressa pela criação de formas plásticas em
volumes ou relevos, seja pela modelagem de substâncias
maleáveis e/ou moldáveis, seja pela reunião de materiais
e/ou objetos diversos 2 a obra de arte que resulta do
processo de esculpir 3 conjunto de obras de arte
resultantes de trabalho de escultor(es) 4 pessoa ou coisa
de formas perfeitas ou de grande beleza.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: 1 Arte que si expresa por la creación de formas plásticas
en volúmenes o relieve, sea por modelaje de sustancias
maleables y/o moldeables, sea por la reunión de materiales
e/o objetos diversos 2 la obra de arte que resulta del
proceso de esculpir 3 conjunto de obras de arte resultantes
de trabajo de escultor(es) 4 persona o cosa de formas
perfectas o de grande belleza.

Escuta

USE: Escuta psicanalítica

Escuta psicanalítica
UF: Escuta
RT: Campo psicanalítico
TESP: ESCUCHA PSICOANALITICA
TING: PSYCHOANALYTICAL LISTENING
SNPOR: Atividade essencial na terapia e no aconselhamento que
envolve prestar atenção às palavras e ações do cliente, bem
como às intenções transmitidas pelas palavras.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Actividad esencial en la terapia y en el consejo que
involucre prestar atención a las palabras y acciones del
cliente, bien como a las intenciones transmitidas por las
palabras.
Esmaecimento (condicionamento)

UF: Fading (condicionamento)
BT: Condicionamento operante
Modificação do comportamento
RT: Aprendizagem por discriminação
Discriminação do estímulo
TESP: DESVANECIMIENTO (DEL ESTAMULO)
TING: FADING (CONDITIONING)
SNPOR: Atenuação gradual da dissimilaridade das dimensoes dos
estímulos eventuais no controle do sujeito sobre a
diferença entre estes estímulos. A técnica de esmaecimento
e usada para facilitar o aprendizado por discriminação sem
erros.
SNESP: Atenuación gradual de la disimilitud de las dimensiones de
los estímulos eventuales en el control del sujeto sobre la
diferencia entre estímulos. La técnica de desvanecimiento y
usada para facilitar el aprendizaje por discriminación sin
errores.
SNING: Gradual attenuation of dissimilarity of stimuli dimensions
contingent on the subject's mastery of difference between
those stimuli. The fading technique is used to facilitate
errorless discrimination learning.
Espaço

NT: Espaço de criação (Winnicott)
Espaço de ilusão (Winnicott)
Espaço e tempo
RT: Aparato psíquico
Controle do objeto
Lateralidade
TESP: ESPACIO
TING: SPACE

Espaço (conceito)
USE: Noção de espaço
Espaço de criação (Winnicott)
BT: Espaço
TESP: ESPACIO DE CREACION (WINNICOTT)
TING: SPACE OF CREATION (WINNICOTT)
Espaço de ilusão (Winnicott)
BT: Espaço
TESP: ESPACIO DE ILUSION (WINNICOTT)
TING: SPACE OF ILLUSION (WINNICOTT)
Espaço e tempo
BT: Espaço
Tempo
TESP: ESPACIO Y TIEMPO
TING: SPACE AND TIME
Espaço pessoal
UF: Distância interpessoal
RT: Comportamento social
Densidade social
TESP: ESPACIO PERSONAL
TING: PERSONAL SPACE
SNPOR: Mínima distância espacial preferida por um indivíduo em
suas relações com os outros.

SNESP: Mínima distancia espacial preferida por un individuo en sus
relaciones con los otros.
SNING: Minimal spatial distance preferred by an individual in
his/her relations with others.
Espaço potencial
BT: Noção de espaço
TESP: ESPACIO POTENCIAL
TING: POTENTIAL SPACE
Espaço transicional
RT: Objetos transicionais
TESP: ESPACIO TRANSICIONAL
TING: TRANSITIONAL SPACE
Espasmo de soluço
RT: Bebês
Distúrbios do sistema digestivo
Infância
Sintomas
TESP: ESPASMO DEL SOLLOZO
Especialização hemisférica
USE: Dominância cerebral
TESP: ESPECIALIZACION HEMISFERICA
TING: HEMISPHERIC SPECIALIZATION
SNPOR: Use DOMINÂNCIA CEREBRAL para acessar referências entre
73-90.
SNESP: Use DOMINANCIA CEREBRAL para acceder referencias entre
73-90.
SNING: Use CEREBRAL DOMINANCE to access references from 73-90.
Espectrografia de ressonância magnética nuclear
UF: NMR
RT: Imagem por ressonância magnética
TESP: ESPECTROGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
TING: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY
Espectrografia do som
UF: Descrição acústica
RT: Estimulação auditiva
TESP: ESPECTROGRAFIA DEL SUENO
TING: SOUND SPECTROGRAPHY
SNPOR: Registro gráfico da frequência e intensidade de sons, tais
como fala,choro de criança e vocalizações animais.(DECS)
SNESP: Registro gráfico de la frecuencia e intensidad de los
sonidos, como son el habla, el llanto de los niños, y las
vocalizaciones de animales.(DECS)
SNING: The graphic registration of the frequency and intensity of
sounds, such as speech, infant crying, and animal
vocalizations.(DECS)
Espelhamento
BT: Técnicas psicoterapêuticas
RT: Interação interpessoal
Processos psicoterapêuticos
Psicodrama
Psicologia do self
TING: MIRRORING

SNPOR: 1 Refletir e imitar fala, afeto, comportamento ou outras
qualidades em contextos psicoterapêuticos. Um terapeuta
pode adotar os movimentos, estilo de fala ou locuções de um
cliente, e vice-versa, para indicar compreensão do que está
sendo dito ou para refletir vínculo, seja inconscientemente
ou com a intenção de empatizar. 2 em psicologia do self, as
respostas positivas dos pais a um filho que visam instilar
autorrespeito interno.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1 Reflejar y imitar habla, afecto comportamiento o otras
cualidades en contextos psicoterapéuticos. Un terapeuta
puede adoptar los movimientos, estilo de habla o locuciones
de un cliente, y vice-versa, para indicar comprensión de lo
que está siendo dicho o para reflejar vínculo, sea
inconscientemente o con la intención de sentir empatía. 2
en psicología del self, las respuestas positivas de los
padres a un hijo que miran instilar auto respecto interno.
SNING: Reflecting or emulating another person's behavior or other
qualities in interactional or psychotherapeutic contexts.
Also a technique in psychodrama.
Espelho

RT: Fixação do olhar
Identidade
Imagem
Narcisismo
Papel de espelho
Relações mãe-criança
Visão
TESP: ESPEJO
TING: MIRROR

Esperança
BT: Estados emocionais
RT: Expectativas
Otimismo
TESP: ESPERANZA
TING: HOPE
SNPOR: Emoção caracterizada pela expectativa de que teremos
experiências positivas (ou que uma situação potencialmente
perigosa ou negativa não vai se materializar ou vai ter um
desfecho favorável) e pela crença de que podemos
influenciar nossas experiências de uma forma
positiva.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Emoción caracterizada por la expectativa de que tendremos
experiencias positivas (o que una situación potencialmente
peligrosa o negativa no va se materializar o va tener un
desfecho favorable) y por la creencia de que podemos
influenciar nuestras experiencias de una forma positiva.
Esperança-desesperança
BT: Emoções
RT: Depressão (emoção)
Envelhecimento
TESP: ESPERANZA-DESESPERANZA
Espinosa, Baruch, 1632-1677
UF: Spinoza, Baruch

BT: Pessoas
RT: Filosofia holandesa
Filósofos
Espiritismo
NT: Mediunidade de incorporação
RT: Energia vital
Espiritualidade
NT: Espiritualidade na arte
RT: Alma
Crenças religiosas
Energia vital
Experiências religiosas
Religião
Religiosidade
TESP: ESPIRITUALIDAD
TING: SPIRITUALITY
SNPOR: Grau de envolvimento ou estado de consciência ou devoção a
um ser elevado ou a vida filosófica. Termo nem sempre
relacionado às convencionais crenças religiosas.
SNESP: Grado de envolvimiento o estado de consciencia o devoción a
un ser elevado o la vida filosófica. Término ni siempre
relacionado a las convencionales creencias religiosas.
SNING: Degree of involvement or state of awareness or devotion to
a higher being or life philosophy. Not always related to
conventional religious beliefs.
Espiritualidade na arte
BT: Arte e religião
Espiritualidade
TESP: ESPIRITUALIDAD EN EL ARTE
TING: SPIRITUALITY IN ART
Espontaneidade
RT: Autoritarismo
Criatividade
Repressão (mecanismo de defesa)
TESP: ESPONTANEIDAD
TING: SPONTANEITY
SNPOR: Qualidade do que é espontâneo; naturalidade, originalidade,
simplicidade, desembaraço. (Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Cualidad del que es espontaneo; naturalidad, originalidad,
simplicidad, desembarazo.
Esportes

NT: Artes marciais
Corrida
Futebol
Judô
Natação
Pedagogia do esporte
Teoria crítica do esporte
Voleibol
RT: Atletas
Recreação
TESP: DEPORTES

TING: SPORTS
SNPOR: Competição física entre indivíduos ou times conduzida
sob-regras codificadas, controladas por não participantes,
na qual há apenas um vencedor.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Competición física entre individuos o equipos conducidos
bajo reglas codificadas, controladas por no participantes,
en la cual hay apenas un vencedor.
Esquecimento
RT: Amnésia
Aprendizagem
Inibição latente
Interferência (aprendizagem)
Memória
Retenção
TESP: OLVIDO
TING: FORGETTING
SNPOR: Incapacidade de lembrar, recordar, ou reproduzir matéria,
comportamento, ou experiência previamente aprendidos.
Compare AMNESIA e MEMORY DECAY.
SNESP: Incapacidad de recorder, o reproducer material,
comportamiento, o experiencia previamente aprendidos.
Compare AMNESIA y MEMORY DECAY.
SNING: Inability to recall, recollect, or reproduce previously
learned material, behavior, or experience. Compare AMNESIA
and MEMORY DECAY.
Esquema corporal
USE: Imagem corporal
TESP: ESQUEMA CORPORAL
TING: BODY SCHEMA
Esquema L
TESP: ESQUEMA L
TING: L SCHEMA
Esquema R
TESP: ESQUEMA R
TING: R SCHEMA
Esquemas de reforço
UF: Reforço contínuo
Reforço intermitente
Reforço parcial
BT: Reforço
NT: Atraso de reforçamento
Reforço de intervalo fixo
Reforço de intervalo variável
Reforço de razão fixa
Reforço de razão variável
TESP: ESQUEMAS DE REFUERZO
TING: REINFORCEMENT SCHEDULES
SNPOR: Em condicionamento, uma regra que determina que ocorrências
de uma resposta serão reforçadas. Há inúmeros tipos de
esquemas de reforço, fornecidos em outros
verbetes.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En condicionamiento, una regla que determina que

ocurrencias de una respuesta serán reforzadas. Hay inúmeros
tipos de esquemas de refuerzo, fornecidos en otras entradas.
Esquiva

UF: Fuga
RT: Condicionamento de esquiva
TESP: ESQUIVA
TING: AVOIDANCE
SNPOR: Ato, efeito ou atitude de quem se esquiva 1 ato de quem
tenta evitar um golpe, abaixando-se ou desviando o corpo
1.1 ação de evitar algo ou alguém indesejável 2 Movimento
defensivo em que o lutador, agachado e com pés e mãos
apoiados no chão, se desloca para evitar um
golpe.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Acto, efecto o actitud de quien se esquiva 1 ato de quien
intenta evitar algo o alguien indeseable 2 Movimiento
defensivo en que el luchador, agachado y con pies y manos
apoyados en el suelo, si desplazar para evitar un golpe.

Esquiva ativa
USE: Condicionamento de esquiva
TESP: ESQUIVA ACTIVA
TING: ACTIVE AVOIDANCE
Esquiva passiva
USE: Condicionamento de esquiva
TESP: ESQUIVA PASIVA
TING: PASSIVE AVOIDANCE
Esquizoanálise
RT: Deleuze, Gilles, 1925-1995
Dualismo
Psicanálise e filosofia
TESP: ESQUIZOANALISIS
TING: SCHIZOANALYSIS
Esquizofrenia
UF: Demência precoce
BT: Psicose
NT: Esquizofrenia catatônica
Esquizofrenia infantil
Esquizofrenia paranóide
Esquizofrenia processual
RT: Anedonia
Confusão alucinatória
Duplo vínculo
Personalidade esquizóide
Transitividade
TESP: ESQUISOFRENIA
TING: SCHIZOPHRENIA
SNPOR: Transtorno psicótico caracterizado por distúrbios no
pensamento (cognição), responsividade emocional e
comportamento. A esquizofrenia foi descrita formalmente
pela primeira vez no final do século XIX pelo psiquiatra
alemão Emil Kraepelin (1856-1926), que chamou-a de demência
precoce; em 1911 o psiquiatra suíço Eugen Bleuler
(1857-1939) rebatizou o transtorno de “esquizofrenia” e
descreveu o que ele considerava como seus sintomas

fundamentais. De acordo com o DSM-IV-TR, que fornece os
critérios para diagnóstico que são agora mais amplamente
usados, os distúrbios característicos devem durar pelo
menos 6 meses e incluir pelo menos 1 mês de sintomas da
fase ativa incluindo dois ou mais dos seguintes: delírios,
alucinações, fala desorganizada, comportamento catatônico
maciçamente desorganizado ou sintomas negativos (p. ex.,
falta de responsividade emocional, apatia extrema). Esses
sinais e sintomas estão associados a disfunção social ou
ocupacional marcada. Alguns argumentaram (começando com
Bleuler) que o pensamento desorganizado é o único aspecto
mais importante da esquizofrenia. Mas, na falta de uma
definição objetiva de transtorno do pensamento e limitado à
avaliação da fala de um indivíduo, o DSM-IV-TR e seus
predecessores não enfatizaram esse aspecto. A idade de
início é tipicamente entre o final da adolescência e metade
da terceira década de vida, ocasionalmente mais tarde,
Cinco subtipos distintos de esquizofrenia são descritos no
DSM-IV-TR. No DSM-III, esquizofrenia era descrita como
englobando um grupo de transtornos
esquizofrênicos.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Trastorno psicótico caracterizado por trastorno en el
pensamiento (cognición), responsividad emocional y
comportamiento. La esquizofrenia fue descrita formalmente
por la primera vez en el final del siglo XIX por el
psiquiatra alemán Emil Kraepelin (1856-1926), que llamó a
ella de demencia precoz; en 1911 el psiquiatra suizo Eugen
Bleuler (1857-939) rebautizó el trastorno de
“esquizofrenia” y describió el que él consideraba como sus
síntomas fundamentales. De acuerdo con el DSM-IV-TR, que
fornece los criterios para diagnóstico que son ahora más
ampliamente usados, los trastornos característicos deben
durar por lo menos 6 meses e incluir por lo menos 1 mes de
síntomas de la fase activa incluyendo dos o más de los
siguientes: delirios, alucinaciones, habla, desorganizada,
comportamiento catatónico macizamente desorganizado o
síntomas negativos (p. ej., falta de resposividad
emocional, apatía extrema). Eses señales y síntomas están
asociados a disfunción social o ocupacional marcada.
Algunos argumentaran (empezando con Bleuler) que el
pensamiento desorganizado es el único aspecto más
importante de la esquizofrenia. Mas, en la falta de una
definición objetiva de trastorno del pensamiento limitado a
la evaluación de la habla de un individuo, o DSM-IV-TR y
sus predecesores no enfatizaran ese aspecto. La edad de
inicio es típicamente entre el final de la adolescencia y
mitad de la tercera década de vida, ocasionalmente más
tarde, Cinco subtipos distintos de esquizofrenia son
descritos DSM-IV-TR. En el DSM-III, esquizofrenia era
descrita como englobando un grupo de trastornos
esquizofrénicos.
Esquizofrenia catatônica
BT: Esquizofrenia
RT: Catatonia
TESP: ESQUIZOFRENIA CATATONICA
TING: CATATONIC SCHIZOPHRENIA
SNPOR: Um tipo de esquizofrenia caracterizado por uma anormalidade

do comportamento motor que envolve formas particulares de
estupor, rigidez, excitação ou postura inapropriada.(DECS)
SNESP: Un tipo de esquizofrenia caracterizado por una anormalidad
de la conducta motora que implica formas particulares de
estupor, rigidez, excitacion o postura inapropiada.(DECS)
SNING: A type of schizophrenia characterized by abnormality of
motor behavior which may involve particular forms of
stupor, rigidity, excitement or inappropriate posture.(DECS)
Esquizofrenia infantil
BT: Esquizofrenia
Psicose infantil
TESP: ESQUIZOFRENIA INFANTIL
TING: CHILDHOOD SCHIZOPHRENIA
SNPOR: Esquizofrenia com início antes dos 12 anos: no DSM-IV-TR,
as características definidoras da esquizofrenia são
essencialmente equivalentes em todos os grupos de idade.
Historicamente, o termo tem sido empregado mais amplamente
para indicar um comportamento esquizofrênico que surge cedo
na vida, incluindo transtornos globais do desenvolvimento
e, especialmente, o transtorno autista.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Esquizofrenia con inicio antes de los 12 años: en el
DSM-IV-TR, las características definidoras de la
esquizofrenia son esencialmente equivalentes en todos los
grupos de edad. Históricamente, el término tiene sido
empleado más ampliamente para indicar un comportamiento
esquizofrénico que surge cedo en la vida, incluyendo
trastornos globales del desarrollo e, especialmente, el
trastorno autista.
Esquizofrenia paranóide
BT: Esquizofrenia
TESP: ESQUIZOFRENIA PARANOIDE
TING: PARANOID SCHIZOPHRENIA
SNPOR: Uma forma cronica de esquizofrenia caracterizada
primáriamente pela presença de delírios de perseguição ou
grandeza, frequentemente associados a alucinações.(DECS)
SNESP: Una forma cronica de esquizofrenia caracterizada
primáriamente por la presencia de delirios de persecusion o
grandeza, frecuentemente asociados con alucinaciones.
SNING: A chronic form of schizophrenia characterized primarily by
the presence of persecutory or grandiose delusions, often
associated with hallucination.(DECS)
Esquizofrenia processual
BT: Esquizofrenia
TESP: ESQUIZOFRENIA PROCESUAL
Estabilidade no emprego
RT: Aposentadoria
Desemprego
TESP: CONFIANZA PROBABLE DE CONTINUAR EMPLEADO
TING: JOB SECURITY
SNPOR: Confiança provável de continuar empregado.
SNESP: Confianza probable que siga siendo empleado.
SNING: Probable assurance of continued employment.
Estado

BT: Política
TESP: ESTADO
TING: STATE
SNPOR: Organização de um povo com território e GOVERNO próprios
para a realização de objetivos individuais e coletivos,
tendo personalidade jurídica e soberania.(DECS)
SNESP: Organización de un pueblo con territorio y GOBIERNO propios
para la realización de objetivos individuales y colectivos,
teniendo personalidad jurídica y soberanía.(DECS)
SNING: Organization of a people with their own territory and
GOVERNMENT to perform individual and collective purposes,
with sovereignty.(DECS)
Estado de ânimo
RT: Afeição
Emoções
Humor
TESP: ESTADO DE ANIMO
SNPOR: O tom emocional que acompanha uma ideia ou representação
mental. É o derivado psíquico mais direto do instinto e o
representante das várias transformações corporais através
do qual os instintos se manifestam.(DECS)
SNESP: El tono emocional que acompaña a una idea o representación
mental. Es el derivado psíquico más directo del instinto y
el representante psíquico de los diversos cambios
corporales a través de los cuales los instintos se
manifiestan.(DECS)
SNING: The feeling-tone accompaniment of an idea or mental
representation. It is the most direct psychic derivative of
instinct and the psychic representative of the various
bodily changes by means of which instincts manifest them
selves.(DECS)
Estados bipartidos externos da percepção
TESP: ESTADOS BIPARTIDOS EXTERNOS DE PERCEPCION
TING: BIDIVIDED EXTERNAL STATES OF PERCEPT
Estados de consciência
NT: Conhecimento
Flow (estado de consciência)
Vigilância
RT: Dissociação
Distúrbios da consciência
Mente
Sono
TESP: ESTADOS DE CONCIENCIA
TING: CONSCIOUSNESS STATES
SNPOR: Termo de conceituação ampla, designando as variações no
grau e tipo de percepções mentais. Se possível use um termo
mais específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia, designado a las
variaciones en el grado y tipo de percepciones mentales. Si
posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad term referring to variations in the
degree and type of mental awareness. Use a more specific
term if possible.
Estados emocionais
BT: Emoções

NT: Afeição
Aflição
Alienação
Amor
Ansiedade
Apatia
Arrependimento
Aversão
Ciúme
Crise emocional
Culpa
Depressão (emoção)
Desamparo
Embaraço
Entusiasmo
Esperança
Euforia
Felicidade
Frustração
Gratidão
Luto
Mania
Medo
Otimismo
Paixão
Prazer
Raiva
Remorso
Simpatia
Sofrimento
Solidão
Solidariedade
Tédio
Trauma emocional
Tristeza
Vaidade
Vergonha
RT: Conforto humano
Desamparo aprendido
Desejo compulsivo
Distúrbios emocionais
Dom
Moral
Personalidade
TESP: ESTADOS EMOCIONALES
TING: EMOTIONAL STATES
Estados limítrofes
RT: Retardo mental limítrofe
TESP: ESTADOS LIMITROFES
TING: BORDERLINE STATES
Estados mentais
RT: Filosofia da mente
Libido
Miniexame do estado mental
Objeto
TESP: ESTADOS MENTALES
SNPOR: A avaliação global do estado cognitivo, afetivo e

comportamental de um indivíduo conforme revelado por exame
mental, que inclui fatores como saúde geral, aparência,
humor, fala, sociabilidade, cooperação, expressão facial,
atividade motora, atividade mental, estado emocional,
tendência de pensamento, consciência sensorial, orientação,
memória, nível de informação, nível de inteligência geral,
capacidade de abstração e interpretação e
julgamento.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La evaluación global del estado cognitivo, afectivo y
conductual de un individuo conforme revelado por examen
mental, que incluye factores como salud general,
apariencia, humor, habla, sociabilidad, cooperación,
expresión facial, actividad motora, actividad mental,
estado emocional, tendencia de pensamiento, consciencia
sensorial, orientación, memoria, nivel de información,
nivel de inteligencia general, capacidad de abstracción y
interpretación y juzgamiento.
Estágios de desenvolvimento
NT: Estágios de desenvolvimento pré-natal
Menopausa
Puberdade
RT: Desenvolvimento
Desenvolvimento do adolescente
Desenvolvimento do adulto
Desenvolvimento físico
Desenvolvimento humano
Desenvolvimento infantil
Desenvolvimento perceptivo
Envelhecimento
Erikson, Erik, 1902-1994
Grupos etários
Permanência de objeto
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
Psicogênese
Ritos de passagem
TESP: ESTADOS DEL DESARROLLO
TING: DEVELOPMENTAL STATES
SNPOR: Fases no desenvolvimento de um indivíduo caracterizadas por
certos atributos físicos, comportamentais, mentais, ou
sociais, como por exemplo, o estágio oculto do
desenvolvimento psicosexual ou o estágio de desenvolvimento
cognitivo da inteligência sensomotora.
SNESP: Fases en el desarrollo de un individuo caracterizadas por
ciertos atributos físicos, conductuales, mentales, o
sociales, como por ejemplo, la etapa oculta del desarrollo
psicosexual, o la etapa de desarrollo cognitivo de la
inteligencia sensomotora.
SNING: Phases in an individual's development characterized by
certain physical, behavioral, mental or social attributes,
e.g. the latency stage of psychosexual development or the
sensorimotor intelligence stage of cognitive development.
Estágios de desenvolvimento pré-natal
BT: Desenvolvimento pré-natal
Estágios de desenvolvimento
NT: Embrião
Feto

TESP: ESTADIOS DEL DESARROLLO PRE-NATAL
TING: PRENATAL DEVELOPMENTAL STAGES
Estampagem
USE: Imprinting
Estatística (correlação)
USE: Correlação estatística
TESP: ESTADISTICA (CORRELACION)
TING: CORRELATION (STATISTICAL)
Estatística (validade)
USE: Validade estatística
TESP: ESTADISTICA (VALIDAD)
TING: VALIDITY (STATISTICAL)
SNPOR: Use ESTATISTICA (VALIDADE) para acessar referências entre
67-72.
SNING: Use VALIDITY (STATISTICAL) to access references from 67-72.
Estatística descritiva
BT: Estatísticas
TESP: ESTADISTICA DESCRIPTIVA
TING: DESCRIPTIVE STATISTIC
SNPOR: Índice que quantifica o número de casos para descrever uma
determinada característica de dados.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Índice que cuantifica el número de casos para describir una
determinada característica de datos.
Estatística inferencial
USE: Inferência estatística
Estatísticas
BT: Matemática
NT: Estatística descritiva
Inferência estatística
Inferência não-paramétrica
Psicologia - Estatística
Qui-quadrado
Tabelas estatísticas
RT: Biometria
Econometria
Método Greenwood-Yule
TESP: ESTADISTICAS
TING: STATISTICS
SNPOR: Subdisciplina da matemática que lida com a coleta e
avaliação de dados numéricos para fazer deduções a partir
deles. Termo também usado como um identificador padrão de
tipo de documento.
SNESP: Subdisciplina de la matemática que trata con la colecta y
evaluación de datos numéricos para hacer deducciones a
partir de ellos. Término también usado como un
identificador patrón de tipo de documento.
SNING: Subdiscipline of mathematics that deals with the gathering
and evaluation of numerical data for making inferences from
the data. Also used as a document type identifier.
Estatuto da criança e do adolescente
BT: Direito civil

RT: Menor
TESP: ESTATUTO DEL NINO Y DEL ADOLESCENTE
TING: CHILDREN AND ADOLESCENT CODE
SNPOR: Promoção e proteção dos direitos da criança, frequentemente
através de processos legais.(DECS)
SNESP: Promoción y protección de los derechos del niño,
frecuentemente a través de procesos legales.(DECS)
SNING: Promotion and protection of the rights of children;
frequently through a legal process.(DECS)
Estereologia
UF: Microscopia quantitativa
RT: Análise da imagem
TESP: ESTEREOLOGIA
TING: STEREOLOGY
Estereótipos (psicologia)
UF: Estereótipos femininos
Estereótipos masculinos
Estereótipos sexuais
RT: Atitudes estereotipadas
TESP: ESTEROTIPOS (PSICOLOGIA)
TING: STEREOTYPES (PSYCHOLOGY)
SNPOR: Conjunto de generalizações cognitivas (p.ex., crenças,
expectativas) sobre as qualidades e características dos
membros de um determinado grupo ou categoria social. Os
estereótipos, como os esquemas, simplificam e apressam
percepções e julgamentos, mas são frequentemente
exagerados, mais negativos, que positivos e resistentes a
revisão mesmo quando observadores encontram indivíduos com
qualidades que não são congruentes com o estereótipo. Ao
contrário das expectativas mantidas individualmente sobre
os outros com base na sua posição, os estereótipos são
amplamente compartilhados por membros do grupo.
Estereótipos femininos
USE: Estereótipos (psicologia)
Estereótipos masculinos
USE: Estereótipos (psicologia)
Estereótipos sexuais
USE: Estereótipos (psicologia)
Esterilidade
BT: Distúrbios genitais
Infertilidade
RT: Doenças venéreas
Hermafroditismo
TESP: ESTERILIDAD
TING: STERILITY
SNPOR: 1. Condição de ser incapaz de produzir descendentes, devido
a infertilidade ou a intervenção cirúrgica ou médica 2. A
condição de ser incapaz de sustentar vida microbiana devido
a tratamento com substâncias químicas, radiação ou
calor.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1 Condición de ser incapaz de producir descendentes, debido
a infertilidad o a intervención quirúrgica o médica 2. La

condición de ser incapaz de sustentar vida microbiana
debido a tratamiento con sustancias químicas, radiación o
calor.
Esteróides
BT: Drogas
NT: Corticosteróides
Progesterona
Testosterona
RT: Hormônios
TESP: ESTEROIDES
TING: STEROIDS
SNPOR: Qualquer molécula orgânica que seja baseada em quatro anéis
de hidrocarboneto interligados. Os hormônios sexuais
masculino e feminino são esteroides, assim como os
corticosteroides e outras substâncias naturais, como a
vitamina D e o colesterol.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier molécula orgánica que sea basada en cuatro
anillos de hidrocarbonato interconectados. Las hormonas
sexuales masculino y femenino son esteroides, así como los
corticosteroides y otras sustancias naturales, como la
vitamina D y el colesterol.
Estética

Estigma

BT: Filosofia
NT: Simetria (estética)
RT: Amorfo
Artes
Atratividade facial
Fantástico (estética)
TESP: ESTETICA
TING: AESTHETICS
SNPOR: Estudo científico ou filosófico da beleza ou julgamentos da
beleza. Também, as proprias qualidades estéticas.
SNESP: Estudio científico o filosófico de la belleza o juzgamiento
de la belleza. También, las propias cualidades estéticas.
SNING: Scientific or philosophical study of beauty or judgements
of beauty. Also, the aesthetic qualities themselves.
RT: Aceitação social
Atitudes
Discriminação social
Percepção social
Preconceito
TESP: ESTIGMA
TING: STIGMA
SNPOR: Percepção de uma característica ou condição distinta
pessoal, por exemplo, um distúrbio físico ou psicológico;
raça, ou religião que subentendem ou se acredita que
subentendem uma desvantagem física, psicológica ou social.
SNESP: Percepción de una característica o condición distinta
personal, por ejemplo, un trastorno físico o psicológico;
raza, o religión que implican o se cree que implica una
desventaja física, psicológica o social.
SNING: Perception of a distinguishing personal characteristic or
condition, e.g., a physical or psychological disorder,
race, or religion, which carries or is believed to carry a

physical, psychological, or social disadvantage.
Estilo cognitivo
UF: Estilo de aprendizagem
BT: Traços de personalidade
NT: Dependência de campo
Impulsividade
RT: Inteligências múltiplas
Personalidade
Programação neurolinguística
TESP: ESTILO COGNITIVO
TING: COGNITIVE STYLE
SNPOR: Estilo preferido ou habitual de aprendizado ou pensamento.
SNESP: Estilo preferido o habitual de aprendizaje o pensamiento.
SNING: Preferred or habitual style of learning or thinking.
Estilo de aprendizagem
USE: Estilo cognitivo
Estilo de vida
USE: Modo de vida
SNPOR: Jeito típico de vida ou modo de viver característico de um
indivíduo ou grupo.
SNESP: Manera típica de vida o modo de vivir característico de un
individuo o grupo.
SNING: Typical way of life or manner of living characteristic of
an individual or group.
Estilo parental
NT: Permissividade dos pais
RT: Práticas de criação infantil
Relações pais-criança
TING: PARENTING STYLE
SNPOR: Maneira característica em que os pais criam seus filhos.
Compare práticas educativas.
SNESP: Manera característica en que los padres crean sus hijos.
Compare prácticas educativas.
SNING: Characteristic manner in which parents raise their
children. Compare CHILDREARING PRACTICES.
Estilos de enfrentamento
RT: Enfrentamento
TESP: ESTILOS DE ENFRENTAMIENTO
TING: COPING STYLES
Estimativa
NT: Estimativa de tempo
Estimativa estatística
RT: Expectativas
Predição
TESP: ESTIMATIVA
TING: ESTIMATION
SNPOR: Julgamento ou inferência subjetiva sobre o caráter, a
qualidade, ou a natureza de uma pessoa, de um processo, ou
coisa que pode, ou não, envolver a inspeção ou
disponibilidade de dados ou informação pertinente.
SNESP: Juzgamiento o inferencia subjetiva sobre el carácter, la
cualidad, o la naturaleza de una persona, de un proceso, o
cosa que puede, o no implicar la inspección o

disponibilidad de datos o informaciones pertinentes.
SNING: Subjective judgment or inference about the character,
quality, or nature of a person, process, or thing which may
or may not involve the inspection or availability of data
or pertinent information.
Estimativa de parâmetro
USE: Estimativa estatística
TESP: PARAMETRO ESTIMADO
TING: PARAMETER ESTIMATION
Estimativa de tempo
BT: Estimativa
Percepção de tempo
TESP: TIEMPO ESTIMADO
TING: TIME ESTIMATION
SNPOR: Estimativa da duração ou passagem do tempo.
SNESP: Duración estimada o el paso del tiempo.
SNING: Estimation of duration or passage of time.
Estimativa estatística
UF: Estimativa de parâmetro
BT: Análise estatística
Estimativa
TESP: ESTADISTICA ESTIMATIVA
TING: STATISTICAL ESTIMATION
SNPOR: Qualquer derivação matemática deduzível do cálculo
estimativo de um parâmetro de uma ou mais amostras, dados
etc. Esse procedimento inclui estimativa de intervalos de
tempo.
SNESP: Cualquier derivación matemática deducible del cálculo
estimativo de un parámetro de una o más amuestras, datos
etc.
SNING: Any inferential mathematical derivation of an estimate of a
parameter from one or more samples. Includes interval
estimation.
Estimulação
NT: Equivalência de estímulos
Estimulação aversiva
Estimulação cerebral
Estimulação elétrica
Estimulação perceptiva
Estímulos verbais
RT: Biofeedback
Condicionamento
Controle do estímulo
Discriminação do estímulo
Estímulo condicionado
Estímulo não-condicionado
Feedback
Generalização do estímulo
Mudança do estímulo
Parâmetros do estímulo
Privação de estímulo
TESP: ESTIMULACION
TING: STIMULATION
SNPOR: O ato ou processo de aumentar o nível de atividade de um
organismo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,

Artmed, 2010).
SNESP: El acto o proceso de aumentar el nivel de actividad de un
organismo.
Estimulação acústica
USE: Estimulação auditiva
Estimulação ambiental restrita
USE: Privação de estímulo
TESP: ESTIMULACION AMBIENTAL RESTRICTA
TING: RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION
Estimulação auditiva
UF: Barulho (som)
Estimulação acústica
Estímulos acústicos
Som
BT: Estimulação perceptiva
RT: Audiometria
Espectrografia do som
TESP: ESTIMULACION AUDITIVA
TING: AUDITORY STIMULATION
SNPOR: Uso do som para extrair uma resposta no sistema
nervoso.(DECS)
SNESP: Uso del sonido para extraer una respuesta en el sistema
nervioso.(DECS)
SNING: Use of sound to elicit a response in the nervous
system.(DECS)
Estimulação aversiva
BT: Estimulação
RT: Condicionamento da aversão
TESP: ESTIMULACION AVERSIVA
TING: AVERSIVE STIMULATION
SNPOR: Apresentação de um estímulo nocivo. Também, quaisquer
estímulos nocivos (isto e, estímulo que um organismo tenta
evitar ou dos quais tenta escapar). Compare PUNIÇÃO.
SNESP: Presentation de un estímulo nocivo. También, cualesquier
estímulos nocivos (o sea, estímulo que un organismo tienta
evitar o dos cuales tienta escapar). Compare PUNICIÓN.
SNING: Presentation of a noxious stimulus. Also, any noxious
stimuli (i.e. stimuli that an organism attempts to avoid or
escape from). Compare PUNISHMENT.
Estimulação cerebral
BT: Estimulação
Técnicas estereotáxicas
TESP: ESTIMULACION CEREBRAL
TING: BRAIN STIMULATION
SNPOR: A estimulação de áreas cerebrais, receptoras sensoriais, ou
neurônios motores por dispositivos elétricos ou
eletrônicos. Isso geralmente é feito por meio de um
eletrodo em um animal de pesquisa, mas às vezes também em
voluntários humanos submetidos à cirurgia
cerebral.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La estimulación de áreas cerebrales, receptoras
sensoriales, o neuronas motoras por dispositivos eléctricos
o electrónicos. Eso generalmente es hecho por medio de un

electrodo en un animal de pesquisa, más as veces también en
voluntarios humanos sometidos a la cirugía cerebral.
Estimulação elétrica
BT: Estimulação
NT: Estimulação elétrica transcutânea do nervo
RT: Choque
TESP: ESTIMULACION ELECTRICA
TING: ELECTRICAL STIMULATION
SNPOR: Uso de correntes ou potenciais elétricos para obter
respostas biológicas.(DECS)
SNESP: Utilización de potencial eléctrico o corrientes para
producir respuestas biológicas.(DECS)
SNING: Use of electric potential or currents to elicit biological
responses.(DECS)
Estimulação elétrica transcutânea do nervo
BT: Estimulação elétrica
TESP: ESTIMULACION ELECTRICA TRANSCUTANEA DEL NERVIO
TING: TRANSCUTANEOUS ELECTRIC NERVE STIMULATION
SNPOR: Uso de eletrodos pequenos localizados especificamente para
produzir impulsos elétricos através da PELE para aliviar a
DOR. É utilizada menos frequentemente para produzir
ANESTESIA. (DECS)
SNESP: Uso de pequeños electrodos colocados especificamente para
producir impulsos eléctricos en la PIEL para mitigar el
DOLOR. Se utiliza menos frecuentemente para producir
ANESTESIA. (DECS)
SNING: The use of specifically placed small electrodes to deliver
electrical impulses across the SKIN to relieve PAIN. It is
used less frequently to produce ANESTHESIA. (DECS)
Estimulação luminosa
USE: Estimulação visual
Estimulação magnética transcraniana
RT: Diagnóstico médico
TESP: ESTIMULACION MAGNETICA TRANSCRANIANA
TING: TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION
SNPOR: Técnica que envolve o uso de bobinas elétricas na cabeça
para gerar um campo magnético transitório que atinge o
CÓRTEX CEREBRAL. Está acoplado com a detecção da resposta a
ELETROMIOGRAFIA para avaliar a excitabilidade cortical pelo
limiar necessário para induzir o POTENCIAL EVOCADO MOTOR.
Este método também é usado para MAPEAMENTO ENCEFÁLICO,
estudo da NEUROFISIOLOGIA e como um substituto para a
ELETROCONVULSOTERAPIA no tratamento da DEPRESSÃO. A indução
de CONVULSÕES limita seu uso clínico. (DECS)
SNESP: Técnica basada en el uso de anillos eléctricos colocados en
la cabeza para generar un campo magnético breve que alcanza
la CORTEZA CEREBRAL. Esta técnica se asocia a la detección
de la respuesta por ELECTROMIOGRAFÍA para comprobar la
excitabilidad cortical mediante la determinación del umbral
requerido para la inducción de POTENCIALES EVOCADOS
MOTORES. Este método también se utiliza para el MAPEO
CEREBRAL, para estudios de NEUROFISIOLOGÍA, y como
sustituto de la TERAPIA ELECTROCONVULSIVA en el tratamiento
de la DEPRESIÓN. La inducción de CONVULSIONES limita su uso
clínico. (DECS)

SNING: A technique that involves the use of electrical coils on
the head to generate a brief magnetic field which reaches
the CEREBRAL CORTEX. It is coupled with ELECTROMYOGRAPHY
response detection to assess cortical excitability by the
threshold required to induce MOTOR EVOKED POTENTIALS. This
method is also used for BRAIN MAPPING, to study
NEUROPHYSIOLOGY, and as a substitute for ELECTROCONVULSIVE
THERAPY for treating DEPRESSION. Induction of SEIZURES
limits its clinical usage. (DECS)
Estimulação olfativa
BT: Estimulação perceptiva
TESP: ESTIMULACION OLFATIVA
TING: OLFACTORY STIMULATION
Estimulação perceptiva
BT: Estimulação
NT: Estimulação auditiva
Estimulação olfativa
Estimulação somestésica
Estimulação visual
RT: Percepção
TESP: ESTIMULACION PERCEPTIVA
TING: PERCEPTUAL STIMULATION
SNPOR: A excitação dos cílios dos receptores olfativos na cavidade
nasal por odorantes inalados, que são absorvidos no muco
nasal. Há pouca concordância sobre o mecanismo preciso
envolvido nesta excitação.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La excitación de los cilios de los receptores olfativos en
la cavidad nasal por odorantes inalados, que son absorbidos
en el moco nasal. Hay poca concordancia sobre el mecanismo
preciso involucrado en esta excitación.
Estimulação precoce
USE: Intervenção precoce
Estimulação somestésica
UF: Estimulação vestibular
BT: Estimulação perceptiva
NT: Estimulação tátil
TESP: ESTIMULACION SOMESTESICA
TING: SOMESTHETIC STIMULATION
SNPOR: Estimulação de receptores sinestésicos, cutâneos ou
viscerais.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Estimulación de receptores sinestésicos, cutáneos o
viscerales.
Estimulação tátil
BT: Estimulação somestésica
TESP: ESTIMULACION TACTIL
TING: TACTUAL STIMULATION
SNPOR: Estímulo ou excitação perceptivos de um organismo por meio
do toque.
SNESP: Estimulo o excitación perceptivos de un organismo por
medios del toque.
SNING: Perceptual arousal or excitation of an organism by means of
touch.

Estimulação vestibular
USE: Estimulação somestésica
Estimulação visual
UF: Estimulação luminosa
BT: Estimulação perceptiva
NT: Iluminação
RT: Cor
TESP: ESTIMULACION VISUAL
TING: VISUAL STIMULATION
SNPOR: Estimulação por luz que ativa uma resposta nas células
receptoras na retina.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estimulación por luz que activa una respuesta en las
células receptoras en la retina.
Estimulantes do sistema nervoso central
USE: Drogas estimulantes do sistema nervoso central
Estímulo (generalização)
USE: Generalização do estímulo
TESP: GENERALIZACION DEL ESTIMULO
TING: GENERALIZATION (STIMULUS)
Estímulo condicionado
UF: Estímulo discriminativo
BT: Condicionamento
RT: Comportamento governado por regras
Condicionamento clássico
Condicionamento operante
Estimulação
Inibição latente
Reforço secundário
TESP: ESTIMULO CONDICIONADO
TING: CONDITIONED STIMULUS
SNPOR: No condicionamento clássico, esse estímulo (por exemplo,
uma luz), que adquire a capacidade de evocar uma resposta
condicionada (por exemplo, salivação) como um resultado
deste estímulo ter sido apresentado consistentemente com um
estímulo não-condicionado (por exemplo, alimento). No
condicionamento operante, os estímulos (S+, S-) que
assinalam diferentemente a presenca ou ausência do reforço.
Compare CUES.
SNESP: En condicionamiento clásico, ese estímulo (por ejemplo una
luz), que adquiere la capacidad de evocar una respuesta
condicionada (por ejemplo, salivación) como un resultado de
este estímulo ter sido presentado consistentemente con un
estímulo no-condicionado (por ejemplo, alimento). En el
condicionamiento operante, los estímulos (S+, S-) que
señala diferentemente la presencia o ausencia del refuerzo.
Compare CUES.
SNING: In classical conditioning, that stimulus (e.g., a light)
that acquires the capacity to elicit a conditioned response
(e.g. salivation) as a result of that stimulus having been
paired consistently with an unconditioned stimulus (e.g.,
food). In operant conditioning, those stimuli (S+, S-)
which diferentially signal the presence or absence of
reinforcement. Compare CUES.

Estímulo discriminativo
USE: Estímulo condicionado
TESP: ESTIMULO DISCRIMINATIVO
TING: DISCRIMINATIVE STIMULUS
Estímulo não-condicionado
BT: Condicionamento
RT: Condicionamento clássico
Condicionamento operante
Estimulação
TESP: ESTIMULO NO CONDICIONADO
TING: UNCONDITIONED STIMULUS
Estímulos

NT: Estímulos compostos
Localização dos estímulos
RT: Aprendizagem
Desejo
Posse (psicologia)
Stress
TESP: ESTÍMULOS
TING: STIMULUS
SNPOR: Qualquer agente, evento ou situação – interno ou externo –
que induz uma resposta de um organismo 2 qualquer mudança
na energia física que ativa um receptor
sensorial.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier agente, evento o situación – interno o externo –
que induce una respuesta de un organismo 2 cualquier
mudanza en la energía física que activa un receptor
sensorial.

Estímulos acústicos
USE: Estimulação auditiva
TING: ACOUSTIC STIMULI
Estímulos compostos
BT: Estímulos
RT: Procedimento go/no-go
TESP: ESTÍMULOS COMPUESTOS
TING: COMPOUND STIMULI
SNPOR: Estímulo que compreende dois ou mais estímulos simples que
ocorrem ao mesmo tempo.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estímulo que comprende dos o más estímulos simples que
ocurren al mismo tiempo.
Estímulos verbais
BT: Estimulação
RT: Comportamento governado por regras
TESP: ESTÍMULOS VERBALES
TING: VERBAL STIMULI
SNPOR: Apresentação auditiva ou visual de sílabas ou palavras ou
combinações de letras sem a formação de palavras.
SNESP: Presentación auditiva o visual de sílabas o palabras o
combinaciones de letras sin la formación de palabras
SNING: Aural or visual presentation of syllables or words or
nonword letter combinations.

Estoicismo
BT: Filosofia grega
TESP: ESTOICISMO
TING: STOICISM
SNPOR: Amar ou perseguir a sabedoria. Uma busca das causas
subjacentes e dos princípios da realidade.(DECS)
SNESP: Amor o búsqueda de la sabiduría. Búsqueda de las causas
subyacentes y de los principios de la realidad.(DECS)
SNING: A love or pursuit of wisdom. A search for the underlying
causes and principles of reality. (Webster, 3d ed).(DECS)
Estrangeiro (psicanálise)
RT: Família
Imaginário
Psicologia do indivíduo
TESP: EXTRANJERO (PSICOANALISIS)
TING: FOREIGN (PSYCHOANALYSIS)
SNPOR: Se, de um lado, a figura do estrangeiro se situa na
fronteira do subjetivo e do singular com o social e com a
pólis, para a psicanálise o conceito de estrangeiro traz
outra marca, que coincide com aquele estranho-familiar que
não quero ser eu, mas que, não obstante, habita em mim.
Nesse sentido, o homem é sempre, por definição, um
estrangeiro; ele é impelido por algo que lhe é estrangeiro
e não é integrado em si mesmo. Interrogar o estrangeiro é
interrogar as relações do eu com o outro, mas, sobretudo,
com o outro de nós mesmos. (Revista ide nº 47 - Estrangeiro)
SNESP: Si, de un lado, el dibujo del extranjero si sitúa en la
frontera del subjetivo y del singular con el social y con
la pólis, para la psicoanálisis el concepto de extranjero
trace otra marca, que coincide con aquél extraño-familiar
que no quiero ser yo, más que, no obstante, habita en mi.
En este sentido, él es impelido por algo que le es
extranjero y no es integrado en sí mismo. Interrogar el
extranjero es interrogar las relaciones del yo con el otro,
más, sobretodo, con el otro de nos mismos.
Estratégia terapêutica
RT: Diagnóstico
Diagnóstico diferencial
TESP: ESTRATEGIA TERAPEUTICA
Estratificação social
USE: Classe social
TESP: ESTRATO SOCIAL
TING: SOCIAL STRATIFICATION
Estresse

USE: Stress
SNPOR: Refere-se aos efeitos emocionais, psicológicos, ou físicos,
assim também como as fontes de agitação, esforço violento,
tensão, ou pressão. Compare DISTRESS. Termo usado para
populações humanas e animais.
SNESP: Refiérase a los efectos emocionales, psicológicos, o
físicos, así también como las fuentes de agitación,
esfuerzo violento, tensión, o presión. Compare DISTRES.
Término usado para poblaciones humanas y animales.
SNING: Refers to the emotional, psychological, or physical effects

as well as the sources of agitation, strain, tension, or
pressure. Compare DISTRESS. Used for both human and animal
populations.
Estrigiformes
UF: Corujas
BT: Aves
TESP: ESTRIGIFORMES
TING: STRIGIFORMES
SNPOR: Ordem de AVES com as comumente chamadas corujas
caracterizadas por bicos fortemente curvados, garras
afiadas, cabeças grandes, olhos frontais e discos faciais.
Embora sejam consideradas AVES PREDATÓRIAS noturnas,
algumas corujas caçam durante o dia.(DECS)
SNESP: Orden de AVES con los llamados comunmente lechuzas,
caracterizadas por picos muy curvados, talones con garras
afiladas, cabezas grandes, ojos que se proyectan hacia
adelante y discos faciales. Aúnque son consideradas RAPACES
nocturnas, algunas lechuzas cazan durante el día.(DECS)
SNING: An order of BIRDS with the common name owls characterized
by strongly hooked beaks, sharp talons, large heads,
forward facing eyes, and facial disks. While considered
nocturnal RAPTORS, some owls do hunt by day.(DECS)
Estrutura de parentesco
UF: Parentesco
NT: Paternidade
RT: Estrutura familiar
Etnografia
Etnologia
Fatores socioculturais
Gerações
Representação parental
TESP: ESTRUCTURA DE PARENTESCO
TING: KINSHIP STRUCTURE
Estrutura do texto
RT: Análise do discurso
Comunicação verbal
Prosa
TESP: ESTRUCTURA DE TEXTO
TING: TEXT STRUCTURE
SNPOR: Combinação de sentenças ou da divisão de paragrafos,
conceitos, ou do formato do material de leitura.
SNESP: Combinación de sentencias o de división de parágrafos,
conceptos, o del formato del material de lectura.
SNING: Arrangement of sentence or paragraph segments, concepts, or
physical format of reading material.
Estrutura familiar
NT: Ausência dos pais
Ausência materna
Ausência paterna
Monogamia
Não maternidade
Ordem de nascimento
Patriarcado
Poligamia
Tamanho da família

RT: Crianças adotivas
Cultura
Dupla carreira
Estrutura de parentesco
Família
Família de origem
Fatores socioculturais
Filhos únicos
Madrastas
Pais homossexuais
TESP: ESTRUCTURA FAMILIAR
TING: FAMILY STRUCTURE
Estrutura organizacional
BT: Características organizacionais
RT: Clima organizacional
Comportamento organizacional
Desenvolvimento organizacional
Organizações
TESP: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
TING: ORGANIZATIONAL STRUCTURE
SNPOR: O arranjo e inter-relacionamento das várias partes ou
elementos de uma organização. Estruturas organizacionais
podem ser descritas em diversas dimensões, incluindo
simples versus não hierárquica. Uma distinção também pode
ser feita entre a Estrutura organizacional formal e as
estruturas informais de uma organização.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El arreglo y interrelación de las varias partes o elementos
de una organización. Estructuras organizacionales pueden
ser descritas en diversas dimensiones, incluyendo simples
versus no jerárquica. Una distinción también puede ser
hecha entre la estructura organizacional formal y las
estructuras informales de una organización.
Estrutura social
BT: Sociedades
NT: Castas
Classe social
RT: Status
TESP: ESTRUCTURA SOCIAL
TING: SOCIAL STRUCTURE
SNPOR: O complexo de processos, formas e sistemas que organizam e
regulam fenômenos interpessoais em um grupo ou sociedade. A
estrutura social de um grupo inclui condição atração e
relações de comunicação que ligam um membro a outro, bem
como um sistema de normas e papéis. A estrutura social de
uma sociedade inclui o complexo de relações entre seus
indivíduos, grupos, instituições, costumes e tradições
constituintes. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El complexo de procesos, formas y sistemas que organizan y
regulan fenómenos interpersonales en un grupo o sociedad.
La estructura social de un grupo incluye condición
atracción y relaciones de comunicación que ligan un miembro
a otro, bien como un sistema de normas y papeles. La
estructura social de una sociedad incluye el complexo de
relaciones entre sus individuos, grupos, instituciones,
costumbres y tradicionales constituyentes.

Estruturalismo
BT: História da psicologia
Psicologia - Teoria
NT: Antropologia estrutural
TESP: ESTRUCTURALISMO
TING: STRUCTURALISM
SNPOR: 1. Movimento considerado a primeira escola de psicologia
como ciência, independente da filosofia. Geralmente
atribuída a Wilhelm wundt, mas provavelmente mais forte e
diretamente influenciado por Edward Bradford titchener, o
estruturalismo definia a psicologia como o estudo da
experiência mental e buscava investigar a estrutura de tal
experiência através de um programa sistemático de
experimentos baseados no treinamento da introspecção.
(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Movimiento considerado la primera escuela de psicología
como ciencia, Independiente de la filosofía. Generalmente
atribuida a Wilhelm wundt, más probablemente más fuerte y
directamente influenciado por Edward Bradford titchener, el
estructuralismo definía la psicología como el estudio de la
experiencia mental y buscaba investigar la estructura de
tal experiencia a través de un programa sistemático de
experimentos basados en el entrenamiento de la
introspección.
Estudantes
UF: Alunos
Escolares
NT: Estudantes de ensino fundamental
Estudantes de ensino médio
Estudantes de pós-graduação
Estudantes estrangeiros
Estudantes universitários
Pré-escolares
Seminaristas
RT: Características do estudante
Educação
TESP: ESTUDIANTES
TING: STUDENTS
SNPOR: Pessoas que frequentam a escola. Aplicação do termo
obrigatória em contextos educacionais. Se possível use um
termo mais específico.
SNESP: Personas que frecuentan la escuela. Aplicación del término
obligatorio en contextos educacionales. Si posible use un
término más específico.
SNING: Persons attending school. Application of a student term
ismandatory in educational contexts. Use a more specific
term ifpossible.
Estudantes de ensino fundamental
BT: Estudantes
RT: Crianças
Crianças em idade escolar
Pré-adolescentes
TESP: ESTUDIANTES DE 1ER GRADO
TING: ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
SNPOR: Estudante da 1ª a 6ª séries. Termo obrigatório em contextos
educacionais.

SNESP: Estudiante de la 1ª a 6ª series. Término obligatorio en
contextos educacionales.
SNING: Students in grades 1-6. Mandatory term in educational
contexts.
Estudantes de ensino médio
BT: Estudantes
RT: Adolescentes
TING: HIGH SCHOOL STUDENTS
SNPOR: Estudantes da 9ª a 12ª séries. Termo obrigatório em
contextos educacionais.
SNESP: Estudiantes de la 9ª a 12ª series. Término obligatorio en
contextos educacionales.
SNING: Students in grades 9-12. Mandatory term in educational
contexts.
Estudantes de pós-graduação
UF: Pós-graduandos
BT: Estudantes
RT: Estudantes universitários
Jovens
TESP: ESTUDIANTES DE POSTGRADO
TING: POSTGRADUATE STUDENTS
SNPOR: Estudantes ligados ao estudo ou a pesquisa depois de terem
terminado uma graduação de mestrado ou doutorado. Tais
estudantes não buscam necessariamente uma graduação. Termo
obrigatório em contextos educacionais.
SNESP: Estudiantes ligados al estudio o a pesquisa después de
tuvieren terminado una graduación de maestrazgo o
doctorado. Tales estudiantes no buscan necesariamente una
graduación. Término obligatorio en contextos educacionales.
SNING: Students involved in study or research after having
completed a master's or doctoral degree. Such students are
not necessarily pursuing a degree. Mandatory term in
educational contexts.
Estudantes estrangeiros
BT: Estudantes
TESP: ESTUDIANTES EXTRANJEROS
TING: FOREIGN STUDENTS
SNPOR: Pessoas que frequentam a escola ou participam de um
programa de treinamento em um país estrangeiro ao seu,
geralmente com a intenção de voltar ao seu país de origem.
SNESP: Personas que frecuentan la escuela o participan de un
programa de entrenamiento en un país extranjero al suyo,
generalmente con la intención de volver a su país de origen.
SNING: Persons attending school or a training program in a country
other than their own, generally with intent to return to
their home country.
Estudantes universitários
UF: Universitários
BT: Estudantes
NT: Estudantes universitários - Psicologia
RT: Adolescentes
Estudantes de pós-graduação
Jovens
TESP: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
TING: COLLEGE STUDENTS

SNPOR: Estudantes que frequentam uma instituição de educação
superior.
SNESP: Estudiantes que frecuentan una institución de educación
superior.
SNING: Students attending an institution of higher education.
Estudantes universitários - Psicologia
BT: Estudantes universitários
TESP: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (PSICOLOGIA)
TING: COLLEGE STUDENTS - PSYCHOLOGY
Estudo de caso
BT: Metodologia
TESP: ESTUDIO DE CASO
TING: CASE STUDY
SNPOR: O estudo de caso é definido como a investigação empírica de
um fenômeno que dificilmente pode ser isolado ou dissociado
do seu contexto. Ela procura estudar o conjunto das
variações intra-sistema, que são as variações produzidas de
modo natural em um determinado meio. (Yin, 1993; Hartz,
1997).(DECS)
SNESP: Investigación empírica sobre un fenómeno que difícilmente
puede ser aislado o disociado de su contexto. Se utiliza
para estudiar el conjunto de variaciones intra-sistema que
se producen naturalmente en un medio determinado.
(Traducción libre del original: Yin, 1993; Hartz,
1997).(DECS)
SNING: Empirical investigation of a phenomenon that can hardly be
isolated or decoupled from its context. They are used to
study the set of intra-system variations that are produced
naturally in a certain medium. (Free translation from the
original: Yin, 1993; Hartz, 1997).
Estudo de usuário
BT: Administração de biblioteca
Estudo individualizado
USE: Instrução individualizada
Estudo qualitativo
USE: Pesquisa qualitativa
TESP: ESTUDIO CUALITATIVO
TING: QUALITATIVE METHODOLOGY
Estudos culturais
USE: Cultura (estudo e ensino)
Estudos de praticabilidade
RT: Epidemiologia
Saúde pública
TESP: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
TING: FEASIBILITY STUDIES
SNPOR: Estudos para determinar as vantagens ou desvantagens,
praticabilidade ou capacidade de executar um plano
projetado, um estudo ou um projeto. (DECS)
SNESP: Estudios para determinar las ventajas o desventajas,
practicabilidad o capacidad de llevar a cabo un plan
proyectado, estudio o proyecto. (DECS)
SNING: Studies to determine the advantages or disadvantages,

practicability, or capability of accomplishing a projected
plan, study, or project. (DECS)
Estudos longitudinais
BT: Delineamento experimental
TESP: ESTUDIOS LONGITUDINALES
TING: LONGITUDINAL STUDIES
SNPOR: Estudo no qual as variáveis relacionadas a um indivíduo ou
grupo de indivíduos são acompanhadas por anos e com
contacto a intervalos regulares.(DECS)
SNESP: Estudio en el cual las variables relacionadas a un
individuo o grupo de individuos son acompañadas por años y
con contacto a intervalos regulares.(DECS)
SNING: Studies in which variables relating to an individual or
group of individuals are assessed over a period of
time.(DECS)
Estudos sociais (ensino)
BT: Currículo
TESP: ESTUDIOS SOCIALES (ENSENANZA)
TING: SOCIAL STUDIES EDUCATION
SNPOR: Educação das ciências sociais nas escolas primárias,
ginasiais, e secundárias. Inclui história, acontecimentos
da atualidade, e ciência política.
SNESP: Educación de las ciencias sociales en las escuelas
primarias, secundarias. Incluye historia, acontecimientos
de la actualidad, y ciencia política.
SNING: Social sciences education in elementary, junior high, and
high schools. Includes history, current events, and
political science.
Estupro

Etanol
ETD

BT: Abuso sexual
Relação sexual
TESP: VIOLACION
TING: RAPE
SNPOR: Penetração sexual forçada, contra a vontade e sem o
consentimento do indivíduo; ele também inclui penetração
sexual de um indivíduo incapaz de dar consentimento devido
a prejuízo mental ou intoxicação. As leis locais
norte-americanas especificam variações, tais como a
ausência ou presença de penetração genital, o sexo do
perpetrador e da vítima, o estado civil das partes ou a
interpretação do termo “consentimento válido”. (Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Penetración sexual forzada, contra la voluntad y sin el
consentimiento del individuo; él también incluye
penetración sexual de un individuo incapaz de dar
consentimiento debido a prejuicio mental o intoxicación.
Las leyes locales norteamericanas especifican variaciones,
tales como la ausencia o presencia de penetración genital,
el sexo del perpetrador y de la víctima, el estado civil de
las partes o la interpretación del término “consentimiento
válido”.
USE: Álcool etílico

USE: Educação terapêutica
Ethos

Ética

BT: Atitudes étnicas e raciais
RT: Caráter
Ética
SNPOR: O caráter distintivo ou o espírito de um indivíduo, grupo,
cultura, nação ou período, como revelado particularmente em
suas atitudes e valores.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El caráter distintivo o el espírito de un individuo, grupo,
cultura, nación o período, como revelado particularmente en
sus actitudes y valores.
BT: Filosofia
NT: Bioética
Consciência (ética)
Cuidados
Ética ambiental
Ética profissional
Polidez (ética)
Respeito (ética)
Tolerância (ética)
Virtudes
RT: Comunicação sigilosa
Consciência moral
Crenças religiosas
Dignidade
Ethos
Eutanásia
Fidelidade (ética)
Honra (ética)
Influências sociais
Moral
Responsabilidade social
Transmissão (psicanálise)
Valores
TESP: ETICA
TING: ETHICS
SNPOR: Para ética em situações sociais e culturais, considere
MORALIDADE.
SNING: For ethics in social or cultural situations, consider
MORALITY.

Ética ambiental
BT: Ética
RT: Ambiente
TING: ENVIRONMENTAL ETHICS
Ética médica
USE: Bioética
Ética profissional
BT: Ética
RT: Bioética
Eutanásia
Normas profissionais
Relações sexuais profissional-cliente

TESP: ETICA PROFESIONAL
TING: PROFESSIONAL ETHICS
SNPOR: Princípios morais de conduta profissional na prática ou
pesquisa.
SNESP: Principios morales de conducta profesional en la práctica o
pesquisa.
SNING: Moral principles of conducting professional research or
practices.
Etimologia
BT: Linguística
NT: Etimologia - Dicionários
SNPOR: O estudo das origens e desenvolvimento histórico das
palavras e morfemas.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio de las orígenes y desarrollo histórico de las
palabras y morfemas.
Etimologia - Dicionários
BT: Dicionários
Etimologia
TESP: ETIMOLOGIA - DICCIONARIOS
TING: ETIMOLOGY - DICTIONARY
Etnocentrismo
BT: Atitudes étnicas e raciais
RT: Identidade social
Psicologia intercultural
TESP: ETNOCENTRISMO
TING: ETHNOCENTRISM
SNPOR: Tendência exagerada de identificar-se com o próprio grupo
étnico, ou a inclinação em julgar os outros nos termos dos
padrões e valores de seu grupo em particular.
SNESP: Tendencia exagerada de identificar-se con el propio grupo
étnico, o la inclinación en juzgar los otros en los
términos de los patrones y valores de su grupo en
particular.
SNING: Exaggerated tendency to identify with one's own ethnic
group, or the inclination to judge others in terms of
standards and values of one's own group.
Etnografia
RT: Antropologia
Estrutura de parentesco
Etnologia
Fatores socioculturais
Raça (antropologia)
Ritos de passagem
TESP: ETNOGRAFIA
TING: ETHNOGRAPHY
SNPOR: Estudo descritivo de culturas e sociedades. Termo usado
para a disciplina científica ou as próprias análises
descritivas. Considere também ETNOLOGIA.
SNESP: Estudio descriptivo de culturas y sociedades. Término usado
para la disciplina científica o los propios análisis
descriptivas. Considere también ETNOLOGÍA.
SNING: Descriptive study of cultures and societies. Used for the
scientific discipline or the descriptive analyses
themselves. Consider also ETHNOLOGY.

Etnologia

NT: Etnologia - História
RT: Afrodescendentes
Animismo
Antropologia
Atitudes étnicas e raciais
Cultura
Diferenças étnicas e raciais
Estrutura de parentesco
Etnografia
Fatores socioculturais
Folclore
Grupos étnicos
Mitos
Psicologia intercultural
Psiquiatria transcultural
Raça (antropologia)
Relações étnicas e raciais
Tabus
Xamanismo
TESP: ETNOLOGIA
TING: ETHNOLOGY
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar o estudo da
origem, distribuição, características, e relações das
culturas ou grupos étnicos do mundo. Também, um ramo da
antropologia responsável pelo estudo comparativo ou
analítico das culturas ou sociedades humanas. Se possível
use um termo mais específico. Considere também ETNOGRAFIA.
SNESP: Término de conceptuación amplia para nombrar el estudio de
la origen, distribución, características, y relaciones de
las culturas o grupos étnicos del mundo. También, una rama
de la antropología responsable por el estudio comparativo o
analítico de las culturas o sociedades humanas. Si posible
use un término más específico. Considere también ETNOGRAFIA.
SNING: Conceptually broad array term referring to the study of the
origin, distribution, characteristics, and relations of the
cultures or ethnic groups of the world. Also, a branch of
anthropology dealing with the comparative or analytical
study of human culture or societies. Use a more specific
term if possible. Consider also ETHNOGRAPHY.

Etnologia - História
BT: Etnologia
Etnometodologia
BT: Antropologia social
TESP: ETNOMETODOLOGIA
TING: ETHNOMETHODOLOGY
SNPOR: A análise de convenções e sistemas de significado
subjacentes que as pessoas usam para entender as interações
experiências sociais corriqueiras.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La análisis de convenciones y sistemas de significado
subyacentes que las personas usan para entender las
interacciones experiencias sociales corriente.
Etnomusicologia
UF: Música étnica

BT: Antropologia cultural
TESP: ETNOMUSICOLOGIA
TING: ETHNOMUSICOLOGY
Etnopsicanálise
BT: Antropologia social
TESP: ETNOPSICOANALISIS
TING: ETHNOPSYCHOANALYSE
Etnopsicologia
UF: Antropologia psicológica
BT: Antropologia social
NT: Etnopsicologia - Bibliografias
TESP: ETNOPSICOLOGIA
TING: ETHNOPSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que estuda semelhanças e variações no
comportamento humano em diferentes culturas e identifica os
diferentes modelos explanatórios e construtos psicológicos
usados por essas culturas. Pode ser comparada com a
psicologia cultural, que tende a adotar uma abordagem
sistêmica, ligada à cultura.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Rama de la psicología que estudia semejanzas y variaciones
en el comportamiento humano en diferentes culturas y
identifica los diferentes modelos explicativos y
constructos psicológicos usados por esas culturas. Puede
ser comparada con la psicología cultural que tiende a
adoptar una abordaje sistémica, ligada a la cultura.
Etnopsicologia - Bibliografias
BT: Bibliografia
Etnopsicologia
TESP: ETNOPSICOLOGIA - BIBLIOGRAFIAS
TING: ETHONOPSYCHOLOGY - BIBLIOGRAPHY
Etnopsiquiatria
BT: Antropologia médica
TESP: ETNOPSIQUIATRIA
TING: ETHNOPSYCHIATRY
Etologia

NT: Etologia animal
Etologia cognitiva
Etologia humana
RT: Psico-etologia
TESP: ETOLOGIA
TING: ETHOLOGY
SNPOR: O estudo comparativo do comportamento dos animais,
normalmente em seu habitat natural mas também envolvendo
experimentos tanto em campo quanto em cativeiro . A
etologia foi desenvolvida por biólogos do comportamento na
Europa e com frequência está associada a conotações de
padrões comportamentais inatos ou específicos a espécie, em
contraste com a psicologia comparativa. A teoria e os
métodos de ambas as áreas hoje se encontram intimamente
inter-relacionadas e comportamento animal é um terno mais
neutro e abrangente.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio comparativo del comportamiento de los animales,

normalmente en su hábitat natural más también involucrando
experimentos tanto en campo cuanto en cautiverio. La
etología fue desarrollada por biólogos del comportamiento
en la Europa y con frecuencia está asociada a connotaciones
de patrones conductuales innatos o específicos a especie,
en contraste con la psicología comparativa. La teoría y los
métodos de ambas las áreas hoy se encuentran íntimamente
interrelacionadas y comportamiento animal es un terno más
neutro y abarcado.
Etologia animal
UF: Comportamento animal
BT: Comportamento
Etologia
NT: Aliança
Amamentação cooperativa
Comportamento agressivo animal
Comportamento de armazenamento (animal)
Comportamento de beber (animal)
Comportamento de brincar (animal)
Comportamento de escavação (animal)
Comportamento de forrageamento animal
Comportamento de fuga (animal)
Comportamento de limpeza (animal)
Comportamento de pastejo
Comportamento de roer (animal)
Comportamento defensivo (animal)
Comportamento dos pais (animal)
Comportamento exploratório (animal)
Comportamento ingestivo (animal)
Comportamento materno (animal)
Comportamento migratório (animal)
Comportamento sexual animal
Comportamento social (animal)
Construção da teia
Construção do ninho
Diferenças sexuais (animal)
Etologia animal - Dicionários
Etologia animal - Metodologia
Etologia animal (Uruguai)
Evolução (etologia animal)
Função (etologia animal)
Imprinting
Receptividade sexual (animal)
Ritmos biológicos (animal)
Territorialidade
Vocalizações dos animais
RT: Animais
Comportamento estereotipado
Comportamento instintivo
Divisão do trabalho animal
Ecolocação
Motivação (animal)
Orientação animal
Respostas de alarme
Utilização de ferramentas
TESP: ETOLOGIA ANIMAL
TING: ANIMAL ETHOLOGY
SNPOR: Estudo do comportamento animal especialmente em relação à

ecologia, evolução, neuroanatomia, neurofisiologia, e
genética. Termo usado para a disciplina ou para os próprios
processos etológicos. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Estudio del comportamiento animal especialmente en relación
a la ecología, evolución, neuroanatomía, neurofisiología, y
genérica. Término usado para la disciplina o para los
propios procesos etológicos. Si posible use un término más
específico.
SNING: Study of animal behavior especially in relation to ecology,
evolution, neuroanatomy, neurophysiology, and genetics.
Used for the discipline or the ethological processes
themselves. Use a more specific term if possible.
Etologia animal - Dicionários
BT: Dicionários
Etologia animal
TESP: ETOLOGIA ANIMAL - DICCIONARIOS
TING: ANIMAL ETHOLOGY - DICIONARIES
Etologia animal - Metodologia
BT: Etologia animal
TESP: ETIOLOGIA ANIMAL - METODOLOGIA
TING: ANIMAL ETHOLOGY - METODOLOGY
Etologia animal (Uruguai)
BT: Etologia animal
TESP: ETOLOGIA ANIMAL (URUGUAY)
TING: ANIMAL ETHOLOGY (URUGUAY)
Etologia cognitiva
BT: Etologia
NT: Cognição (animal)
Consciência (animal)
TESP: ETIOLOGIA COGNITIVA
TING: COGNITIVE ETHOLOGY
SNPOR: Estudo da capacidade cognitiva de um animal com respeito
aos problemas que ele enfrenta em seu ambiente natural. Uma
espécie que poderia ter um mau desempenho em um laboratório
tradicional talvez demonstre habilidades cognitivas
aparentemente complexas em seu ambiente natural. Por
exemplo, alguns pássaros que armazenam sementes para o
inverno demonstram um alto nível de memória espacial para
um grande número de objetos. O salmão que está voltando
para casa lembra odores da corrente de água em que nasceu
durante os anos em que vive no oceano antes de voltar
àquela corrente para procriar.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estudio de la capacidad cognitiva de un animal con respecto
a los problemas que él enfrenta en su ambiente natural. Una
especie que podría tener un malo desarrollo en un
laboratorio tradicional tal vez demuestran un alto nivel de
memoria espacial para un grande número de objetos. El
salmón que está volviendo para casa recuerda olores de la
corriente de agua en que nació durante los años en que vive
en el océano antes de volver a aquella corriente para
procrear.
Etologia humana

BT: Etologia
RT: Comportamento
TESP: ETOLOGIA HUMANA
TING: HUMAN ETHOLOGY
Eucaliptos
USE: Eucalyptus
Eucalyptus
UF: Eucaliptos
RT: Agricultura
TESP: EUCALYPTUS
TING: EUCALYPTUS
SNPOR: Gênero de árvores australianas da família Myrtaceae, que
produzem gomas, óleos e resinas que são usadas como
condimentos,adstringentes e aromatizantes; anteriormente
foram usados para tratar diarreia, asma, bronquite e
infecções do trato respiratório.(DECS)
SNESP: Género de árboles australianos de la familia Myrtaceae que
producen gomas, aceites y resinas que se utilizan como
agentes saborizantes,astringentes y aromáticos, y
previamente en el tratamiento de las diarreas, asma,
bronquitis e infecciones del tracto respiratorio.(DECS)
SNING: A genus of Australian trees of the Myrtaceae family that
yields gums,oils, and resins which are used as flavoring
agents, astringents, and aromatics, and formerly to treat
diarrhea, asthma, bronchitis, and respiratory tract
infections.(DECS)
Euforia

Eugenia

BT: Estados emocionais
RT: Felicidade
Prazer
TESP: EUFORIA
TING: EUPHORIA
SNPOR: Sentimento exagerado de bem-estar emocional e físico que
não condiz com o estímulo ou os eventos presentes;
geralmente de origem psicológica, mas também é encontrado
em afecções cerebrais orgânicas e nos estados tóxicos.(DECS)
SNESP: Un sentimiento exagerado de bienestar emocional y físico
sin consonancia con estímulos o eventos presentes;
generalmente de origen psicológico, pero también es
encontrado en afecciones cerebrales orgánicas y en estados
tóxicos.(DECS)
SNING: An exaggerated feeling of physical and emotional well-being
not consonant with apparent stimuli or events; usually of
psychologic origin, but also seen in organic brain disease
and toxic states.(DECS)
BT: Ciências
Genética
RT: Aconselhamento genético
Planejamento familiar
Tecnologia reprodutiva
TESP: EUGENIA
TING: EUGENICS
SNPOR: Filosofia social e política, vagamente baseadas na teoria
evolucionista de Charles Darwin e nas pesquisas no gênio

hereditário de Francis Galton, que procura erradicar os
defeitos genéticos e aperfeiçoar a constituição genética
das populações através da reprodução humana
seletiva.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
Europa

NT: França

Eutanásia

BT: Morte
RT: Atitude frente à morte
Bioética
Ética
Ética profissional
Tratamento
TESP: EUTANASIA
TING: EUTHANASIA
SNPOR: Ato ou prática de matar ou permitir a morte por causas
naturais, razões de compaixão, isto é, para libertar uma
pessoa de umadoença incurável, sofrimento intolerável ou
morte indigna. (Traduçãolivre do original: Beauchamp and
Walters, Contemporary Issues in Bioethics, 5th ed).(DECS)
SNESP: El acto o la práctica de matar o permitir la muerte por
causas naturales por razones de compasión, es decir, para
liberar a una persona de una enfermedad incurable, un
sufrimiento intolerable o una muerte indigna. (Adaptación
del original: Beauchamp and Walters, Contemporary Issues in
Bioethics, 5th ed.). a personas oanimales que sufren
enfermedades incurables.(DECS)
SNING: The act or practice of killing or allowing death from
natural causes, for reasons of mercy, i.e., in order to
release a person from incurabledisease, intolerable
suffering, or undignified death. (from Beauchamp and
Walters, Contemporary Issues in Bioethics, 5th ed).(DECS)

Eutonia
Evasão

USE: Consciência corporal
NT: Desistência do tratamento
Evasão escolar
RT: Educação
Grupo de espera recreativo
TESP: EVASION
TING: DROPOUTS
SNPOR: 1. Forma de paralogismo na qual uma ideia que é logicamente
a seguinte em uma sequência de ideias é substituída por
outra semelhante mas com a qual não está relacionada
correta ou adequadamente 2. Subterfúgio ou evitação 3. O
ato de sair secretamente de casa para se casar sem o
consentimento dos pais 4. A saída de um paciente de um
hospital ou unidade psiquiátrica sem permissão. 5. No
cumprimento da lei, gíria para a fuga de um
interno.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Forma de paralogismo en la cual una idea que es
lógicamente la siguiente de ideas es sustituida por otra
semejante más con la cual no está relacionada correcta o

adecuadamente. 2. Subterfugio o evitación. 3. El acto de
salir secretamente de casa para casarse sin el
consentimiento de los padres. 4. La salida de un paciente
de un hospital o unidad psiquiátrica sin permisión. 5. En
el cumplimento de la ley, argot para fuga de un interno.
Evasão escolar
BT: Evasão
RT: Educação
TESP: EVASION ESCOLAR
TING: SCHOOL DROPOUTS
SNPOR: Indivíduos que deixam o ensino fundamental, médio ou a
faculdade, antes de completar os requerimentos curriculares
especificados.(DECS)
SNESP: Individuos que abandonan la escuela primaria, secundaria o
la universidad, antes de completar los requerimientos
curriculares especificados.(DECS)
SNING: Individuals who leave school, secondary or college, prior
to completion of specified curriculum requirements.(DECS)
Evolução (biologia)
UF: Evolução biológica
BT: Biologia
NT: Evolução humana
RT: Filogenia
Seleção natural
TESP: EVOLUCION (BIOLOGIA)
TING: EVOLUTION (BIOLOGY)
SNPOR: Processo de alterações acumuladas ao longo de gerações
sucessivas através das quais os organismos adquirem
características morfológicas e fisiológicas distintas.
(DECS)
SNESP: El proceso de cambios acumulados durante sucesivas
generaciones, a través de los cuales los organismos
adquieren sus características fisiológicas y morfológicas
distintivas.(DECS)
SNING: The process of cumulative change over successive
generations through which organisms acquire their
distinguishing morphological and physiological
characteristics.(DECS)
Evolução (etologia animal)
BT: Etologia animal
TESP: EVOLUCION (ETOLOGIA ANIMAL)
TING: EVOLUTION (ANIMAL ETHOLOGY)
Evolução (teoria)
USE: Teoria da evolução
Evolução biológica
USE: Evolução (biologia)
Evolução humana
BT: Evolução (biologia)
TESP: EVOLUCION HUMANA
TING: HUMAN EVOLUTION
Exaustão

USE: Fadiga

TESP: EXHAUSTO
TING: EXHAUSTION
Excel 5 for windows
BT: Programas de computador
Excepcionais (deficientes)
USE: Deficientes
Excepcionais (superdotados)
USE: Superdotados
Excitação sexual
BT: Comportamento psicossexual
NT: Erotismo
TESP: EXCITACION SEXUAL
TING: SEXUAL AROUSAL
SNPOR: Estado fisiológico e/ou emocional de excitação sexual.
SNESP: Estado fisiológico y/o emocional de excitación sexual.
SNING: Physiological and/or emotional state of sexual excitation.
Exclusão escolar
BT: Educação
RT: Problemas sociais
TESP: EXCLUSION ESCOLAR
TING: SCHOOL EXCLUSION
Exclusão social
BT: Privação social
RT: Mendigos
Problemas sociais
TESP: EXCLUSION SOCIAL
TING: SOCIAL EXCLUSION
Excreção

BT: Fisiologia
NT: Micção
TESP: EXCRECION
TING: EXCRETION
SNPOR: 1. Ato de expelir, do corpo animal, resíduos alimentares
que já não são úteis 2 matéria que foi excretada: excreto,
excreta.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Acto de expeler, del cuerpo animal, residuos alimentares
que ya no son útiles 2 materia que fue excretada: excreto
excreta.

Executivos
BT: Colarinhos brancos
Pessoal da indústria e comércio
Pessoal de administração
TESP: EJECUTIVOS
TING: EXECUTIVES
SNPOR: 1 que executa, que realiza; executor 2 que tem capacidade
para agir, para decidir, ativo, decidido 3 que tem a
incumbência de executar as leis, os regulamentos, as
normas. 4 que faz com que se encaminhe a execução judicial.
5 na linguagem forense, diz-se de todo procedimento
judicial que começa pela penhora.(Houaiss, Antonio.

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: 1 que ejecuta, que realiza, ejecutor 2 que tiene capacidad
para actuar, para decidir, activo, decidido 3 que tiene la
incumbencia de ejecutar las leyes, los reglamentos, las
normas 4 que hace con que se encamine la ejecución judicial
5 en la lenguaje forense, dícese de todo procedimiento
judicial que empieza por el embargo.
Exercício

UF: Exercício físico
BT: Atividade física
Processos motores
RT: Aptidão física
Controle do peso
TESP: EJERCICIO
TING: EXERCISE
SNPOR: Atividade física geralmente regular e feita com a intenção
de melhorar ou manter a APTIDÃO FÍSICA ou a SAÚDE. É
diferente de ESFORÇO FÍSICO que é voltado principalmente
para as respostas fisiológicas e metabólicas ao uso da
energia.(DECS)
SNESP: Actividad física que es generalmente regular y realizada
con la intención de mejorar o mantener el ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO oSALUD. Se diferencia del ESFUERZO FÍSICO que se
ocupa en gran parte de la respuesta fisiológica o
metabólica al gasto de energía.(DECS)
SNING: Physical activity which is usually regular and done with
the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS
or HEALTH. Contrast with PHYSICAL EXERTION which is
concerned largely with the physiologic and metabolic
response to energy expenditure.(DECS)

Exercício escrito
NT: Composição
TESP: EJERCICIO ESCRITO
TING: WRITTEN WORK
Exercício físico
USE: Exercício
Exercitação locomotriz
BT: Processos motores
TESP: EJERCITACION LOCOMOTRIZ
TING: LOCOMOTIVE EXERCISING
Exilados
Exílio

USE: Migração humana
BT: Migração humana
RT: Direito
TING: EXILE
SNPOR: Ato ou efeito de exilar 1 expatriação forçada ou por livre
escolha; degredo 2 lugar em que vive o exilado 3 lugar
longínquo, afastado, remoto 4 isolamento convívio social;
solidão.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Acto o efecto de exiliar 1 expatriación forzada o por libre

elección; desterró 2 lugar en que vive el exiliado 3 lugar
alejado, apartado, remoto 4 aislamiento, convivio social,
soledad.
Existencialismo
BT: Filosofias
RT: Crenças religiosas
Psicologia existencial
TESP: EXISTENCIALISMO
TING: EXISTENCIALISM
SNPOR: Filosofia baseada na análise da existência do indivíduo no
mundo, a qual sustenta a tese de que a existência humana
não pode ser completamente descrita em termos científicos.
O existencialismo também enfatiza a liberdade e
responsabilidade do indivíduo assim também como a
singularidade das experiências religiosas e étnicas e a
análise de fenômenos subjetivos como ansiedade, culpa e
sofrimento.
SNESP: Filosofía basada en el análisis de la existencia del
individuo en el mundo, a cual sustenta la tese que la
existencia humana no puede ser completamente descrita en
termos científicos. El existencialismo del individuo así
también como la singularidad de las experiencias religiosas
y étnicas y el análisis de fenómenos subjetivos como
ansiedad, culpa y sufrimiento.
SNING: Philosophy based on the analysis of the individual's
existence in the world which holds that human existence
cannot be completely described in scientific terms.
Existentialism also stresses the freedom and responsibility
of the individual as well as the uniqueness of religious
and ethical experiences and the analysis of subjective
phenomena such as anxiety, guilt, and suffering.
Exorcismo
RT: Crenças religiosas
TESP: EXORCISMO
TING: EXORCISM
SNPOR: O ato ou prática em que supostos espíritos do mal são
expulsos de uma pessoa tida como possuída, ou de um lugar
que se crê assombrado, por meio de alguns rituais,
cerimônias, orações e encantamentos. Anteriormente,
acreditava-se que tais espíritos eram a principal causa das
doenças mentais e outros transtornos e que por isso o
exorcismo era uma forma adequada de tratamento. A igreja
Católica ainda faz uso de exorcismo em alguns casos
restritos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El acto o práctica en que supuestos espíritus del malo son
expulsados de una persona tenida como poseída, o de un
lugar que se cree asombrado, por medio de algunos rituales,
ceremonias, oraciones y encantamientos. Anteriormente,
creaban que tales espíritus eran la principal causa de las
enfermedades y otros trastornos y que por eso el exorcismo
era una forma adecuada de tratamiento. La iglesia Católica
aún hace uso de exorcismo en algunos casos restrictos.
Expectativas
BT: Cognições
NT: Expectativas do papel

Expectativas do professor
RT: Autoeficácia
Esperança
Estimativa
TESP: EXPECTATIVAS
TING: EXPECTATIONS
SNPOR: Antecipação do comportamento ou eventos futuros. O termo
refere-se também a investigações dos efeitos desta
antecipação no comportamento.
SNESP: Anticipación del comportamiento o eventos futuros. El
término refiérase también a investigaciones de los efectos
de esta anticipación en el comportamiento.
SNING: Anticipation of future behavior or events. Also refers to
investigations of the effects of that anticipation on
behavior.
Expectativas do papel
BT: Expectativas
RT: Papéis
TESP: EXPECTATIVAS DEL ROL
TING: ROLE EXPECTATIONS
SNPOR: Padrões funcionais ou tipos de comportamento esperados de
um indivíduo numa situação ou posição social ou
profissional específica.
SNESP: Patrones funcionales o tipos de comportamiento esperados de
un individuo en una situación o posición social o
profesional específica.
SNING: Functional patterns or types of behavior expected from an
individual in a specific social or professional position or
situation.
Expectativas do professor
BT: Atitudes do professor
Expectativas
RT: Características do professor
Interação professor-aluno
TESP: EXPECTATIVAS DEL PROFESOR
TING: TEACHER EXPECTATIONS
Experiência do terapeuta
USE: Características do terapeuta
Experiências (eventos)
NT: Experiências de vida
RT: Crises
TESP: EXPERIÊNCIAS (EVENTOS)
TING: EXPERIENCES (EVENTS)
SNPOR: Consequências de percepções, de emoções, e/ou cognitivas
associadas com eventos ou contextos específicos. Compare
LIFE EXPERIENCES.
SNESP: Consecuencias de percepciones, de emociones, y/o cognitivas
asociadas con eventos o contextos específicos. Compare LIFE
EXPERIENCES.
SNING: Perceptual, emotional, and/or cognitive consequences
associated with specific events or contexts. Compare LIFE
EXPERIENCES.
Experiências anômalas
BT: Psicologia anomalística

RT: Percepção extrassensorial
TESP: EXPERIÊNCIAS ANOMALA
TING: ANOMALOUS EXPERIENCES
SNPOR: Qualquer de uma série de estados conscientes, com
frequência categorizados como estados alterados de
consciência, que parecem incomuns e inexplicáveis. Exemplos
são as experiências fora do corpo, experiências místicas,
uma senso de presença e as auras epiléticas.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier de una serie de estados conscientes, con
frecuencia categorizados como estados alterados de
consciencia, que parecen poco común y inexplicables.
Ejemplos son las experiencias fuera del cuerpo,
experiencias místicas, un sentido de de presencia y las
auras epilépticas.
Experiências de vida
UF: Mudança de vida
BT: Experiências (eventos)
RT: Biodança
Memória autobiográfica
Vivências
TESP: EXPERIÊNCIAS DE VIDA
TING: LIFE EXPERIENCES
SNPOR: Eventos específicos que são comumente considerados notaveis
ou memoráveis (por exemplo, graduação universitária,
casamento) ou são considerados incomuns ou então
significantes (por exemplo, Mudança de vida devido à
doença). Compare EXPERIÊNCIAS (EVENTOS).
SNESP: Eventos específicos que son comúnmente considerados
notables o memorables (por ejemplo, graduación
universitaria, casamiento) o son considerados poco comunes
o entonces significantes (por ejemplo, mudanza de vida
debido a la enfermedad). Compare EXPERIENCIAS (EVENTOS).
SNING: Specific events which are commonly considered noteworthy or
memorable (e.g., college graduation, wedding) or are
considered unusual or otherwise significant (e.g., life
change due to illness). Compare EXPERIENCES (EVENTS).
Experiências religiosas
NT: Conversão religiosa
Êxtase religioso
RT: Crenças religiosas
Espiritualidade
Fenômenos parapsicológicos
Misticismo
Religião
TESP: EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS
TING: RELIGIOUS EXPERIENCES
Experimentação
UF: Investigação
Pesquisa
NT: Pesquisa intercultural
Pesquisa interdisciplinar
Pesquisa participante
RT: Amostragem experimental
Análise estatística
Correlação estatística

Delineamento experimental
Laboratórios experimentais
Medidas
Metodologia
Modelos animais
Prática baseada em evidências
Psicofísica
Psicologia experimental
Psicometria
Sujeitos experimentais
Teorias
Validade estatística
TESP: EXPERIMENTACION
TING: EXPERIMENTATION
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar qualquer um ou
todos os aspectos da pesquisa científica. Se possível use
um termo mais específico.
SNESP: Términos de conceptuación amplia para designar cualquier un
o todos los aspectos de la pesquisa científica. Si posible
use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to any or all
aspects of scientific research. Use a more specific term if
possible.
Experimentação animal
NT: Vivissecção
RT: Animais de laboratório
TESP: EXPERIMENTACION ANIMAL
TING: ANIMAL EXPERIMENTATION
SNPOR: Uso de animais como temas de pesquisas.(DECS)
SNESP: El uso de animales como sujetos de investigación.(DECS)
SNING: The use of animals as investigational subjects.(DECS)
Experimentação humana (crianças)
BT: Psicologia experimental
TESP: EXPERIMENTACION HUMANA (NINOS)
TING: HUMAN EXPERIMENTATION (CHILDRENS)
Expressão corporal
USE: Linguagem corporal
Expressão gênica
RT: Genética
TESP: EXPRESION GENICA
TING: GENE EXPRESSION
SNPOR: Manifestação fenotípica de um gene (ou genes) pelos
processos de TRANSCRIÇÃO GENÉTICA e TRADUÇÃO GENÉTICA
SNESP: Manifestacion fenotipica de un gen o genes a traves de los
procesos de TRANSCRIPCION GENETICA y TRADUCCION GENETICA
SNING: The phenotypic manifestation of a gene or genes by the
processes of GENETIC TRANSCRIPTION and GENETIC TRANSLATION
Expressões faciais
BT: Comunicação não-verbal
NT: Sorrisos
RT: Assimetria hemisférica
Percepção da face
TESP: EXPRESIONES FACIALES
TING: FACIAL EXPRESSIONS

SNPOR: Forma de sinalização não verbal que utiliza o movimento dos
músculos faciais. Além de ser parte integrante da
comunicação, a expressão facial também reflete o estado
emocional de um indivíduo . O biológico britânico Charles
Darwin (1809-1882) sugeriu que as expressões faciais são
reações inatas que possuem um valor específico de
sobrevivência; por exemplo, o sorriso de um bebê provoca
respostas de atenção nos pais. Apesar de controversa, essa
teoria foi corroborada por pesquisas interculturais e
estudos de crianças cegas, os quais indicam que algumas
expressões faciais são espontâneas e têm correlação
universal com emoções básicas como surpresa, medo, raiva,
tristeza e alegria; contudo, regras de exibição podem
modificar ou mesmo inibir essas expressões. Condições
físicas podem produzir expressões faciais características,
tais como a fisionomia semelhante a uma máscara no
parkinsonismo, e o rosto pode ser um espelho de transtorno
emocional, como evidenciado pelo olhar angustiado daqueles
que estão deprimidos.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Forma de señalización no verbal que utiliza el movimiento
de los músculos faciales. Más allá de ser parte integrante
de la comunicación, la expresión facial también refleta el
estado emocional de un individuo. El biológico británico
Charles Darwin (1809-1882) sugirió que las expresiones
faciales son reacciones innatas que posean un valor
específico de sobrevivencia; por ejemplo, la sonrisa de un
bebé provoca respuestas de atención en los padres. A pesar
de controversia, esa teoría fue corroborada por pesquisas
interculturales y estudios de niños ciegos, los cuales
indican que algunas expresiones faciales son espontaneas y
tienen correlación universal con emociones básicas como
sorpresa, miedo, rabia, tristeza y alegría; con todo,
reglas de exhibición pueden modificar o mismo inibir esas
expresiones. Condiciones físicas pueden producir
expresiones faciales características, tales como la
fisionomía semejante a una máscara en el parkinsonismo, y
la cara puede ser un espejo de trastorno emocional, como
evidenciado por el mirar angustiado de aquellos que están
deprimidos.
Êxtase (droga)
UF: MDMA
Metilenodioximetanfetamina
TESP: EXTASIS (DROGA)
TING: ECSTASY (DRUG)
SNPOR: Estado de intenso prazer e exaltação, incluindo alguns
estados místicos, orgasmo, experiências estéticas e estados
induzidos por substancias. Essa euforia extrema às vezes
também ocorre no contexto de um episódio hipomaníaco ou de
um episódio maníaco.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estado de intenso placer y exaltación, incluyendo algunos
estados místicos, orgasmo, experiencias estéticas y estados
inducidos por sustancias. Esa euforia extrema as veces
también ocurre en el contexto de un episodio hipomaníaco o
de un episodio maniaco.
Êxtase religioso

BT: Experiências religiosas
TESP: EXTASIS RELIGIOSO
TING: RELIGIOUS ECSTASY
Extinção (aprendizagem)
BT: Aprendizagem
RT: Aprendizagem por discriminação
Reforço
TESP: EXTINCION (APRENDIZAJE)
TING: EXTINCTION (LEARNING)
SNPOR: Comportamento aprendido ou o padrão experimental envolvido
com a manutenção do reforço de uma resposta condicionada,
resultando numa redução gradual e eventual eliminação de
resposta ou um retorno a um grau de resposta comparavel a
niveis anteriores ao condicionamento. Termo pode ser usado
em contextos de condicionamento clássicos (Pavlovian) ou
operantes (instrumental).
SNESP: Comportamiento aprendido o el patrón experimental
involucrado con la manutención del refuerzo de una
respuesta condicionada, resultando en una reducción gradual
y eventual eliminación de respuesta o un retorno a un grado
de respuesta comparable a niveles anteriores al
condicionamiento. Término puede ser usado en contextos de
condicionamiento clásicos (Pavlovian) o operantes
(instrumental).
SNING: Learned behavior or the experimental paradigm involving
withholding reinforcement for a conditioned response and
resulting in a gradual reduction and eventual elimination
of responding or a return to a rate of responding
comparable to levels prior to conditioning. Term may be
used in either classical (Pavlovian) or operant
(instrumental) conditioning contexts.
Extinção (biologia)
BT: Biologia
TESP: EXTINCION (BIOLOGIA)
TING: EXTINCTION (BIOLOGY)
SNPOR: Descontinuação da existência de uma espécie ou grupos de
organismos taxonômicos.(DECS)
SNESP: Cese de la existencia de una especie o un grupo taxonómico
de organismos.(DECS)
SNING: The ceasing of existence of a species or taxonomic groups
of organisms.(DECS)
Extrofia vesical
RT: Distúrbios urogenitais
TESP: EXTROFIA DE LA VEJIGA
TING: BLADDER EXSTROPHY
SNPOR: Defeito congênito em que a BEXIGA URINÁRIA é malformada,
exposta de dentro para fora e protruída através da PAREDE
ABDOMINAL. É causado por defeitos no fechamento envolvendo
a superfície ântero-superior da bexiga, bem como a parede
abdominal inferior, PELE, MÚSCULOS e o osso púbico. (DECS)
SNESP: Defecto del nacimiento en el que la VEJIGA URINARIA está
malformada y expuesta, de dentro para afuera,y sobresale
por la PARED ABDOMINAL. Está causado por defectos del
cierre, que comprometen a la superficie antero-superior de
la vejiga, así como a la pared abdominal inferior, PIEL,
MÚSCULOS y el hueso púbico. (DECS)

SNING: A birth defect in which the URINARY BLADDER is malformed
and exposed, inside out, and protruded through the
ABDOMINAL WALL. It is caused by closure defects involving
the top front surface of the bladder, as well as the lower
abdominal wall; SKIN; MUSCLES; and the pubic bone. (DECS)
Extroversão
BT: Traços de personalidade
RT: Assertividade
Gregariedade
Introversão
Sociabilidade
TESP: EXTROVERSION
TING: EXTROVERSION
SNPOR: Traço de personalidade que reflete o âmbito em que um
indivíduo gosta do convívio com outras pessoas e prefere
grandes aglomerações; ele e positivo, ativo e falante;
gosta de excitação e estimulação; e tende a ter uma
disposição jovial.
SNESP: Trazo de personalidad que refleta el ámbito en que a un
individuo le gusta el convivio con otras personas y
prefiere grandes aglomeraciones; él es positivo, activo y
hablante; le gustan la excitación y estimulación; y tiende
a tener una disposición jovial.
SNING: Personality trait which reflects the extent to which an
individual likes people and prefers large gatherings; is
assertive, active and talkative; enjoys excitement and
stimulation; and tends to have a cheerful disposition.
Fábrica

BT: Arquitetura
TESP: FABRICA
TING: FACTORY
SNPOR: Conjunto de empresas de manufatura ou de produção técnica
em uma área particular, frequentemente denominado de acordo
com seu produto principal, como "indústria
automobilística", "indústria de aço". Inclui a propriedade
e a administração de companhias, fábricas, plantas
industriais, etc. (Tradução livre do original: Random House
Unabridged Dictionary, 2d ed).(DECS)
SNESP: Conjunto de empresas de manufactura o empresas técnicamente
productivas en un campo en particular, a menudo nomradas
después de su principal producto, como " industria
automotríz", "industria del acero". Incluyen la propiedad y
gestión de empresas, fábricas, plantasindustriales, etc (de
Random House Unabridged Dictionary, ed 2d).(DECS)
SNING: The aggregate of manufacturing or technically productive
enterprises in a particular field, often named after its
principle product, as "the automobile industry", "the steel
industry". It includes the ownershipand management of
companies, factories, industrial plants, etc. (From Random
House Unabridged Dictionary, 2d ed).(DECS)

Facial action coding system
USE: FACS
Facilitação social
BT: Comportamento social
RT: Influências sociais

TESP: FACILITACION SOCIAL
TING: SOCIAL FACILITATION
SNPOR: A melhora no desempenho de um indivíduo de uma tarefa que
ocorre com frequência quando outros estão presentes. Esse
efeito tende a ocorrer com tarefas que não são complicadas
ou que foram previamente dominadas através da prática. Há
alguma discordância quanto a se a melhora é devida a um
estado aumentado de excitação, a uma maior autoconsciência
ou a uma atenção reduzida a estímulos periféricos triviais
e distrativos. Ao contrário, a presença de outras pessoas é
frequentemente um impedimento ao desempenho efetivo quando
a tarefa é complicada, em particular se ela não for
bem-aprendida.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La mejora en el desarrollo de un individuo de una tarea que
ocurre con frecuencia cuando otros están presentes. Ese
efecto tiente a ocurrir con tareas que no son complicadas o
que fueran previamente dominadas a través de la práctica.
Hay alguna discordancia cuanto a si la mejora es debida a
un estado aumentado de excitación, a una mayor
autoconsciencia o a una atención reducida a estímulos
periféricos triviales y distrativos. Al contrario, la
presencia de otras personas es frecuentemente un
impedimento al desarrollo efectivo cuando la tarea es
complicada, en particular si ella no fuere bien-aprendida.
FACS

UF: Facial action coding system
BT: Testes psicológicos
SNPOR: Sistema de codificação para classificar expressões faciais
em termos de movimentos de determinados músculos faciais,
tais como o orbicularis e o zigomático maior.
Desenvolvimentos posteriores desses sistema têm sido
utilizaos para tentar identificar o estado emocional de uma
pessoa.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).

Faculdades
BT: Escolas
RT: Ensino superior
Instituições de ensino superior
TING: GRADUATE SCHOOLS
SNPOR: O corpo de professores, pesquisadores e funcionários
administrativos de uma instituição educacional.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El cuerpo de profesores, investigadores y funcionarios
administrativos de una institución educacional.
Fadiga

UF: Cansaço
Exaustão
BT: Sintomas
RT: Síndrome da fadiga crônica
TESP: FATIGA
TING: FATIGUE
SNPOR: Estado usualmente transitório de desconforto e perda de
eficiência como reação normal a tensão emocional, esforço
físico, aborrecimento ou falta de repouso. Fatores anormais
que precipitam a fadiga incluem estresse emocional, dieta

incorreta ou doença debilitante. A fadiga pode ser
localizada, envolvendo apenas alguns músculos. 2 resposta
reduzida de um sistema sensorial, tais como a audição,
devido à exposição excessiva a um estímulo.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estado usualmente transitorio de incomodidad y pérdida de
eficiencia como reacción normal a tensión emocional,
esfuerzo físico, aborrecimiento o falta de reposo. Factores
anormales que precipitan la fatiga incluyen estrese
emocional, dieta incorrecta o enfermedad debilitante. La
fatiga puede ser localizada, involucrando apenas algunos
músculos. 2. Respuesta reducida de un sistema sensorial,
tales como la audición, debido a la exposición excesiva a
un estímulo.
Fading (condicionamento)
USE: Esmaecimento (condicionamento)
Fala

USE: Comunicação oral
TESP: HABLA
TING: SPEECH

Falconiformes
BT: Aves de rapina
TESP: FALCONIFORMES
TING: FALCONIFORMES
SNPOR: Ordem de AVES de rapina de hábitos diurnos,
compreendendoÁGUIAS, GAVIÕES, galináceos, abutres e
falcões.(DECS)
SNESP: Una orden de AVES de rapiña diurnas, que incluye
ÁGUILAS;HALCONES; gallinazos; buitres; y halcones.(DECS)
SNING: An order of diurnal BIRDS of prey, including EAGLES; HAWKS;
buzzards; vultures; and falcons.(DECS)
Falicismo

BT: Religião
NT: Sexo (aspectos religiosos)
TESP: FALICISMO
TING: PHALLICISM
SNPOR: Reverência pela genitália masculina, especialmente quando
considerada como simbolizando as forças criativas da
natureza.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Reverencia por la genitales masculina, especialmente cuando
considerada como simbolizando las fuerzas creativas de la
naturaleza.

Falso self

BT: Self
TESP: FALSO SELF
TING: FALSE SELF
SNPOR: Na teoria das relações objetivas do psicanalista britânico
Donald Winnicott (1896-1971), o self que se desenvolve como
defesa contra as invasões e para se adaptar ao ambiente.
Isso contrasta com o self verdadeiro, o qual se desenvolve
em um ambiente que se adapta ao bebê e lhe permite
descobrir e expressar seus verdadeiros impulsos.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).

SNESP: En la teoría de las relaciones objetivas del psicoanalista
británico Donald Winnicott (1896-1971), el self que se
desarrolla como defesa contra las invasiones y para
adoptarse al ambiente. Eso contrasta con el self verdadero,
el cual desarrollase en un ambiente que adoptase al bebé y
le permite descubrir y expresar sus verdaderos impulsos.
FAM

Família

USE: Escala de avaliação do funcionamento familiar de pacientes
Escala de avaliação do funcionamento familiar de pacientes
dependentes de álcool e outras drogas
BT: Instituições
NT: Família de origem
RT: Casamento
Codependência (psicologia)
Contenção
Cripta
Crise da família
Desorganização
Divórcio
Dupla carreira
Duplo vínculo
Estrangeiro (psicanálise)
Estrutura familiar
Gerações
Gestalt
Homoparentalidade
Membros da família
Planejamento familiar
Relações familiares
Separação conjugal
Trabalho feminino
Transmissão (psicanálise)
TESP: FAMILIA
TING: FAMILY
SNPOR: Termo de conceituação ampla. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia. Si posible use un término
más específico.
SNING: Conceptually broad array term. Use a more specific term if
possible.

Família de origem
BT: Família
RT: Estrutura familiar
Membros da família
TESP: FAMILIA DE ORIGEN
TING: FAMILY OF ORIGIN
SNPOR: Família em que um indivíduo foi criado. Compare FAMÍLIA
BIOLÓGICA.
SNESP: Familia en la que un individuo fue creado. Comparar FAMÍLIA
BIOLÓGICA.
SNING: Family in which an individual was raised. Compare
BIOLOGICAL FAMILY.
Famílias de baixa renda
RT: Pobreza

TESP: FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
TING: LOW INCOME FAMILIES
Fantasia

USE: Imaginação
SNPOR: Use IMAGINAÇÃO para acessar referências entre 82-96.
SNESP: Use IMAGINACIÓN para aceder referencias entre 82-96.
SNING: Use IMAGINATION to access references from 82-96.

Fantasia (mecanismo de defesa)
BT: Mecanismos de defesa
RT: Autoengendramento
Pulsão
TESP: FANTASIA (MECANISMO DE DEFENSA)
TING: FANTASY (DEFENSE MECHANISM)
SNPOR: Desejo dominado por material inconsciente e processos
básicos com o propósito de realização do desejo ou para
aliviar o isolamento social.
SNESP: Deseo dominado por material inconsciente y procesos básicos
con el propósito de realización del deseo o para aliviar el
aislamiento social.
SNING: Daydreaming dominated by unconscious material and primary
processes for the purpose of wish fulfillment or to
alleviate social isolation.
Fantasias (distúrbios do pensamento)
BT: Distúrbios do pensamento
RT: Pensamento mágico
TESP: FANTASIAS (DISTÚRBIOS DEL PENSAMIENTO)
TING: FANTASIES (THOUGHT DISTURBANCES)
SNPOR: Pensamento que distorce intensamente a realidade.
SNESP: Pensamiento que distorsionar intensamente a realidad.
SNING: Thinking that severely distorts reality.
Fantástico (estética)
RT: Estética
TESP: FANTASTICO (ESTETICA)
TING: FANTASTIC, THE (AESTHETICS)
Fantoches
BT: Teatro de bonecos
TESP: MARIONETAS
TING: PUPPETS
SNPOR: Boneco calçado pela mão de pessoa oculta que o faz
representar algum papel teatral.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Muñeco calzado por la mano de persona oculta que o hace
representar algún papel teatral.
Farmacologia
UF: Remédios
BT: Ciências paramédicas
NT: Farmacologia - Dicionários
Fármacos sintéticos
Fitoterapia
Neurofarmacologia
Psicofarmacologia
RT: Doença

TESP: FARMACOLOGIA
TING: PHARMACOLOGY
SNPOR: Usado com drogas e substâncias químicas administradas por
via exógena para seus efeitos em tecidos vivos e
organismos. Inclui aceleração e inibição de processos
fisiológicos e bioquímicos e outros mecanismos de ação
farmacológicos.(DECS)
SNESP: Usado con drogas y sustancias químicas administradas por
via exógena para sus efectos en tejidos vivos y organismos.
Incluye aceleración e inhibición de los procesos
fisiológicos y bioquímicos y otros mecanismos de acción
farmacológicas. (DECS)
SNING: Used with drugs and exogenously administered chemical
substances for their effects on living tissues and
organisms. It includes acceleration and inhibition of
physiological and biochemical processes and other
pharmacologic mechanisms of action.(DECS)
Farmacologia - Dicionários
BT: Dicionários
Farmacologia
TESP: FARMACOLOGIA - DICCIONARIOS
TING: PHARMACOLOGY - DICTIONARY
Fármacos sintéticos
BT: Farmacologia
NT: Viagra
TESP: DROGAS SINTETICAS
TING: SYNTHETIC DRUGS
Farmacoterapia
UF: Drogaterapia
Medicação
Quimioterapia
Terapia (droga)
Terapia por drogas
BT: Terapias orgânicas
RT: Droga (efeitos colaterais)
Drogas
TESP: FARMACOTERAPIA
TING: PHARMACOTHERAPY
SNPOR: O tratamento de um transtorno pela administração de
medicamentos, em oposição a meios como cirurgia,
psicoterapia ou métodos complementares e
alternativos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El tratamiento de un trastorno por la administración de
medicamentos, en oposición a medios como cirugía,
psicoterapia o métodos complementares y alternativos.
Fascismo

UF: Nazismo
BT: Ideologia política
Sistemas político-econômicos
TESP: FASCISMO
TING: FASCISM
SNPOR: Movimento político e filosófico ou regime (como o
estabelecimento por Benito Mussolini na Itália, em 1922),
que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os

valores individuais e que é representado por um governo
autocrático, centralizado na figura de um
ditador.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Movimiento político y filosófico o régimen (como el
establecido por Benito Mussolini en la Italia, en 1922),
que hace prevalecer los conceptos de nación y raza sobre
los valores individuales y que es representado por un
gobierno autocrático, centralizado en el dibujo de un
dictador.
FAST

USE: Escala de estadiamento funcional

Fator básico de crescimento de fibroblasto
RT: Fisiologia
TESP: FACTOR DE CRECIMIENTO FIBROBLASTICO BASICO
TING: FIBROBLAST GROWTH FACTORS
SNPOR: Fator de crescimento composto por um polipeptídeo de cadeia
simples que desempenha um importante papel no processo
deCICATRIZAÇÃO DE FERIDAS e um potente indutor da
ANGIOGÊNESE FISIOLÓGICA. Há várias formas distintas da
proteína humana variando de 18 a 24 kDa devido à utilização
de locais iniciadores alternativos no gene fgf-2. Tem 55
por cento de aminoácidossimilares ao FATOR 1 DE CRESCIMENTO
DE FIBROBLASTOS e possui potente atividade ligada à
heparina. em vários tipos de células das linhagens do
mesoderma e neuroectoderma. Foi originalmente denominado
fator de crescimento básico de fibroblastos em virtude de
suas propriedades químicas e para diferenciá-lo do fator
decrescimento ácido de fibroblastos (FATOR 1 DE CRESCIMENTO
DE FIBROBLASTOS).(DECS)
SNESP: Factor de crecimiento de un polipéptido de cadena simple
que juega un papel significativo en el proceso de la
CICATRIZACIÓN DE HERIDASy es un potente inductor de la
NEOVASCULARIZACIÓN FISIOLÓGICA. Hay variadas formas
diferentes de la proteína humana que van desde 18 hasta 24
kDa en tamaño debido a la utilización de los sitios de
inicio alternativos en el gen fgf-2. Tiene una
identificación de residuosde aminoácidos de 55 por ciento
para el FACTOR 1 DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS y tiene una
potente actividad de unión a heparina. El factor de
crecimiento es un inductor muy potente de la síntesis deADN
en una variedad de tipos de células de linajes del
mesodermo al neuroectodermo. Originalmente fue nombrado el
factor de crecimientode fibroblasto básico basado en sus
propiedades químicas y para distinguirlo del factor de
crecimiento de fibroblastos ácidos (FACTOR 1 DE CRECIMIENTO
DE FIBROBLASTOS).(DECS)
SNING: A single-chain polypeptide growth factor that plays a
significant role in the process of WOUND HEALING and is a
potent inducer of PHYSIOLOGIC ANGIOGENESIS. Several
different forms of the human protein exist ranging from
18-24 kDa in size due to the use of alternative start sites
within the fgf-2 gene. It has a 55 percent amino acid
residue identity to FIBROBLAST GROWTH FACTOR 1 and has
potent heparin-binding activity. The growth factor is an
extremely potent inducer of DNA synthesis in a variety of
cell types frommesoderm and neuroectoderm lineages. It was

originally named basic fibroblast growth factor based upon
its chemical properties and to distinguish it from acidic
fibroblast growth factor (FIBROBLAST GROWTH FACTOR 1).(DECS)
Fator derivado do epitélio pigmentado
UF: PEDF
RT: Retina
TING: PIGMENT EPITELIUM-DERIVED FACTOR
Fator neurotrófico ciliar
UF: CNTF
BT: Fatores neurotróficos
TESP: FACTOR NEUROTROFICO CILIAR
TING: CILIARY NEUROTHROPHIC FACTOR
SNPOR: Fator neurotrófico que promove a sobrevivência de diversos
tipos de células nervosas e pode desempenhar um papel
importante na resposta a lesões do sistema nervoso.(DECS)
SNESP: Un factor neurotrófico que promueve la sobrevivencia de
varios tipos de células neuronales y puede jugar un
importante papel en la respuesta a lesiones en el sistema
nervioso.(DECS)
SNING: A neurotrophic factor that promotes the survival of various
neuronal cell types and may play an important role in the
injury response in the nervous system.(DECS)
Fatores culturais
USE: Fatores socioculturais
Fatores de risco
RT: Causalidade
Comportamento de risco
Fatores psicossociais
Fatores socioculturais
Sintomas
TESP: FACTORES DE RIESGO
TING: RISK FACTORS
SNPOR: Aspecto do comportamento individual ou do estilo de vida,
exposição ambiental ou características hereditárias ou
congênitas que, segundo evidência epidemiológica, está
sabidamente associado a uma condição relacionada com a
saúde considerada importante de ser prevenida.
SNESP: Aspecto del comportamiento personal o estilo de vida,
exposición medioambiental, o característica innata o
heredada que, basándose en la evidencia epidemiológica, se
sabe que está asociada con alguna afectación relacionada
con la salud, que interesa prevenir.
SNING: Personal behaviors or lifestyles, environmental effects, or
inborn characteristics which epidemiological evidence has
shown to be associated with the increased rate of a
behavior or health-related condition.
Fatores ecológicos
NT: Poluição
RT: Ecologia
Ecologia comportamental
Efeitos ambientais
TESP: FACTORES ECOLOGICOS
TING: ECOLOGICAL FACTORS
SNPOR: Elementos envolvidos em relações entre organismos e seus

ambientes naturais.
SNESP: Elementos involucrados en relaciones entre organismos y sus
ambientes naturales.
SNING: Elements involved in relations between organisms and their
natural environments.
Fatores neurotróficos
NT: Fator neurotrófico ciliar
RT: Fisiologia
TESP: FACTORES NEUTROFICOS
TING: NEUROTROPHIC FACTORS
SNPOR: Fatores que aumentam a potencialidade de crescimento de
neurônios sensitivos e simpáticos.(DECS)
SNESP: Factores que aumentan las potencialidades de crecimiento de
las células nerviosas sensoriales y simpáticas.(DECS)
SNING: Factors which enhance the growth potentialities of sensory
and sympathetic nerve cells.(DECS)
Fatores psicanalíticos da personalidade
BT: Personalidade
NT: Complexo de Édipo
Consciência
Ego
Inconsciente (fator de personalidade)
Libido
Superego
RT: Processos da personalidade
TESP: FACTORES PSICOANALITICOS DE LA PERSONALIDAD
TING: PSYCHOANALYTIC PERSONALITY FACTORS
Fatores psicossociais
RT: Demografia
Fatores de risco
Fatores socioculturais
Influências sociais
Psicodinâmica
TESP: FACTORES PSICOSOCIALES
TING: PSYCHOSOCIAL FACTORS
SNPOR: Fenômenos e influências sociais, culturais e ambientais que
afetam a saúde mental e o comportamento do indivíduo e de
grupos. Essas influências incluem situações,
relacionamentos e pressões sociais, como competição por
acesso e educação, tratamento de saúde e outros recursos
sociais, mudança tecnológica rápida; prazos de trabalho; e
mudanças nos papéis e posições de mulheres e grupos
minoritários.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Fenómenos y influencias sociales, culturales y ambientales
que afectan la salud mental y el comportamiento del
individuo y de grupos. Esas influencias incluyen
situaciones, relacionamientos y presiones sociales, como
competición por acceso e educación, tratamiento de salud y
otros recursos sociales, mudanza tecnológica rápida; plazos
de trabajo; y mudanzas en los papeles y posiciones de
mujeres y grupos minoritarios.
Fatores socioculturais
UF: Fatores culturais
NT: Diferenças interculturais

Identidade étnica
Privação cultural
Ritos de passagem
RT: Cultura
Estrutura de parentesco
Estrutura familiar
Etnografia
Etnologia
Fatores de risco
Fatores psicossociais
Práticas de criação infantil
Processos sociais
Psicologia intercultural
Raça (antropologia)
TESP: FACTORES SOCIOCULTURALES
TING: SOCIOCULTURAL FACTORS
SNPOR: Condições ambientais que desempenham um papel no
comportamento saudável e adaptativo e no bem-estar ou no
comportamento mal adaptativo e na etiologia de transtorno
mental e patologia social. Exemplos de fatores
socioculturais de natureza positiva são um forte senso de
família e apoio e orientação da comunidade, boa educação e
cuidados de saúde, disponibilidade de ambientes recreativos
e exposição às artes. Exemplos de natureza negativa são
vida em favelas, pobreza, pressões ocupacionais extremas ou
restritivas, falta de tratamento médico e oportunidades
educacionais inadequadas.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Condiciones ambientales que desarrollan un papel en el
comportamiento saludable y adaptativo y en el bien-estar o
en el comportamiento mal adaptativo y en etiología de
trastorno mental y patología social. Ejemplos de factores
socioculturales de naturaleza positiva son un fuerte
sentido de familia y apoyo y orientación de comunidad,
buena educación y cuidados de salud, disponibilidad de
ambientes recreativos y exposición a las artes. Ejemplos de
naturaleza negativa son vida en favelas, pobreza, presiones
ocupacionales extremas o restrictivas, falta de tratamiento
médico y oportunidades educacionales inadecuadas.
Fatores térmicos
USE: Efeitos da temperatura
Fatos clínicos
RT: Psicanálise clínica
TESP: ECHOS CLINICOS
TING: CLINICAL FACTS
Favelas
Fé

USE: Áreas de pobreza
NT: Fé e razão
RT: Confiança
Crenças religiosas
Cura pela fé
Religião
TESP: FE
TING: FAITH

SNPOR: Firme lealdade, crença e confiança.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Firme lealtad, creencia y confianza.
Fé e razão
BT: Fé
Razão
TESP: FE Y RAZON
TING: FAITH AND REASON
FEBEM

USE: Fundação casa

FEBEM - RS
USE: Fundação casa
FEBEM - SP
USE: Fundação casa
Fundação casa - SP
Febre amarela
BT: Distúrbios viróticos
TESP: FIEBRE AMARILLA
TING: YELLOW FEVER
SNPOR: Doença infecciosa aguda originariamente dos trópicos,
causada por um vírus e transmitida ao homem por mosquitos
dos gêneros Aedes e Haemagogus. A forma grave é
caracterizada por febre, ICTERÍCIA e dano renal.(DECS)
SNESP: Enfermedad infecciosa aguda principalmente de los trópicos,
y transmitido al hombre por mosquitos del género Aedes y
Haemagogus. La forma grave se caracteriza por fiebre,
ICTERICIAHEMOLÍTICA y daño renal.(DECS)
SNING: An acute infectious disease primarily of the tropics,
caused by a virus and transmitted to man by mosquitoes of
the genera Aedes and Haemagogus. The severe form is
characterized by fever, HEMOLYTICJAUNDICE, and renal
damage.(DECS)
Fecundidade
USE: Fertilidade
Federn, Paul, 1871-1952
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Feedback

UF: Retroalimentação
NT: Biofeedback
Treinamento de biofeedback
RT: Aprendizagem
Estimulação
Reforço
TESP: FEEDBACK
TING: FEEDBACK
SNPOR: Conceito geral que denota o retorno de informação que pode
regular ou controlar o comportamento, a cognição, a
percepção ou o desempenho subsequente. Se possível use um
termo mais específico.
SNESP: Concepto general que denota el retorno de información que

puede regular o controlar el comportamiento, la cognición,
la percepción o el desarrollo subsecuente. Si posible use
un término más específico.
SNING: General concept denoting the return of information that may
regulate or control subsequent behavior, cognition,
perception or performance. Use a more specific term if
possible.
Feiras-livres
BT: Planejamento urbano
TESP: FERIAS LIBRES
TING: STREET FAIRS
Feldenkrais, Moshe, 1904-1984
BT: Pessoas
RT: Físicos
Felicidade
UF: Alegria
BT: Estados emocionais
RT: Desejo
Euforia
Prazer
TESP: FELICIDAD
TING: HAPPINESS
SNPOR: Emoção de alegria, contentamento, satisfação e bem
estar.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Emoción de alegría, contentamiento, satisfacción y bien
estar.
SNING: Emotion of joy, contentment, satisfaction and welfare.
Felinos

BT: Mamíferos
NT: Acinonyx
Gatos
TESP: FELINOS
TING: FELIDS
SNPOR: Animal da família dos felídeos, como o gato, a onçapintada e o leão.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Animal de la familia de los félidos, como el gato, la
onza-pintada y el león.
SNING: Animal family Felidae, as the cat, the jaguar and the
lion-painted.

Feminilidade
BT: Traços de personalidade
RT: Androginia
Castração
Desejo feminino
Gênero
Identidade de gênero
Masculinidade
Papéis sexuais
Sexualidade feminina
TESP: FEMINIDAD
TING: FEMININITY
SNPOR: Posse de comportamentos de papel social que presumivelmente

são característicos de uma menina ou mulher, em contraste
com a feminidade, a qual é geneticamente
determinada.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Posesión de comportamientos de papel social que
presumiblemente son característicos de una chica o mujer,
en contraste con la feminidad, la cual es genéticamente
determinada.
Feminismo
NT: Teoria feminista
RT: Atitudes frente à identidade sexual
Centro feminista de estudos e assessoria
Gênero
Movimento de liberação das mulheres
TESP: FEMINISMO
TING: FEMINISM
SNPOR: A teoria da igualdade política, econômica e social dos
sexos e atividade organizada em nome dos direitos e
interesses dasmulheres.(DECS)
SNESP: Teoría de la igualdad política, económica y social de los
sexos y actividades organizadas en nombre de los derechos e
intereses de las mujeres.(DECS)
SNING: The theory of the political, economic, and social equality
of the sexes and organized activity on behalf of women's
rights and interests. (Webster New Collegiate Dictionary,
1981).
Fencanfamina
BT: Agonistas de dopamina
TESP: FENCAFAMINA
TING: FENCANFAMINE
Fenomenologia
BT: Filosofias
NT: Fenomenologia existencial
Fenômenos clínicos
RT: Construtivismo
Corporeidade
Fenômenos parapsicológicos
Hermenêutica
História da psicologia
Psicologia fenomenológica
TESP: FENOMENOLOGIA
TING: PHENOMENOLOGY
SNPOR: Movimento na filosofia europeia moderna iniciada pelo
filósofo alemão Edmund Husserl (1859-1938). Em seus
escritos das décadas de 1910 e 1920, Husserl defendeu uma
nova abordagem ao conhecimento humano na qual tanto as
preocupações tradicionais da filosofia (como metafísica e
epistemologia) quanto a preocupação moderna com causação
científica seriam postas de lado em favor de uma atenção
cuidadosa à natureza da experiência consciente imediata.
Eventos mentais deveriam ser estudados e descritos com
eventos no corpo ou no mundo exterior. Entretanto,
fenomenologia deveria ser diferenciada de introspecção no
que diz repeito à relação entre atos de consciência e os
objetos desses atos. A abordagem de Husserl exerceu grande
influência na psicologia (especialmente a psicologia da

gestalt) e nas ciências sociais; ela também inspirou o
trabalho do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976),
cuja fenomenologia existencial forneceu as bases para o
existencialismo e psicologia existencial.
SNESP: Movimiento en la filosofía europea moderna iniciada por el
filosofo alemán Edmund Husserl (1859-1938). En sus escritos
de las décadas de 1910 y 1920, Husserl defendió una nueva
abordaje al conocimiento humano en la cual tanto las
preocupaciones tradicionales de la filosofía (como
metafísica y epistemología) cuanto la preocupación moderna
con causación científica serian puestas de lado a favor de
una atención cuidadosa a la naturaleza de la experiencia
consciente inmediata. Eventos mentales deberían ser
estudiados y descritos con eventos en el cuerpo o en el
mundo exterior. Entretanto, fenomenología debería ser
diferenciada de introspección en el que dice respecto a la
relación entre actos de consciencia y los objetos de eses
actos. La abordaje de Husserl ejerció grande influencia en
la psicología (especialmente a psicología de la gestalt) y
en las ciencias sociales; ella también inspiró el trabajo
del filosofo alemán Martin Heidegger (1889-1976), cuya
fenomenología existencial forneció las bases para el
existencialismo y psicología existencial.
Fenomenologia existencial
BT: Fenomenologia
Husserl, Edmund, 1859-1938
RT: Filosofia
Heidegger, Martin, 1889-1976
Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961
TESP: FENOMENOLOGIA EXISTENCIAL
TING: EXISTENTIAL PHENOMENOLOGY
SNPOR: Corrente filosófica que se desenvolveu na fenomenologia do
pensador alemão Edmund Husserl (1859-1938) e que pode ser
identificado mais claramente na obra do filósofo alemão
Martim Heidegger (1889-1976) e do filósofo francês Maurice
Merleau-Ponty (1908-1961). A Fenomenologia originalmente se
propunha a realizar uma apreensão direta e imediata dos
fenômenos no nível mais fundamental, o nível daquilo que se
manifesta à consciência pura. A contribuição de Heidegger
foi dirigir o método fenomenológico para a experiência
existencial, ou vivida, em lugar dos simples objetos da
consciência. Assim, a fenomenologia existencial procura
chegar ao significado da experiência vivida pela cuidadosa
e sistemática na análise da própria experiência vivida. Em
seu projeto e tema fundamental, a obra de Heidegger das
décadas de 1910 e 1920 antecipou o existencialismo francês
do pós-guerra.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Corriente filosófica que se desarrolló en la fenomenología
del pensador alemán Edmund Husserl (1859-1938) y que puede
ser identificado más claramente en la obra del filósofo
alemán Martin Heidegger (1889-1976) y del filósofo francés
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). La fenomenología
originalmente se propuso a realizar una aprehensión directa
y inmediata de los fenómenos en el nivel más fundamental,
el nivel de aquello que se manifiesta a la consciencia
pura. La contribución de Heidegger fue dirigir el método
fenomenológico para la experiencia existencial, o vivida,

en lugar de los simples objetos de la consciencia. Así, la
fenomenología existencial procura llegar al significado de
la experiencia vivida por la cuidadosa y sistemática en la
análisis de la propia experiencia vivida. En su proyecto y
tema fundamental, la obra de Heidegger de las décadas de
1910 y 1920 anticipó el existencialismo francés de la
posguerra.
Fenômenos clínicos
BT: Fenomenologia
Fenômenos e processos psicológicos
NT: Psicologia anomalística
RT: Filosofia da mente
Processos cognitivos
TESP: FENOMENOS Y PROCESOS PSICOLÓGICOS
TING: PSYCHOLOGICAL PHENOMENA AND PROCESSES
SNPOR: Os mecanismos e princípios psicológicos subjacentes aos
processos mentais e suas aplicações.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Mecanismos y principios psicológicos que subyacen en los
procesos mentales y sus aplicaciones.
SNING: Mechanisms and underlying psychological principles of
mental processes and their applications.
Fenômenos parapsicológicos
BT: Parapsicologia
NT: Percepção extrassensorial
Telepatia
Transe
RT: Ciências ocultas
Experiências religiosas
Fenomenologia
Psicologia anomalística
Superstições
TESP: FENOMENOS PARAPSICOLÓGICOS
TING: PARAPSYCHOLOGICAL PHENOMENA
Ferenczi, Sandor, 1873-1933
BT: Pessoas
RT: Anfimixia
Psicanalistas
TING: FERENCZI, SANDOR, 1873-1933
Feromônios
RT: Comportamento de acasalamento animal
Hormônios
TESP: FEROMONAS
TING: PHEROMONES
SNPOR: Substâncias quimicas liberadas por um organismo que pode
influenciar o comportamento de outros organismos da mesma
espécie de modos característicos.
SNESP: Sustancias químicas liberadas por un organismo que puede
influenciar el comportamiento de otros organismos de misma
especie de modos característicos.
SNING: Chemical substances released by an organism that may
influence the behavior of other organisms of the same
species in characteristic ways.

Fertilidade
UF: Fecundidade
BT: Reprodução sexual
RT: Infertilidade
TESP: FERTILIDAD
TING: FERTILITY
SNPOR: Qualidade ou estado de ser capaz de reproduzir ou procriar.
Termo usado para populações humanas e animais.
SNESP: Cualidad o estado de ser capaz de reproducir o procrear.
SNING: The quality or state of being capable of breeding or
reproducing. Used for human and animal populations.
Fertilização
USE: Concepção
Fertilização in vitro
USE: Tecnologia reprodutiva
Festas religiosas
RT: Religião
Fetichismo
UF: Fetichismo sexual
BT: Desvios sexuais
RT: Castração
Coprofagia
Coprofilia
Travestismo
TESP: FETICHISMO
TING: FETISHISM
SNPOR: Parafilia em que fetiches são repetida ou exclusivamente
utilizados na busca de excitação sexual. Não se considera
que objetos feitos para uso na estimulação dos genitais (p.
ex., vibradores) envolvam fetichismo.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Parafilia en que fetiches son repetida o exclusivamente
utilizados en la busca de excitación sexual. No se
considera que objetos hechos para uso en la estimulación de
los genitales (p. ej., vibradores) implican fetichismo.
Fetichismo sexual
USE: Fetichismo
TESP: FETICHISMO SEXUAL
TING: SEXUAL FETISHISM
Feto

BT: Estágios de desenvolvimento pré-natal
RT: Desnutrição fetal
TESP: FETO
TING: FETUS
SNPOR: Embrião humano nos estágios posteriores de desenvolvimento,
ou seja, das oito ou nove semanas após a fecundação até o
nascimento.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Embrión humano en las etapas posteriores de desarrollo, o
sea, de las ocho o nueve semanas después de la fecundación
hasta el nacimiento.

Feuerbach, Ludwig Andreas, 1804-1872

BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
FGIS

USE: Escala feminina de identidade de gênero para homens

Fibromialgia
BT: Distúrbios musculares
TESP: FIBROMIALGIA
TING: FIBROMYALGIA
SNPOR: Síndrome reumática comum, não articular, caracterizada por
mialgia e pontos múltiplos de dor muscular focal à palpação
(pontos desencadeantes). A dor muscular é tipicamente
agravada por inatividade ou exposição ao frio. Este estado
é frequentemente associado com sintomas gerais, como
distúrbios do sono, fadiga, rigidez, CEFALEIAS e,
ocasionalmente, DEPRESSÃO. Há uma sobreposição
significativa entre fibromialgia e SÍNDROME DE FADIGA
CRÔNICA. A fibromialgia pode surgir como um processo de
doençaprimário ou secundário. É mais frequente em mulheres
de 20 a 50 anos de idade. (Tradução livre do original:
Adams et al., Principles of Neurology, 6a ed,
p1494-95).(DECS)
SNESP: Síndrome reumático común, no articular, caracterizado por
mialgia y puntos múltiples de dolores musculares a la
palpación (puntos desencadenantes). El dolor muscular
típicamente se agrava por la inactividad o la exposición al
frio. Esta afección se asocia a menudo con síntomas
generales, como trastornos del sueño, fatiga, rigidez,
CEFALEAS, y ocasionalmente DEPRESIÓN. Hay una significativa
coincidencia entre la fibromialgia y el síndrome de fatiga
crónica(SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA). La fibromialgia puede
surgir como un proceso patológico primario o secundario. Es
más frecuente enmujeres entre los 20 y 50 años. (Traducción
libre del original: Adams et al., Principles of Neurology,
6a ed, p1494-95).(DECS)
SNING: A common nonarticular rheumatic syndrome characterized by
myalgiaand multiple points of focal muscle tenderness to
palpation (trigger points). Muscle pain is typically
aggravated by inactivity or exposure to cold. This
condition is often associated with general symptoms, such
as sleep disturbances, fatigue, stiffness, HEADACHES, and
occasionallyDEPRESSION. There is significant overlap
between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome
(FATIGUE SYNDROME, CHRONIC).Fibromyalgia may arise as a
primary or secondary disease process. It is most frequent
in females aged 20 to 50 years. (From Adams et al.,
Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95).(DECS)
Fibrose cística
BT: Distúrbios do metabolismo
Distúrbios do sistema digestivo
RT: Distúrbios congênitos
TESP: FIBROSIS QUISTICA
TING: CYSTIC FIBROSIS
SNPOR: Doença genética, autossômica e recessiva das GLÂNDULAS
EXÓCRINAS. Causadora por mutações no gene que codifica o
REGULADOR DE CONDUTÂNCIA TRANSMEMBRANA EM FIBROSE CÍSTICA,

expresso em vários órgãos, inclusive PULMÃO, PÂNCREAS,
Sistema e GLÂNDULAS SUDORÍPARAS. A fibrose cística é
caracterizada por disfunção secretória epitelial associada
com obstrução ductal, resultando em OBSTRUÇÃO DAS VIAS
RESPIRATÓRIAS, INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS crônicas,
Insuficiência Pancreática, má digestão, depleção de sal e
EXAUSTÃO POR CALOR.(DECS)
SNESP: Enfermedad genética autosómica recesiva de las GLÁNDULAS
EXOCRINAS. Está causada por mutaciones en el gen que
codifica el REGULADOR DE CONDUCTANCIA DE TRANSMEMBRANA DE
FIBROSIS QUÍSTICA, que se maninifiesta en varios órganos
como el PULMÓN,PÁNCREAS, TRACTO BILIAR y las GLÁNDULAS
SUDORÍPARAS. Lafibrosis quística se caracteriza por
disfunción secretora epitelial, asociada a obstrucción
ductal, que da lugar a OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS,
INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO crónicas, INSUFICIENCIA
PANCREÁTICA, mala digestión, deplección salina y
AGOTAMIENTO POR CALOR.(DECS)
SNING: An autosomal recessive genetic disease of the EXOCRINE
GLANDS. It is caused by mutations in the gene encoding the
CYSTIC FIBROSIS TRANSMEMBRANE CONDUCTANCE REGULATOR
expressed in several organs including the LUNG, the
PANCREAS, the BILIARY SYSTEM, and the SWEAT GLANDS. Cystic
fibrosis is characterized by epithelial secretory
dysfunction associated with ductal obstruction resulting
inAIRWAY OBSTRUCTION; chronic RESPIRATORY INFECTIONS;
PANCREATIC INSUFFICIENCY; maldigestion; salt depletion; and
HEAT PROSTRATION.(DECS)
Ficção

USE: Literatura

Ficha para registro da observação do comportamento social (FROCS-1)
UF: FROCS-1
RT: Medidas
TESP: FICHA PARA REGISTRO DE LA OBSERVACION DEL COMPORTAMIENTO
SOCIAL
Ficha para registro da observação social do aluno para uso do professor (FROCS-2)
UF: FROCS-2
RT: Medidas
TESP: ficha para registro de la observacion del alumno para uso
del profesor
Fichte, Johann Gottlieb, 1772-1929
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Fidedignidade do teste
USE: Precisão do teste
Fidelidade (ética)
RT: Confiança
Ética
TESP: FIDELIDAD (ETICA)
TING: FIDELITY
SNPOR: Fidelidade a uma pessoa, grupo, crença, ou assemelhado. 2.
O grau de precisão de um instrumento de medição.(Dicionário

de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Fidelidad a una persona, grupo, creencia, o asemejamiento.
Figuras da fala
USE: Linguagem figurada
TESP: LENGUAJE FIGURADO
TING: FIGURES OF SPEECH
Filhas

Filhos

BT: Membros da família
Mulheres
RT: Complexo de Édipo
TESP: HIJAS
TING: DAUGHTERS
SNPOR: Cada uma das descendentes do sexo feminino em relação a
seus genitores.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Cada una de las descendientes del sexo femenino en relación
a sus genitores.
BT: Homens
Membros da família
RT: Complexo de Édipo
TESP: HIJOS
TING: SONS
SNPOR: Cada um dos descendentes do sexo masculino em relação a
seus genitores.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Cada uno de los descendientes del sexo masculino en
relación a sus genitores.

Filhos únicos
BT: Crianças
RT: Estrutura familiar
Membros da família
TESP: HIJOS UNICOS
TING: ONLY CHILDREN
SNPOR: Crianças que não tem irmãos.
SNESP: Niños que no tienen hermanos.
SNING: Children having no siblings.
Filiação (motivação)
USE: Afiliação (motivação)
Filmes

BT: Meios de comunicação audiovisual
Meios de comunicação de massa
NT: Cinema
RT: Recursos audiovisuais na educação
TESP: PELICULAS
TING: MOTION PICTURES
SNPOR: Se possível use um termo mais específico. Termo que não e
usado como um identificador de tipo de documento.
SNESP: Si posible use un término más específico. Término que no es
usado como un identificador de tipo de documento.
SNING: Use a more specific term if possible. Not used as a
document type identifier.

Filmes (entretenimento)
USE: Cinema
TING:
Filogênese
USE: Filogenia
TESP: FILOGÉNESIS
TING: PHYLOGENESIS
Filogenia

UF: Filogênese
RT: Biologia
Botânica
Evolução (biologia)
TESP: FILOGENIA
TING: PHYLOGENY
SNPOR: Relacionamentos entre grupos de organismos em função de sua
composição genética.(DECS)
SNESP: Relaciones entre grupos de organismos en función de su
composición genética.(DECS)
SNING: The relationships of groups of organisms as reflected by
their genetic makeup.(DECS)

Filosofia

NT: Arte-filosofia
Estética
Ética
Filosofia - Bibliografia
Filosofia - Dicionários
Filosofia - Enciclopédias
Filosofia - Plotino
Filosofia - Século XX
Filosofia - Sociedades
Filosofia alemã
Filosofia americana
Filosofia austríaca
Filosofia brasileira
Filosofia chinesa
Filosofia com crianças
Filosofia da ciência
Filosofia da educação
Filosofia da história
Filosofia da mente
Filosofia da religião
Filosofia dinamarquesa
Filosofia e sociologia
Filosofia egípcia
Filosofia escocesa
Filosofia francesa
Filosofia greco-romana
Filosofia grega
Filosofia holandesa
Filosofia húngara
Filosofia indiana
Filosofia inglesa
Filosofia irlandesa
Filosofia italiana
Filosofia lituana
Filosofia medieval

Filosofia moderna
Filosofia política
Filosofia romana
Filosofia romena
Filosofia russa
Filosofia suiça
Ideologia
Individualidade (filosofia)
Infinito (filosofia)
Monismo
Ontologia
Percepção (filosofia)
Personalismo
Psicanálise e filosofia
Semântica (filosofia)
Utilitarismo (filosofia)
Utopias
RT: Antropologia filosófica
Antroposofia
Autenticidade (filosofia)
Fenomenologia existencial
Filósofos
História da filosofia
Infinito
Teoria da ação
TESP: FILOSOFIA
TING: PHILOSOPHY
SNPOR: A disciplina intelectual que usa argumentos cuidadosamente
pensados para elucidar questões fundamentais, notavelmente
aquelas relativas à natureza da realidade, à natureza do
conhecimento, e à natureza dos julgamentos morais. Como
tal, ela fornece uma base intelectual para muitas outras
disciplinas, incluindo a psicologia. A psicologia como uma
disciplina científica tem suas raízes nas preocupações
epistemológicas da filosofia dos séculos XVII e XIX e
continua a ser influenciada por ideias
filosóficas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La disciplina intelectual que usa argumentos cuidadosamente
pensados para elucidar cuestiones fundamentales,
notablemente aquellas relativas a la naturaleza de los
juzgamientos morales. Como tal, ella fornece una base
intelectual para muchas otras disciplinas, incluyendo la
psicología. La psicología como una disciplina científica
tiene sus raíces en las preocupaciones epistemológicas de
la filosofía de los siglos XVII y XIX y continúa a ser
influenciada por ideas filosóficas.
Filosofia - Bibliografia
BT: Bibliografia
Filosofia
TESP: FILOSOFIA - BIBLIOGRAFIA
Filosofia - Dicionários
BT: Dicionários
Filosofia
TESP: FILOSOFIA - DICIIONARIOS
Filosofia - Enciclopédias

BT: Enciclopédias
Filosofia
TESP: FILOSOFIA - ENCICLOPEDIAS
Filosofia - Plotino
BT: Filosofia
Plotino, 205-270 a.C.
TESP: FILOSOFIA - PLOTINO
Filosofia - Século XX
BT: Filosofia
Filosofia - Sociedades
BT: Filosofia
Sociedades
TESP: FILOSOFIA - SOCIEDAD
TING: PHILOSOPHY - SOCIETY
Filosofia alemã
BT: Filosofia
NT: Filosofia alemã - Século XX
RT: Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903-1969
Arendt, Hannah, 1906-1975
Benjamin, Walter, 1892-1940
Brentano, Franz, 1838-1917
Cassirer, Ernst, 1874-1945
Dilthey, Wilhelm, 1833-1911
Engels, Friedrich, 1820-1895
Feuerbach, Ludwig Andreas, 1804-1872
Fichte, Johann Gottlieb, 1772-1929
Frege, Gottlob, 1848-1925
Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002
Habermas, Jurgen, 1929Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Heidegger, Martin, 1889-1976
Horkheimer, Max, 1895-1973
Husserl, Edmund, 1859-1938
Jaspers, Karl, 1883-1969
Kant, Immanuel, 1724-1804
Leeuw, Gerardus van der, 1890-1950
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716
Marcuse, Herbert, 1898-1979
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900
Pieper, Josef, 1904-1997
Scheler, Max, 1873-1958
Schelling, Friedrich Joseph Von, 1775-1854
Schiller, Johann Christoph Friedrich Von, 1759-1805
Schopenhauer, Arthur, 1788-1860
Spranger, Eduard, 1882-1963
Wundt, Wilhelm Maximilian, 1832-1920
TING: GERMAN PHILOSOPHY
Filosofia alemã - Século XX
BT: Filosofia alemã
Filosofia americana
BT: Filosofia
RT: Chomsky, Noam, 1928-

Dennett, Daniel Clement, 1942Dewey, John, 1859-1952
Kuhn, Thomas Samuel, 1922-1996
Mead, George Herbert, 1863-1931
Peirce, Charles Sanders, 1839-1914
Quine, Willard van Orman, 1908-2000
Rorty, Richard, 1931-2007
William, James, 1842-1910
Filosofia austríaca
BT: Filosofia
RT: Buber, Martin, 1878-1965
Popper, Karl Raimund, 1902-1994
Schutz, Alfred, 1899-1959
Steiner, Rudolf Joseph Lorenz, 1861-1925
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
Filosofia brasileira
BT: Filosofia
RT: Cabral, Annita de Castilho e Marcondes, 1911-1991
Freire, Paulo, 1921-1997
Leite, Dante Moreira, 1927-1976
TESP: FILOSOFIA BRASILENA
TING: PHILOSOPHY BRAZILIAN
Filosofia chinesa
BT: Filosofia
Filosofia com crianças
BT: Filosofia
TESP: FILOSOFIA CON LOS NINOS
TING: CHILDREN AND PHILOSOPHY
Filosofia da ciência
BT: Filosofia
RT: Ciência
Holismo
TESP: FILOSOFIA DE LA CIENCIA
TING: PHILOSOPHY OF SCIENCE
SNPOR: O ramo da filosofia dedicado ao estudo e entendimento da
ciência, a natureza do conhecimento científico e da
explicação científica, e o significado do empreendimento
científico.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La rama de la filosofía dedicado al estudio y entendimiento
de la ciencia, la naturaleza del conocimiento científico y
de la explicación científica, y el significado del
emprendimiento científico.
Filosofia da educação
UF: Filosofia educacional
BT: Filosofia
RT: Educação
TESP: FILOSOFIA EDUCACIONAL
TING: PHILOSOPHY EDUCATION
Filosofia da história
BT: Filosofia
RT: História

TESP: FILOSOFIA DE LA HISTORIA
Filosofia da mente
UF: Teoria da mente
BT: Filosofia
Mente
RT: Antropologia filosófica
Estados mentais
Fenômenos e processos psicológicos
Mente primitiva
Metafísica
TESP: FILOSOFIA DE LA MENTE
TING: PHILOSOPHY OF MIND
SNPOR: O ramo da filosofia que se ocupa de questões sobre a
natureza e funcionamento da mente e da consciência e da
relação de mente e atividade mental com cérebro e corpo e
com o mundo exterior. Ela está profundamente interessada
nas relações entre linguagem, pensamento e ação.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La rama de la filosofía que se ocupa de cuestiones sobre la
naturaleza y funcionamiento de la mente y de la consciencia
y de la relación de mente y actividad mental con cerebro y
cuerpo y con el mundo exterior. Ella está profundamente
interesada en las relaciones entre lenguaje, pensamiento y
acción.
Filosofia da religião
BT: Filosofia
NT: Fundamentalismo
RT: Religião
TESP: FILOSOFIA DE LA RELIGION
TING: PHILOSOPHY OF RELIGION
Filosofia dinamarquesa
BT: Filosofia
RT: Kierkegaard, Soren Aabye, 1813-1855
Filosofia e sociologia
BT: Filosofia
Sociologia
RT: Representação
TESP: FILOSOFIA Y SOCIOLOGIA
TING: PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY
Filosofia educacional
USE: Filosofia da educação
Filosofia egípcia
BT: Filosofia
RT: Plotino, 205-270 a.C.
Filosofia escocesa
BT: Filosofia
RT: Smith, Adam, 1723-1790
Filosofia francesa
BT: Filosofia
RT: Althusser, Louis, 1918-1990
Bachelard, Gaston, 1884-1962

Badiou, Alain, 1937Barre, François Poulain de la, 1647-1725
Barthes, Roland, 1915-1980
Bataille, Georges, 1897-1962
Beauvoir, Simone de, 1908-1986
Bergson, Henri Louis, 1859-1941
Biran, Marie François Pierre Gonthier de, 1766-1824
Bourdieu, Pierre Félix, 1930-2002
Claude-Adrien Helvetius, 1715-1771
Comte, Auguste, 1798-1857
Condillac, Etienne Bonnot de, 1715-1780
Deleuze, Gilles, 1925-1995
Derrida, Jacques, 1930-2004
Descartes, René, 1596-1650
Durand, Gilbert,1921-2012
Foucault, Michel, 1926-1984
Henry, Michel, 1922-2002
La Mettrie, Julien Offray de, 1709-1751
Lefebvre, Henri, 1901-1991
Levi-Strauss, Claude, 1908-2009
Marcel, Gabriel, 1889-1973
Maritain, Jacques, 1882-1973
Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961
Montaigne, Michel Eyquem de, 1533-1592
Montesquieu, Charles, 1689-1755
Morin, Edgard, 1921Mounier, Emmanuel, 1905-1950
Pascal, Blaise, 1623-1662
Ricoeur, Paul, 1913-2005
Rosset, Clement, 1939Sartre, Jean Paul, 1905-1980
Teilhard de Chardin, Marie-Joseph Pierre, 1881-1955
Voltaire, Francois Marie Arouet de, 1694-1778
Weil, Simone, 1909-1943
Filosofia greco-romana
BT: Filosofia
RT: Lucrécio, 99-55 a.C.
Plutarco, 46-119 d.C.
Filosofia grega
BT: Filosofia
NT: Ceticismo
Estoicismo
RT: Alma
Aristóteles, 384-322 ac
Epicuro, 341-270 a.C.
Platão, 428-348 a.C.
Sócrates, 470-399 a.C.
Filosofia holandesa
BT: Filosofia
RT: Espinosa, Baruch, 1632-1677
Rotterdam, Erasmo, 1467-1536
Filosofia húngara
BT: Filosofia
RT: Lukacs, Gyorgy, 1885-1971

Filosofia indiana
BT: Filosofia
RT: Gandhi, Mahatma, 1869-1948
TESP: FILOSOFIA INDIANA
TING: INDIAN PHILOSOPHY
Filosofia inglesa
BT: Filosofia
RT: Ayer, Alfred Jules, 1910-1989
Bacon, Francis, 1561-1626
Bentham, Jeremy, 1748-1832
Hobbes, Thomas, 1588-1679
Hume, David, 1711-1776
Locke, John, 1632-1704
Maquiavel, Nicolau, 1469-1527
Mill, John Stuart, 1806-1873
Moore, George Edward, 1873-1958
More, Thomas, 1478-1535
Newton, Isaac, 1642-1727
Russell, Bertrand, 1872-1970
Filosofia irlandesa
BT: Filosofia
RT: Berkeley, George, 1685-1753
Filosofia italiana
BT: Filosofia
RT: Agamben, Giorgio, 1942Bruno, Giordano, 1548-1600
Gramsci, Antonio, 1891-1937
Santo Anselmo, 1033-1109
Vico, Giambattista, 1668-1744
TESP: FILOSOFIA ITALIANA
TING: ITALIAN PHILOSOPHY
Filosofia lituana
BT: Filosofia
RT: Levinas, Emmanuel, 1906-1995
Filosofia médica
BT: Medicina
TESP: FILOSOFIA MÉDICA
TING: PHILOSOPHY, MÉDICAL
Filosofia medieval
BT: Filosofia
Filosofia moderna
BT: Filosofia
NT: Iluminismo (filosofia)
Filosofia política
BT: Filosofia
RT: Política
TESP: FILOSOFIA POLITICA
TING: PHILOSOPHY POLITICS
Filosofia pós-moderna
USE: Pós-modernidade

Filosofia romana
BT: Filosofia
RT: Séneca, Lúcio Aneu, 4 a.C-65 d.C
Filosofia romena
BT: Filosofia
RT: Eliade, Mircea, 1907-1986
Moreno, Jacob Levy, 1892-1974
Filosofia russa
BT: Filosofia
RT: Bakhtin, Mikhail Mikhailovitch, 1895-1975
Filosofia suiça
BT: Filosofia
RT: Pfister, Oskar, 1873-1956
Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778
Filosofias

NT: Animismo
Determinismo
Dualismo
Epistemologia
Existencialismo
Fenomenologia
Hermenêutica
Humanismo
Idealismo
Lógica (filosofia)
Marxismo
Materialismo
Metafísica
Misticismo
Pós-modernidade
Positivismo (filosofia)
Pragmatismo
Realismo (filosofia)
RT: Filósofos
Hedonismo
TESP: FILOSOFIAS
TING: PHILOSOPHIES

Filósofos

BT: Profissionais
RT: Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903-1969
Agamben, Giorgio, 1942Althusser, Louis, 1918-1990
Arendt, Hannah, 1906-1975
Aristóteles, 384-322 ac
Ayer, Alfred Jules, 1910-1989
Bachelard, Gaston, 1884-1962
Bacon, Francis, 1561-1626
Badiou, Alain, 1937Bakhtin, Mikhail Mikhailovitch, 1895-1975
Barre, François Poulain de la, 1647-1725
Barthes, Roland, 1915-1980
Bataille, Georges, 1897-1962
Beauvoir, Simone de, 1908-1986

Benjamin, Walter, 1892-1940
Bentham, Jeremy, 1748-1832
Bergson, Henri Louis, 1859-1941
Berkeley, George, 1685-1753
Biran, Marie François Pierre Gonthier de, 1766-1824
Bourdieu, Pierre Félix, 1930-2002
Brentano, Franz, 1838-1917
Bruno, Giordano, 1548-1600
Buber, Martin, 1878-1965
Cabral, Annita de Castilho e Marcondes, 1911-1991
Cassirer, Ernst, 1874-1945
Chomsky, Noam, 1928Claude-Adrien Helvetius, 1715-1771
Comte, Auguste, 1798-1857
Condillac, Etienne Bonnot de, 1715-1780
Deleuze, Gilles, 1925-1995
Dennett, Daniel Clement, 1942Derrida, Jacques, 1930-2004
Descartes, René, 1596-1650
Dewey, John, 1859-1952
Dilthey, Wilhelm, 1833-1911
Durand, Gilbert,1921-2012
Eliade, Mircea, 1907-1986
Engels, Friedrich, 1820-1895
Epicuro, 341-270 a.C.
Espinosa, Baruch, 1632-1677
Feuerbach, Ludwig Andreas, 1804-1872
Fichte, Johann Gottlieb, 1772-1929
Filosofia
Filosofias
Foucault, Michel, 1926-1984
Frege, Gottlob, 1848-1925
Freire, Paulo, 1921-1997
Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002
Gandhi, Mahatma, 1869-1948
Gramsci, Antonio, 1891-1937
Habermas, Jurgen, 1929Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Heidegger, Martin, 1889-1976
Henry, Michel, 1922-2002
Hobbes, Thomas, 1588-1679
Horkheimer, Max, 1895-1973
Hume, David, 1711-1776
Husserl, Edmund, 1859-1938
Jaspers, Karl, 1883-1969
Kant, Immanuel, 1724-1804
Kierkegaard, Soren Aabye, 1813-1855
Kuhn, Thomas Samuel, 1922-1996
La Mettrie, Julien Offray de, 1709-1751
Leeuw, Gerardus van der, 1890-1950
Lefebvre, Henri, 1901-1991
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716
Leite, Dante Moreira, 1927-1976
Levi-Strauss, Claude, 1908-2009
Levinas, Emmanuel, 1906-1995
Locke, John, 1632-1704
Lucrécio, 99-55 a.C.
Lukacs, Gyorgy, 1885-1971
Maquiavel, Nicolau, 1469-1527

Marcel, Gabriel, 1889-1973
Marcuse, Herbert, 1898-1979
Maritain, Jacques, 1882-1973
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883
Mead, George Herbert, 1863-1931
Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961
Mill, John Stuart, 1806-1873
Montaigne, Michel Eyquem de, 1533-1592
Montesquieu, Charles, 1689-1755
Moore, George Edward, 1873-1958
More, Thomas, 1478-1535
Moreno, Jacob Levy, 1892-1974
Morin, Edgard, 1921Mounier, Emmanuel, 1905-1950
Newton, Isaac, 1642-1727
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900
Pascal, Blaise, 1623-1662
Peirce, Charles Sanders, 1839-1914
Pfister, Oskar, 1873-1956
Pieper, Josef, 1904-1997
Platão, 428-348 a.C.
Plotino, 205-270 a.C.
Plutarco, 46-119 d.C.
Popper, Karl Raimund, 1902-1994
Quine, Willard van Orman, 1908-2000
Ricoeur, Paul, 1913-2005
Rorty, Richard, 1931-2007
Rosset, Clement, 1939Rotterdam, Erasmo, 1467-1536
Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778
Russell, Bertrand, 1872-1970
Santo Anselmo, 1033-1109
Sartre, Jean Paul, 1905-1980
Scheler, Max, 1873-1958
Schelling, Friedrich Joseph Von, 1775-1854
Schiller, Johann Christoph Friedrich Von, 1759-1805
Schopenhauer, Arthur, 1788-1860
Schutz, Alfred, 1899-1959
Séneca, Lúcio Aneu, 4 a.C-65 d.C
Smith, Adam, 1723-1790
Sócrates, 470-399 a.C.
Spranger, Eduard, 1882-1963
Steiner, Rudolf Joseph Lorenz, 1861-1925
Teilhard de Chardin, Marie-Joseph Pierre, 1881-1955
Vico, Giambattista, 1668-1744
Voltaire, Francois Marie Arouet de, 1694-1778
Weil, Simone, 1909-1943
William, James, 1842-1910
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
Wundt, Wilhelm Maximilian, 1832-1920
SNPOR: Que ou quem ama a sabedoria, movido pela consciência lúcida
da ignorância inerente à condição humana, citado pelos
antigos como o inventor da palavra. 2 que ou quem investiga
os princípios, fundamentos ou essências da realidade
circundante, seja numa perspectiva imanente, seja
propugnando causas e explicações transcendentes,
transcendentais ou metafísicas 3. Que ou quem procura
formular uma reflexão que organiza, sintetiza ou relaciona
as metodologias e conhecimentos obtidos pelas diversas

ciências que compõem o saber humano 4 que ou quem contempla
a natureza, a condição humana, o ser e o pensamento,
buscando entendê-los e explicá-los teoricamente.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que o quien ama la sabiduría, movido por la consciencia
lúcida de la ignorancia inherente a la condición humana,
citado por los antiguos como el inventor de la palabra. 2
que o quien investiga los principios, fundamentos o
esencias de la realidad circundante, sea en una perspectiva
inmanente, sea propugnando causas y explicaciones
transcendentes, trascendentales o metafísicas. 3 Que o
quien procura formular una reflexión que organiza,
sintetiza o relaciona as metodologías y conocimientos
obtenidos por las diversas ciencias que componen el saber
humano 4 que o quien contempla la naturaleza, la condición
humana, el ser y el pensamiento, buscando entenderlos y
explícalos teóricamente.
Finanças

RT: Cooperativas de crédito
Dívida
TING: FINANCE
SNPOR: Usado tanto para aspectos econômicos de um assunto como
para aspectos de administração financeira. Inclui
levantamento e provisão de fundos.(DECS)
SNESP: Usado para aspectos económicos de un tema tanto como para
aspectos de administración financiera. Incluye recolección
y provisión de fondos.(DECS)
SNING: Used for the economic aspects of any subject, as well as
for all aspects offinancial management. It includes the
raising or providing of funds.(DECS)

Física

BT: Ciências
NT: Cinética
Energia
Energia nuclear
Entropia
Holografia
Óptica
Radiação ionizante
Teoria quantum
RT: Magnetismo
Velocidade
TESP: FISICA
TING: PHYSICS
SNPOR: Estudo dos aspectos de energia e matéria em termos de
princípios eleis elementares. (Tradução livre do original:
McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms,
6th ed).(DECS)
SNESP: Estudio de aquellos aspectos de la energía y la materia en
términos de principios y leyes elementales. (Traducción
libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific
and Technical Terms, 6th ed).(DECS)
SNING: The study of those aspects of energy and matter in terms of
elementary principles and laws. (From McGraw-Hill
Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed).(DECS)

Físico (estrutura corporal)
BT: Aparência física
RT: Peso do corpo
Postura
Somatotipos
Tamanho do corpo
TESP: FISICO (ESTRUCTURA CORPORAL)
TING: PHYSIQUE
SNPOR: Toda a estrutura do corpo e sua aparência, incluindo
tamanho, musculatura, e postura. Termo usado
prioritariamente para populações humanas. Considere também
BODY SIZE ou SOMATOTIPOS.
SNESP: Toda la estructura del cuerpo y su apariencia, incluyendo
tamaño, musculatura, y postura. Término usado
prioritariamente para poblaciones humanas. Considere
también BODY SIZE o SOMATOTIPOS.
SNING: Overall body structure and appearance, including size,
musculature, and posture. Limited primarily to human
populations. Consider also BODY SIZE or SOMATOTYPES.
Físicos

BT: Profissionais
RT: Descartes, René, 1596-1650
Einstein, Albert, 1879-1955
Feldenkrais, Moshe, 1904-1984
Kuhn, Thomas Samuel, 1922-1996
Majorana, Ettore, 1906-1938
Newton, Isaac, 1642-1727
Paracelsus, Theophrastus, 1493-1541
Pascal, Blaise, 1623-1662
SNPOR: Cientista, especialista que se dedica ao estudo e à
pesquisa dos fenômenos físicos.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Científico, especialista que se dedica al estudio y a la
investigación de los fenómenos físicos.

Fisiologia

NT: Alerta (fisiologia)
Apetite
Circulação sanguínea
Climatério
Cronobiologia
Digestão
Eletrofisiologia
Excreção
Longevidade
Metabolismo
Movimento (fisiologia)
Neurofisiologia
Psicofisiologia
Receptores adrenérgicos
Receptores de hormônio liberador da corticotropina
Reflexos
Regeneração do sistema nervoso central
Regeneração nervosa
Reprodução sexual
Resistência vascular renal
Temperatura do corpo

RT: Anatomia
Bioquímica
Células (biologia)
Comportamento instintivo
Correlatos fisiológicos
Envelhecimento físico
Fator básico de crescimento de fibroblasto
Fatores neurotróficos
Líquidos corporais
Mielopoiese
Morfologia
Neurogênese
Nutrição
TESP: FISIOLOGIA
TING: PHYSIOLOGY
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar tanto um ramo da
ciência biológica como as funções e processos dos
organismos vivos. Use um termo mais específico se possível.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar tanto una
rama de la ciencia biológica como las funciones y procesos
de los organismos vivos. Use un término más específico se
posible.
SNING: Conceptually broad array term referring both to a branch of
biological science and the functions and processes of
living organisms. Use a more specific term if possible.
Fisiologia animal
NT: Ciclo estral
Memória animal
Movimento animal
TESP: FISIOLOGIA ANIMAL
TING: ANIMAL PHYSIOLOGY
Fisiologistas
BT: Profissionais
RT: Sperry, Roger Wolcott, 1913-1994
SNPOR: Que ou quem é especialista em fisiologista.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que o quien es especialista en fisiólogo.
Fisiólogos

BT: Profissionais
RT: Pavlov, Ivan, 1849-1936
SNPOR: Naturalista, que se ocupa das coisas da natureza. (Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Naturalista, que se ocupa de las cosas de la naturaleza.

Fisioterapeutas
BT: Pessoal médico
Profissionais
Terapeutas
RT: Formação de fisioterapeutas
TESP: FISIOTERAPEUTAS
TING: PHYSICAL THERAPISTS
SNPOR: Pessoas treinadas em FISIOTERAPIA para fazer uso das
MODALIDADES DE FISIOTERAPIA a fim de prevenir, corrigir e
aliviar as disfunções de movimento.(DECS)

SNESP: Las personas formadas en FISIOTERAPIA para hacer uso de las
MODALES DE FISIOTERAPIA para prevenir, corregir y aliviar
la disfunción del movimiento.(DECS)
SNING: Persons trained in PHYSICAL THERAPY SPECIALTY to make use
of PHYSICAL THERAPY MODALITIES to prevent, correct, and
alleviate movement dysfunction.(DECS)
Fisioterapia
UF: Terapia física
BT: Ciências paramédicas
Reabilitação
RT: Rolfing
Terapia bioenergética
Terapia ocupacional
TESP: FISIOTERAPIA
TING: PHYSIOTHERAPY
SNPOR: Tratamento de distúrbio ou dano por meios físicos, como a
luz, calor, frio, água, eletricidade, ou por aparelhagem
mecânica ou pela terapia do movimento.
SNESP: Tratamiento de trastorno o daño por medios físicos, como la
luz, calor, frio, agua, electricidad, o por aparataje
mecánica o por la terapia del movimiento.
SNING: Treatment of disorder or injury by physical means, such as
light, heat, cold, water, electricity, or by mechanical
apparatus or kinesitherapy.
Fissura labial
UF: Labio fissurado
Labio leporino
BT: Distúrbios congênitos
RT: Odontologia
TESP: LABIO LEPORINO
TING: CLEFT LIP
SNPOR: Defeito congênito do lábio superior onde a proeminência
maxilar deixa de se fundir com as proeminências nasais
medianas fundidas. Acredita-se que seja causado pela
migração defeituosa do mesoderma para a região da
cabeça.(DECS)
SNESP: Defecto congénito del labio superior en el cual la
prominencia maxilarno se funde apropiadamente con las
prominencias medias nasales. Se piensa que se produce por
un fallo en la migración del mesodermo en la región
cefálica.(DECS)
SNING: Congenital defect in the upper lip where the maxillary
prominence fails to merge with the merged medial nasal
prominences. It is thought to be caused by faulty migration
of the mesoderm in the head region.(DECS)
Fissura palatal
BT: Distúrbios congênitos
Distúrbios do recém-nascido
RT: Distúrbios da fala
TESP: PALADAR FISURADO
TING: CLEFT PALATE
Fitoterapia
BT: Farmacologia
TESP: FITOTERAPIA
TING: PHYTOTHERAPY

SNPOR: Uso de plantas e ervas para tratar doenças ou aliviar
dores.(DECS)
SNESP: Uso de plantas o hierbas para tratar enfermedades o para
aliviar dolores.(DECS)
SNING: Use of plants or herbs to treat diseases or to alleviate
pain.(DECS)
Fixação do olhar
UF: Fixação ocular
Fixação visual
Olhar
BT: Percepção visual
RT: Atenção visual
Campo visual
Espelho
TESP: FIJACION OCULAR
TING: EYE FIXATION
SNPOR: Orientar o(s) olho(s) para um estímulo visual específico e
fixar o olhar nele.
SNESP: Orientar el (los) ojos para un estímulo visual específico y
fijar la mirada en él.
SNING: Orienting one's eye(s) toward and stabilizing one's gaze on
a specified visual stimulus.
Fixação ocular
USE: Fixação do olhar
Fixação visual
USE: Fixação do olhar
Flexibilidade (personalidade)
USE: Adaptabilidade (personalidade)
TESP: FLEXIBILIDAD (PERSONALIDAD)
TING: FLEXIBILITY (PERSONALITY)
Flexibilização
RT: Trabalho
TESP: FLEXIBILIZACION
TING: FLEXIBILIZATION
Fliess, Wilhelm, 1858-1928
BT: Pessoas
RT: Médicos
Psicanalistas
Flow (estado de consciência)
BT: Estados de consciência
TING: FLOW (CONSCIOUSNESS STATE)
Fluência

USE: Fluência verbal
TESP: FLUENCIA
TING: FLUENCY

Fluência verbal
UF: Fluência
RT: Comunicação oral
TESP: FLUENCIA VERBAL
TING: VERBAL FLUENCY

SNPOR: Capacidade em produzir e manipular palavras no pensamento
ou no discurso.
SNESP: Capacidad en producir y manipular palabras en el pensamento
o en el discurso.
SNING: Ability to produce and manipulate words in thought or
speech.
Fluoxetina
BT: Drogas antidepressivas
TESP: FLUOXETINA
TING: FLUOXETINE
SNPOR: O primeiro altamente específico inibidor da recaptação da
serotonina. Utilizada como antidepressivo e frequentemente
apresenta um perfil mais aceitável quando observados os
efeitos colaterais quando comparada com os antidepressivos
tradicionais. (DECS)
SNESP: El primer inhibidor de la recaptación de la serotonina
altamente específico. Es utilizado como antidepresivo y a
menudo tiene un perfil más aceptable de efectos colaterales
que los antidepresivos tradicionales. (DECS)
SNING: The first highly specific serotonin uptake inhibitor. It is
used as an antidepressant and often has a more acceptable
side-effects profile than traditional antidepressants.
(DECS)
FMRI
FNE

USE: Ressonância magnética funcional
USE: Escala de medo da avaliação negativa

Fobia escolar
BT: Fobias
RT: Ansiedade de separação
Atitudes do estudante
TESP: FOBIA ESCOLAR
TING: SCHOOL PHOBIA
SNPOR: Transtornos da ansiedade nas quais o aspecto central é um
medo persistente e irracional de um objeto, atividade ou
situação específicos, que o indivíduo se sente compelido a
evitar. O indivíduo reconhece que o medo é excessivo e
despropositado.(DECS)
SNESP: Trastornos de ansiedad en los cuales el aspecto central es
un miedo persistente e irracional a un objeto, actividad o
situación específicos, que el individuo se siente compelido
a evitar. El individuo reconoce que el miedo es excesivo e
irracional.(DECS)
SNING: Anxiety disorders in which the essential feature is
persistent and irrational fear of a specific object,
activity, or situation that the individual feels compelled
to avoid. The individual recognizes the fear as excessive
or unreasonable.(DECS)
Fobia social
BT: Fobias
TESP: FOBIA SOCIAL
TING: SOCIAL PHOBIA
SNPOR: Extrema apreensão ou medo da interação social ou de
situações sociais em geral. Compare ANSIEDADE SOCIAL.

SNESP: Extrema aprehensión o medo de la interación social o de
situaciones sociales en general. Compare ANSIEDAD SOCIAL.
SNING: Extreme apprenhension or fear of social interaction or
social situations in general. Compare SOCIAL ANXIETY.
Fobias

UF: Neuroses fóbicas
BT: Distúrbios da ansiedade
NT: Agorafobia
Claustrofobia
Fobia escolar
Fobia social
Fobias - Dicionários
Homofobia
RT: Angústia
Angústia expectante
Ansiedade
Caráter fóbico
Deslocamento (psicologia)
Distância
Medo
Sinal de angústia
TESP: FOBIAS
TING: PHOBIAS
SNPOR: Distúrbios caracterizados por temor intenso, persistente,
irreal, fora da realidade um objeto, atividade, ou situação.
SNESP: Trastornos caracterizados por temor intenso, persistente,
irreal, fuera del realidad un objeto, actividad, o
situación.
SNING: Disorders characterized by persistent, unrealistic, intense
fear of an object, activity, or situation.

Fobias - Dicionários
BT: Fobias
TESP: FOBIAS - DICCIONARIOS
TING: PHOBIAS - DICTIONARIES
Fofoca

Folclore

USE: Boato
TESP: CHISME
TING: GOSSIP
SNPOR: Palavrório pessoal ou comunicação de informação infundada.
SNESP: Paloteo personal o comunicación de información infundada.
SNING: Idle personal talk or communication of unsubstantiated
information.
RT: Contos de fadas
Etnologia
Imaginário
Literatura
Mitos
Narração de estórias
TESP: FOLKLORE
TING: FOLKLORE
SNPOR: Use MITOS para acessar referências entre 73-90.As
tradições, os mitos, festivais, canções, superstições e
estórias transmitidas oralmente comuns a todos os
povos.(DECS)

SNESP: Utilice MITOS acceder a las referencias 73-90. Las
tradiciones, mitos, festividades, canciones, supersticiones
y relatos de todos los pueblos, comunmente transmitidas
oralmente.(DECS)
SNING: Use MYTHS to access references from 73-90. The common
orally transmitted traditions, myths, festivals,
songs,superstitions, and stories of all peoples.(DECS)
Folclore (Brasil)
NT: Folclore (Brasil)- Dicionários
RT: Cultura
Cultura popular
Mitos
TESP: FOLKLORE (BRASIL)
Folclore (Brasil)- Dicionários
BT: Dicionários
Folclore (Brasil)
Fome

BT: Apetite
Motivação
RT: Comportamento ingestivo (animal)
Privação de alimento
TESP: HAMBRE
TING: HUNGER
SNPOR: Necessidade ou desejo de comer. Pode ser também definido
operacionalmente em ambientes de experimentação como a
duração da privação do alimento ou a porcentagem de peso
corporal normal do organismo depois de privação do
alimento. Compare APETITE.
SNESP: Necesidad o deseo de comer. Puede ser también definido
operacionalmente en ambientes de experimentación como la
duración de la privación del alimento o el porcentaje de
peso corporal normal del organismo después de privación del
alimento. Compare APETITO
SNING: Need or desire for food. May also be defined operationally
in experimental settings as the duration of food
deprivation or the organism's percentage of normal body
weight following food deprivation. Compare APPETITE.

Fonética

BT: Fonologia
TESP: FONETICA
TING: PHONETICS
SNPOR: Ciência, estudo, análise, e classificação de sons incluindo
sua emissao no discurso, transmissão e percepção. Termo
usado para a disciplina linguística ou para as
características fonéticas específicas dos próprios sons
pronunciados.
SNESP: Ciencia, estudio, análisis, y clasificación de sonidos
incluyendo su emisión en el discurso, transmisión y
percepción. Término usado para la disciplina lingüística o
para las características fonéticas específicas de los
propios sonidos pronunciados.
SNING: Science, study, analysis, and classification of sounds
including their production in speech, transmission and
perception. Used for the linguistic discipline or the
specific phonetic characteristics of utterances themselves.

Fonoaudiologia
BT: Tratamento
RT: Distúrbios da comunicação
TESP: FONOAUDIOLOGIA
TING: SPEECH THERAPY
SNPOR: Especialidade médica que compreende o estudo da fonação e
daaudição, de seus distúrbios e das suas formas de
tratamento. (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,
2001).(DECS)
SNESP: Especialidad médica que comprende el estudio de la fonación
y de la audición, de sus distúrbios y de sus formas de
tratamiento.(DECS)
SNING: Medical specialty which studies phonation and hearing, the
diagnosisof their disorders and the prescription of the
respective treatments.(DECS)
Fonologia

BT: Gramática
NT: Fonética
RT: Consciência fonológica
Semântica
Sintaxe
TESP: FONOLOGIA
TING: PHONOLOGY
SNPOR: Estudo dos modos pelos quais os sons do discurso (fonemas)
e estruturas fonéticas formam sistemas e Padrões em um
determinado período no tempo ou a partir de uma perspectiva
histórica. Termo usado para a disciplina linguística ou
para os próprios fatores ou processos fonológicos
especificamente. Compare PHONEMES.
SNESP: Estudio de los modos por los cuales los sonidos del
discurso (fonemas) y estructuras fonéticas forman sistemas
y Patrones en un determinado período en el tiempo o a
partir de una perspectiva histórica. Término usado para la
disciplina lingüística o para los propios factores o
procesos fonológicos específicamente. Compare PHONEMES.
SNING: Study of the ways in which speech sounds (phonemes) and
phonetic features form systems and patterns at a given
point in time or from a historical perspective. Used for
the linguistic discipline or the specific phonological
processes or factors themselves. Compare PHONEMES.

Fontes de energia (saúde ambiental)
BT: Energia
RT: Saúde ambiental
TESP: FUENTES DE ENERGIA (SALUD AMBIENTAL)
TING: POWER SOURCES (ENVIRONMENTAL HEALTH)
SNPOR: Dispositivos que controlam o fornecimento de corrente
elétrica para o funcionamento de equipamentos
elétricos.(DECS)
SNESP: Dispositivos que controlan el suministro de corriente
eléctrica para el funcionamiento de equipo eléctrico.(DECS)
SNING: Devices that control the supply of electric current for
running electrical equipment. (DECS)
Fontes de informação
BT: Informação
NT: Psicologia - Fontes de informação

TESP: FUENTES DE INFORMACION
TING: INFORMATION RESOURCES
Força de vontade
USE: Autocontrole
TESP: FUERZA DE VOLUNTAD
TING: WILLPOWER
Força resiliente
USE: Resiliência (Psicologia)
SNING: In June 2003, this term replaced the discontinued term
HARDINESS. HARDNESS was removed from all records containing
it and replaced with RESILIENCE (PSYCHOLOGICAL). Use
PSYCHOLOGICAL ENDURANCE to access references from 1991-1996
Formação de coalizão
BT: Processos sociais
RT: Movimentos sociais
TESP: FORMACION DE LA COALICION
TING: COALITION FORMATION
SNPOR: Aliança temporária de partes de pessoas distintas, ou
estados de ação conjunta.
SNESP: Alianza temporaria de partes de personas distintas, o
estados de acción conjunta.
SNING: Temporary alliance of distinct parties persons, or states
for joint action.
Formação de conceito
UF: Aprendizagem de conceito
Conceituação
BT: Processos cognitivos
NT: Discriminação cognitiva
RT: Aprendizagem
Aprendizagem por discriminação
Conceitos
Desenvolvimento cognitivo
Edução de hipóteses
Generalização (aprendizagem)
Noção de conservação
TESP: FORMACION DE CONCEPTO
TING: CONCEPT FORMATION
SNPOR: Processos de aprendizado ou desenvolvimento que envolve a
identificação de propriedades comuns de objetos,
acontecimentos, ou qualidades, geralmente representados por
palavras ou símbolos, e generalização dessas propriedades
para todos os objetos, acontecimentos, ou qualidades
adequados. Use FORMAÇÃO DE CONCEITO ou APRENDIZAGEM DE
CONCEITO para acessar referências anteriores a 1982.
SNESP: Procesos de aprendizaje o desarrollo que involucre la
identificación de propiedades comunes de objetos,
acontecimientos, o cualidades, generalmente representados
por palabras o símbolos, y generalización de esas
propiedades para todos los objetos, acontecimientos, o
cualidades adecuados. Use FORMACIÓN DE CONCEPTO o
APRENDIZAJE DE CONCEPTO para acceder referencias anteriores
a 1982.
SNING: Developmental or learning process involving identification
of common properties of objects, events, or qualities,
usually represented by words or symbols, and generalization

of those properties to all appropriate objects, events, or
qualities. Use CONCEPT FORMATION or CONCEPT LEARNING to
access references prior to 1982.
Formação de fisioterapeutas
BT: Formação profissional
RT: Fisioterapeutas
TESP: FORMACION DE FISIOTERAPEUTAS
TING: PHYSICAL THERAPISTS EDUCATION
Formação de professores
UF: Treinamento de professores
BT: Educação
NT: Relação teoria-prática
RT: Supervisão clínica
Trabalho docente
TESP: FORMACION DE PROFESORES
TING: TEACHER EDUCATION
Formação do caráter
USE: Desenvolvimento da personalidade
TESP: FORMACION DEL CARACER
TING: CHARACTER FORMATION
Formação do indivíduo
RT: Desenvolvimento humano
TESP: FORMACION DEL INDIVIDUO
TING: INDIVIDUAL FORMATION
Formação do psicanalista
RT: Ensino da psicanálise
Instituições psicanalíticas
Psicanálise da criança
Psicanálise do adolescente
Psicanalistas
Supervisão psicanalítica
TESP: FORMACION DEL PSICANALISTA
TING: PSYCHOANALYST EDUCATION
Formação do psicólogo
BT: Formação profissional
RT: Psicólogos
TESP: FORMACION DEL PSICOLOGO
TING: PSYCHOLOGIST EDUCATION
Formação do psicoterapeuta
BT: Formação profissional
RT: Psicoterapeutas
TESP: FORMACION DEL PSICOTERAPEUTA
TING: PSYCHOTHERAPIST EDUCATION
Formação dos profissionais de saúde
BT: Formação profissional
RT: Pessoal da saúde
TESP: FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
TING: HEALTH PROFESSIONALS EDUCATION
Formação profissional
NT: Formação de fisioterapeutas

Formação do psicólogo
Formação do psicoterapeuta
Formação dos profissionais de saúde
RT: Entrevista de admissão
TESP: EDUCACION PROFESIONAL
TING: PROFESSIONAL EDUCATION
Formação reticular
BT: Tronco cerebral
Vias neurais
TESP: FORMACION RETICULAR
TING: RETICULAR FORMATION
SNPOR: Região que se estende da PONTE & MEDULA OBLONGA ao longo do
MESENCÉFALO. Caracterizada por uma diversidade de neurônios
de vários tamanhos e formatos, organizados em agregações
distintas e distribuídos em uma complexa rede de
fibras.(DECS)
SNESP: Región que se extiende desde el PONS & la MEDULA OBLONGATA
hasta el MESENCEFALO y se caracteriza por la diversidad de
neuronas de diferentes tamaños y formas organizadas en
diferentes agregaciones e inmersas en una complicada red de
fibras.(DECS)
SNING: A region extending from the PONS & MEDULLA OBLONGATA
through the MESENCEPHALON, characterized by a diversity of
neurons of various sizes and shapes, arranged in different
aggregations and enmeshed in a complicated fiber
network.(DECS)
Formiga cortadeira
BT: Formigas
TESP: HORMIGA CORTADORA
TING: LEAF-CUTTING ANT
Formigas

BT: Insetos
NT: Formiga cortadeira
TESP: HORMIGAS
TING: ANTS
SNPOR: Insetos da família Formicidae, bastante comuns e amplamente
distribuídos, provavelmente o grupo de maior êxito dentre
os insetos. Todas as formigas são insetos sociais e a
maioria das colônias possui três castas: rainhas, machos e
operárias. Seus hábitos são frequentemente muito elaborados
e diversos estudos têm sido realizados sobre o
comportamento das formigas. Formigas produzem diversas
secreções que funcionam no ataque, defesa e
comunicação.(DECS)
SNESP: Insectos de la familia Formicidae, muy común y extendida,
probablemente es el más exitoso de todos los grupos de
insectos. Todas las hormigas son insectos sociales, y la
mayoría de las colonias contienen tres castas: reinas,
machos y trabajadores. Sus hábitosson, a menudo, muy
elaborados y se han realizado muchos estudios sobre el
comportamiento de las hormigas. Las hormigas producen un
número de secreciones que funcionan en el ataque, la
defensa y la comunicación.(DECS)
SNING: Insects of the family Formicidae, very common and
widespread, probably the most successful of all the insect
groups. All ants are social insects, and most colonies

contain three castes, queens, males, and workers. Their
habits are often very elaborate and a great many studies
have been made of ant behavior. Ants produce a number of
secretions that function in offense, defense, and
communication. (From Borror, et al., An Introduction to the
Study of Insects, 4th ed, p.676).(DECS)
Formulação de políticas
NT: Política de saúde
Política governamental
TESP: FORMULACION DE POLITICAS
TING: POLICY MAKING
SNPOR: Processo de decisão pelo qual indivíduos, grupos ou
instituições estabelecem legislações ou regulações que
legitimem políticas relativas a planos, programas ou
procedimentos.(DECS)
SNESP: El proceso de decisión en el cual, individuos, grupos o
instituciones establecen la política relativa a planes,
programas y procedimientos.(DECS)
SNING: The decision process by which individuals, groups or
institutions establish policies pertaining to plans,
programs or procedures.(DECS)
Forrageamento animal
USE: Comportamento de forrageamento animal
TESP: FORRAJE ANIMAL
TING: ANIMAL FORAGING
Fortran

FOS

BT: Linguagens de programação para computador
TESP: FORTRAN
TING: FORTRAN
SNPOR: Acrônimo de FORmula TRANSlation: uma linguagem de
programação de computadores, criada nos últimos anos da
década de 1950, utilizada principalmente para modelamento
matemático e resolução de problemas.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Acrónimo de FORmula TRANSlation: un lenguaje de
programación de ordenadores, creada en los últimos años de
la década de 1950, utilizada principalmente para
modelamento matemático y resolución de problemas.
RT: Neoplasias
TESP: FOS
TING: FOS

Fotografia
UF: Arte fotográfica
BT: Arte
Meios de comunicação audiovisual
RT: Autorretrato
Cinema
TESP: FOTOGRAFIA
TING: PHOTOGRAPHY
SNPOR: Método de produzir imagens em uma superfície sensibilizada
por exposição à luz ou outra fonte de energia
luminosa.(DECS)

SNESP: Método para crear imágenes sobre una superficie sensible
por la exposición a la luz o a otra energía radiante.(DECS)
SNING: Method of making images on a sensitized surface by exposure
to lightor other radiant energy.(DECS)
Fotorreceptores
BT: Neurônios sensoriais
Receptores neurais
TESP: FOTORRECEPTORES
TING: PHOTORECEPTORS
SNPOR: Receptor visual, especialmente um bastonete retiniano ou um
cone retiniano.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Receptor visual, especialmente un bastoncillo retiniano o
un cono retiniano.
Foucault, Michel, 1926-1984
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Foulkes, Siegfried Heinrich, 1898-1976
BT: Pessoas
RT: Médicos
Psicanalistas
Fracasso

NT: Fracasso escolar
RT: Realização
TESP: FRACASO
TING: FAILURE
SNPOR: Falta de êxito; malogro, derrota. (Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Falta de éxito; malogro, derrota.

Fracasso escolar
UF: Baixo rendimento escolar
Repetência escolar
Reprovação escolar
BT: Fracasso
RT: Rendimento escolar
TESP: FRACASO ESCOLAR
TING: ACADEMIC FAILURE
SNPOR: Desempenho, geralmente no trabalho escolar, abaixo do que
era previsto pelos testes de aptidão e inteligência.(DECS)
SNESP: Desempeño, generalmente en el trabajo escolar, más pobre de
lo previsto por los tests de aptitud y/o inteligencia
aplicados.(DECS)
SNING: Performance, usually in school work, poorer than that
predicted fromaptitude and/or intelligence testing.(DECS)
França

BT: Europa
SNPOR: País na Europa ocidental limitado pelo Oceano Atlântico,
Canal Inglês,Mar Mediterrâneo e pelos países Bélgica,
Alemanha, Itália, Espanha,Suíça, os principados de Andorra
e Mônaco e ducado de Luxemburgo. Sua capital é Paris.(DECS)
SNESP: País en Europa occidental limitada por el Océano Atlántico,

el Canal Inglés, el Mar Mediterráneo, y los países de
Bélgica, Alemania, Italia,España, Suiza, el principado de
Andorra y Mónaco, y en el ducado deLuxemburgo. Su capital
es París.(DECS)
SNING: A country in western Europe bordered by the Atlantic Ocean,
the English Channel, the Mediterranean Sea, and the
countries of Belgium, Germany, Italy, Spain, Switzerland,
the principalities of Andorra and Monaco, and by the duchy
of Luxembourg. Its capital is Paris.(DECS)
Frankl, Viktor Emil, 1905-1997
BT: Pessoas
RT: Professores
Psiquiatras
Fraude

BT: Crime
Decepção
TESP: FRAUDE
TING: FRAUD
SNPOR: Exploração através da adulteração de fatos ou dissimulação
dos propósitos do explorador.(DECS)
SNESP: Explotación a través de una información distorcionada de
los hechos o encubrimiento de los propósitos del
explotador.(DECS)
SNING: Exploitation through misrepresentation of the facts or
concealment of the purposes of the exploiter.(DECS)

Freg, Friedrich Ludwig Gottlob
USE: Frege, Gottlob, 1848-1925
Frege, Gottlob, 1848-1925
UF: Freg, Friedrich Ludwig Gottlob
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Matemáticos
Freire, Paulo Reglus Neves
USE: Freire, Paulo, 1921-1997
Freire, Paulo, 1921-1997
UF: Freire, Paulo Reglus Neves
BT: Pessoas
RT: Educadores
Filosofia brasileira
Filósofos
Frequência de resposta
BT: Parâmetros de respostas
RT: Contraste comportamental
TESP: FRECUENCIA DE RESPUESTA
TING: RESPONSE FREQUENCY
SNPOR: Número de reações medido durante um determinado período.
SNESP: Número de reacciones medido durante un determinado período.
SNING: Number of responses measured during a fixed time period.
Frequente aristotélico

Freud, Anna, 1895-1982
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Freud, Sigmund, 1856-1939
BT: Pessoas
RT: Escola neopsicanalítica
Escola psicanalítica freudiana
Médicos
Psicanálise
Psicanalistas
Psicólogos
Teoria psicanalítica
TESP: FREUD, SIGMUND, 1856-1939
TING: FREUD, SIGMUND, 1856-1939
SNPOR: Identifica os estudos biográficos ou autobiográficos e as
argumentações do trabalho de Freud.
SNESP: Identifique los estúdios biográficos o autobiográficos y
las argumentaciones del trabajo de Freud.
SNING: Identifies biographical or autobiographical studies and
discussions of Freud's work.
Frigidez

BT: Distúrbios da função sexual
RT: Impotência
Orgasmo
Orgasmo feminino
Sexualidade feminina
Sintomas
Vaginismo
TESP: FRIGIDEZ
TING: FRIGIDITY
SNPOR: Os distúrbios do desejo sexual e as alterações
psicofisiológicas que caracterizam o ciclo da resposta
sexual e causam acentuado sofrimento e dificuldades
interpessoais.(DECS)
SNESP: Trastornos en el deseo sexual y cambios psicofisiológicos
que caracterizan el ciclo de respuesta sexual que causan
acentuado sufrimento y dificultades interpersonales.(DECS)
SNING: Disturbances in sexual desire and the psychophysiologic
changes that characterize the sexual response cycle and
cause marked distress and interpersonal difficulty. (APA,
DSM-IV, 1994).(DECS)

FROCS-1

FROCS-2

USE: Ficha para registro da observação do comportamento social
(FROCS-1)
USE: Ficha para registro da observação social do aluno para uso
do professor (FROCS-2)

Fromm, Erich, 1900-1980
UF: Fromm, Seligmann Erich
BT: Pessoas
RT: Escola de Frankfurt
Psicanalistas
Sociólogos

Fromm, Seligmann Erich
USE: Fromm, Erich, 1900-1980
Frustração
BT: Estados emocionais
RT: Amor de transferência
Desenvolvimento do eu
TESP: FRUSTRACION
TING: FRUSTRATION
SNPOR: O estado afetivo e/ou emocional resultante da experiência
de ser bloqueado, impedido, desapontado ou derrotado.(DECS)
SNESP: El estado afectivo y/o motivacional resultante de la
experiencia de ser obstaculizado, frustrado, decepcionado o
derrotado.(DECS)
SNING: The motivational and/or affective state resulting from
being blocked, thwarted, disappointed or defeated.(DECS)
Fuga

USE: Esquiva
TESP: FUGA
TING: ESCAPE

Fuga animal
USE: Comportamento de fuga (animal)
TESP: FUGA ANIMAL
TING: ANIMAL ESCAPE
Fumo

UF: Cigarro
BT: Droga (uso)
Hábitos
RT: Nicotina
TESP: TABACO
TING: TOBACCO SMOKING
SNPOR: Gênero de plantas (família SOLANACEAE) cujos membros contêm
NICOTINA (e outros produtos químicos biologicamente ativos)
e cujas folhas secas são usadas para TABAGISMO.(DECS)
SNESP: Género de planta de la familia SOLANACEAE. Sus miembros
contienen NICOTINA y otros productos químicos
biológicamente activos; sus hojas secas se utilizan para
fumar (TABAQUISMO).(DECS)
SNING: A plant genus of the family SOLANACEAE. Members contain
NICOTINE and other biologically active chemicals; its dried
leaves are used for SMOKING.(DECS)

Fumo (droga)
USE: Nicotina
TESP: TABACO (DROGA)
TING: TOBACCO (DRUG)
Função (etologia animal)
BT: Etologia animal
TESP: FUNCION (ETIOLOGIA ANIMAL)
TING: FUNCTION (ANIMAL ETHOLOGY)
Função paterna
RT: Contemporaneidade (lugar do pai)
TESP: FUNCION PATERNA
TING: PATERNAL FUNCTION

Função semiótica
BT: Semiótica (aspectos psicológicos)
TESP: FUNCION SEMIOTICA
TING: SEMIOTIC FUNCTION
Funcionalismo
RT: História da psicologia
TESP: FUNCIONALISMO
TING: FUNCTIONALISM
SNPOR: Doutrina ou sistema da psicologia que sustenta (ao
contrário da psicologia estrutural) a tese de que os
processos mentais são materia da psicologia e que uma
característica essencial de todos os processos psicológicos
e o papel que eles desempenham nas funções de adaptação de
um organismo.
SNESP: Doctrina o sistema de la psicologia que sustenta (lo
contrario de la psicologia estructural) una prueba de que
los procesos mentales son materia de la psicologia y que
uma caracteristica esencial de todos los procesos
psicológicos y el papel que desempenan en las funciones de
adaptacion de un organismo
SNING: Doctrine or system of psychology which holds (contrary to
structural psychology) that mental processes are the proper
subject matter of psychology and that an essential feature
of all psychological processes is the part they play in the
adaptive functions of an organism.
Funcionamento cognitivo
USE: Aptidão cognitiva
TING: COGNITIVE FUNCTIONING
Funcionamento intelectual
USE: Aptidão cognitiva
TING: INTELLECTUAL FUNCTIONING
Funcionários
USE: Recursos humanos
Funções do ego
NT: Adaptação à realidade
Antecipação
Atenção (eu)
Auto-observação
Autocrítica
Defesa
Introjeção
Memória
Pensamento
Percepção
Psicomotricidade
RT: Adaptação
Desorganização
TESP: FUNCIONES DEL YO
TING: EGO FUNCTIONS
Funções mentais
BT: Neuropsicologia
RT: Abstração

Consciência
Humor
Linguagem
Memória
Orientação perceptiva
Pensamento
TESP: FUNCIONES MENTALES
TING: MENTAL FUNCTIONS
SNPOR: Qualquer processo ou atividade cognitiva, como pensar,
sentir ou raciocinar.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier proceso o actividad cognitiva, como pensar,
sentir o raciocinar.
Fundação casa
UF: FEBEM
FEBEM - RS
FEBEM - SP
Fundação casa (centro de atendimento sócio-educativo do
adolescente)
BT: Instituições correcionais
NT: Fundação casa - SP
Fundação casa - SP
UF: FEBEM - SP
BT: Fundação casa
Fundação casa (centro de atendimento sócio-educativo do adolescente)
USE: Fundação casa
Fundamentalismo
BT: Filosofia da religião
TING: FUNDAMENTALISM
SNPOR: Movimento religioso e conservador, nascido entre os
protestantes dos E.U.A. no início do século XX, que
enfatiza a interpretação literal da Bíblia como fundamental
à vida e à doutrina cristãs.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Movimiento religioso y conservador, nacido entre los
protestantes de los E.U.A. en el inicio del siglo XX, que
enfatiza la interpretación literal de la Biblia como
fundamental a la vida y a la doctrina cristiana.
Funerais

Fungos

USE: Ritos de morte
TING: FUNERALS

BT: Microorganismos
TESP: HONGOS
TING: FUNGI
SNPOR: Reino de organismos eucarióticos e heterotróficos que vivem
parasitariamente como sáprobios, incluindo COGUMELOS,
LEVEDURAS, fuligens, bolores ou mofos, etc. Reproduzem-se
sexuada ou assexuadamente e possuem ciclos de vida que
variam de simples a complexo. Os fungos filamentosos,
geralmente conhecidos como 'mofo', referem-se àqueles que
crescem como colônias multicelulares.(DECS)

SNESP: Reino de organismos eucariónticos, heterotróficos que viven
parasitamente como sáprobos, incluyendo las setas
(AGARICALES),LEVADURAS, moho, etc. Se reproducen sexual o
asexualmente, y tienen ciclos de vida que van desde los
simples a los complejos. Loshongos filamentosos,
habitualmente llamados mohos, se refieren a los que crecen
como colonias multicelulares.(DECS)
SNING: A kingdom of eukaryotic, heterotrophic organisms that live
parasitically as saprobes, including MUSHROOMS; YEASTS;
smuts, molds, etc. They reproduce either sexually or
asexually, and have lifecycles that range from simple to
complex. Filamentous fungi, commonly known as molds, refer
to those that grow as multicellular colonies.(DECS)
Furto

USE: Roubo

Fusões e incorporações de empresas
BT: Economia
TESP: FUSIONES E INCORPORACIONES DE EMPRESAS
TING: CONSOLIDATION AND MERGER OF CORPORATIONS
Futebol

GABA

BT: Esportes
Recreação
TESP: FUTBOL
TING: SOCCER
SNPOR: Jogo no qual uma bola inflável arredondada é avançada por
chutes ou é propelida com qualquer parte do corpo, exceto
mãos ou braços. O objetivo do jogo é colocar a bola no gol
oposto.(DECS)
SNESP: Juego en que un balón redondo inflado es avanzado
impulsándolo con patadas o con cualquier parte del cuerpo
menos con las manos o los brazos. El objetivo del juego es
colocar la pelota dentro de lasporterías contrarias.(DECS)
SNING: A game in which a round inflated ball is advanced by
kicking or propelling with any part of the body except the
hands or arms. The object of the game is to place the ball
in opposite goals.(DECS)
UF: Ácido gama aminobutírico
BT: Aminoácidos
Neurotransmissores
TESP: ACIDO GAMAAMINOBUTIRICO
TING: GAMMA AMINOBUTYRIC ACID
SNPOR: O neurotransmissor inibitório mais comum no sistema
nervoso.(DECS)
SNESP: El neurotransmisor inhibitorio más común del sistema
nervioso central.(DECS)
SNING: The most common inhibitory neurotransmitter in the central
nervous system.(DECS)

Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Gafanhotos

BT: Insetos
TESP: SALTAMONTES
TING: GRASSHOPPERS
SNPOR: Ortópteros herbívoros que possuem patas traseiras adaptadas
para saltar. Há duas famílias principais: Acrididae e
Romaleidae. Alguns dos gêneros mais comuns são: Melanoplus,
o gafanhoto mais comum; Conocephalus, o gafanhoto do prado
ocidental; e Pterophylla, o verdadeiro gafanhoto "musical"
(katydid).(DECS)
SNESP: Ortópteros hervíboros que poseen las patas traseras
adaptadas para saltar. Hay dos familias principales:
Acrididae y Romaleidae. Algunos de los géneros más comunes
son: Melanoplus, el saltamonte más común; Conocephalus,
saltamontes de las praderas orientales; y Pterophylla, los
verdaderos saltamontes americanos de chillido agudo.(DECS)
SNING: Plant-eating orthopterans having hindlegs adapted for
jumping. There are two main families: Acrididae and
Romaleidae. Some of the more common genera are: Melanoplus,
the most common grasshopper; Conocephalus, the eastern
meadow grasshopper; and Pterophylla, the true katydid.(DECS)
Gagos adultos
RT: Gagueira
TESP: GAGOS ADULTOS
TING: ADULT STAMMERS
Gagueira

BT: Distúrbios da fala
NT: Avaliação da gagueira
RT: Gagos adultos
TESP: TARTAMUDEO
TING: STUTTERING
SNPOR: Use GAGUEIRA ou STAMMERING para acessar referências entre
67-81 e 73-81, respectivamente.
SNESP: Trastorno en la fluencia normal y del patron de tiempo del
habla que no es apropiado para la edad del indivíduo. Este
transtorno se caracteriza por repeticiones frecuentes o
prolongaciones de los sonidos o silabas. Otros diversos
tipos de disfluencias del habla pueden tambien participar
entre las que se incluyen las interjecciones, palabras
rotas, agrupaciones audibles o silentes, circumlocuciones,
palabras producidas con exceso de tension física, y
repeticiones monosil bicas de toda la palabra. El
tartamudeo puede ocurrir como condici n del desarrollo en
la ninez o ser un transtorno adquirido que puede estar
asociado con INFARTOS CEREBRALES y otras ENFERMEDADES
CEREBRALES
SNING: Use STUTTERING or STAMMERING to access references from
67-81 and 73-81, respectively.

Gaivotas

UF: Charadriiformes
BT: Aves
TESP: GAIVOTAS
TING: SEA GULLS
SNPOR: Ordem de AVES (mais de 300 espécies, como os pássaros
costeiros, gaivotas e andorinhas do mar) que habitam
primariamente águas, praias e pântanos costeiros.(DECS)
SNESP: Orden de AVES que incluyen unas 300 especies que habitan

principalmente en las aguas costeras, playas y marismas.
Comprende pájaros costeros, gaviotas y golondrinas de
mar.(DECS)
SNING: An order of BIRDS including over 300 species that primarily
inhabit coastal waters, beaches, and marshes. They are
comprised of shorebirds, gulls, and terns.(DECS)
Galton, Francis, 1822-1911
BT: Pessoas
RT: Antropólogos
Matemáticos
Gama, Luís Gonzaga Pinto da, 1830-1882
BT: Pessoas
RT: Advogados
Escritores
Jornalistas
Gandhi, Mahatma, 1869-1948
UF: Gandhi, Mohandas Karamchand
BT: Pessoas
RT: Advogados
Filosofia indiana
Filósofos
Gandhi, Mohandas Karamchand
USE: Gandhi, Mahatma, 1869-1948
Gânglios da base
BT: Telencéfalo
NT: Substância negra
RT: Tálamo
TESP: GANGLIOS BASALES
TING: BASAL GANGLIA
SNPOR: Grandes massas nucleares subcorticais derivadas do
telencéfalo e localizadas nas regiões basais dos
hemisférios cerebrais.(DECS)
SNESP: Grandes masas nucleares subcorticales derivadas del
telencéfalo y localizadas en las regiones basales de los
hemisferios cerebrales.(DECS)
SNING: Large subcortical nuclear masses derived from the
telencephalon and located in the basal regions of the
cerebral hemispheres.(DECS)
Gansos selvagens
BT: Aves
TESP: GANSOS
TING: GREYLAG GOOSE
Garis

BT: Profissionais
TESP: BARRENDEROS
TING: STREET CLEANERS
SNPOR: Pessoa que se dedica a separação manual de resíduos sólidos
reusáveis nas ruas ou em locais de disposição final.(DECS)
SNESP: Persona que se dedica a la separación manual de residuos
sólidos reusables en las calles o en lugares de disposición
final.(DECS)
SNING: Person who works in the manual separation of solid reusable

wastes on streets or at final disposal places.(DECS)
Gasto de energia
USE: Dispêndio de energia
Gastroplastia
BT: Cirurgia bariátrica
TESP: GASTROPLASTIA
TING: GASTROPLASTY
SNPOR: Procedimentos cirúrgicos no ESTÔMAGO e algumas vezes, no
ESÔFAGO inferior para corrigir defeitos anatômicos ou para
tratar a OBESIDADE MÓRBIDA por redução do tamanho do
estômago. Há vários subtipos de gastroplastia bariátrica,
como a gastroplastia ligada vertical, gastroplastia
vertical com anel de silicone e a gastroplastia ligada
horizontal.(DECS)
SNESP: Procedimientos quirúrgicos que implican al ESTÓMAGO y en
ocasiones al ESÓFAGO, para la corrección de defectos
anatómicos o para el tratamiento de la OBESIDAD MÓRBIDA,
mediante la reducción del tamaño del estómago. Hay varios
subtipos de gastroplastia bariátrica, como la gastroplastia
vertical atada, la gastroplastia vertical con anillo de
silicona y la gastroplastia horizontal atada.(DECS)
SNING: Surgical procedures involving the STOMACH and sometimes the
lower ESOPHAGUS to correct anatomical defects, or to treat
MORBID OBESITY by reducing the size of the stomach. There
are several subtypes of bariatric gastroplasty, such as
vertical banded gastroplasty, silicone ring vertical
gastroplasty, and horizontal banded gastroplasty.(DECS)
Gastrópodes
USE: Moluscos
Gatos

BT: Felinos
RT: Jaguatirica (Leopardus pardalis)
TESP: GATOS
TING: CATS
SNPOR: Família carnívora FELIDAE (Felis catus, gato doméstico),
composta por mais de 30 raças diferentes. O gato doméstico
descende primariamente do gato selvagem da África e do
extremo sudoeste daÁsia. Embora provavelmente estivessem
presentes em cidades da Palestina há 7.000 anos, a
domesticação em si ocorreu no Egito aproximadamente há
4.000 anos . (Tradução livre do original: Walker's Mammals
of the World, 6th ed, p801).(DECS)
SNESP: El gato doméstico, Felis catus, de la familia de carnívoros
FELIDAE, comprende unas 30 razas diferentes. El gato
doméstico es descendiente fundamentalmente del gato salvaje
de África y del extremo suroeste de Asia. Aunque,
probablemente, presente enciudades de Palestina desde hace
7000 años, la domesticación actual se realizó en Egipto
hace unos 4000 años (Adaptación del original: Walker's
Mammals of the World, 6th ed, p801).(DECS)
SNING: The domestic cat, Felis catus, of the carnivore family
FELIDAE, comprising over 30 different breeds. The domestic
cat is descended primarily from the wild cat of Africa and
extreme southwestern Asia. Though probably present in towns
in Palestine as long ago as 7000 years, actual

domestication occurred in Egypt about 4000 years ago. (From
Walker's Mammals of the World, 6th ed, p801).(DECS)
Gêmeos

BT: Nascimentos múltiplos
NT: Gêmeos abrigados
RT: Genética
TESP: GEMELOS
TING: TWINS
SNPOR: Dois indivíduos originados de dois FETOS que foram
fertilizados ao mesmo tempo ou em momentos muito próximos,
desenvolveram-se simultaneamente no ÚTERO e nasceram da
mesma mãe. Os gêmeos podem ser monozigóticos (GÊMEOS
MONOZIGÓTICOS) ou dizigóticos (GÊMEOS DIZIGÓTICOS).(DECS)
SNESP: Dos individuos que derivan de dos FETOS que son
fertilizados al mismo o casi al mismo tiempo, desarrollados
en el ÚTERO de forma simultánea y nacidos de la misma
madre. Los gemelos pueden ser monocigotos (GEMELOS
MONOCIGÓTICOS) o dicigotos (GEMELOS DICIGÓTICOS).(DECS)
SNING: Two individuals derived from two FETUSES that were
fertilized at or about the same time, developed in the
UTERUS simultaneously, and born to the same mother. Twins
are either monozygotic (TWINS, MONOZYGOTIC) or dizygotic
(TWINS, DIZYGOTIC).(DECS)

Gêmeos abrigados
BT: Gêmeos
TESP: GEMELOS AMPARADOS
TING: TWINS UNDER SHELTER
SNPOR: Dois irmãos que nascem de uma mesma gestação e parto,
podendo ser idênticos ou não e que permanecem afastados de
seu lar em condições de abrigamento numa
instituição-abrigo. Podem ser abrigados tanto por abandono
ou orfandade como por medida de proteção em decorrência de
situações de risco no lar natural: casos de vitimização,
negligência, violência doméstica (AU)
SNESP: Dos hermanos que nacen de una misma gestación y parto,
podando ser idénticos o no y que permanecen apartados de su
lar en condiciones de abrigo en una institución-abrigo.
Pueden ser abrigados tanto por abandono o orfandad como por
medida de protección en decurso de situaciones de risco en
el lar natural: casos de victimización negligencia,
violencia doméstica.
Generalização (aprendizagem)
BT: Aprendizagem
NT: Generalização do estímulo
RT: Aprendizagem por discriminação
Formação de conceito
Transferência (aprendizagem)
TESP: GENERALIZACION (APRENDIZAJE)
TING: GENERALIZATION (LEARNING)
SNPOR: Reações semelhantes a diferentes estímulos que tem algo em
comum resultado de uma similaridade condicionada ou
aprendida. Também conhecida como generalização secundária.
Inclua-se aqui ainda a generalização de qualquer
comportamento aprendido a um novo contexto ou lugar.
Compare TRANSFERÊNCIA (APRENDIZAGEM) ou GENERALIZAÇÃO DO
ESTÍMULO.

SNESP: Fenomeno por el cual un organismo responde a todas las
situaciones similares a aquellas para las que há sido
condicionada o aprendida. Tambien conocida como
genealizacion secundária. Se incluye la generalizacion de
cualquier comportamiento aprendido a un nuevo contexto o
lugar. Compare TRANSFERENCIA (APRENDIZAJE) o GENERALIZACION
DE ESTIMULO
SNING: Responding in a similar manner to different stimuli that
have some commom property as the result of a conditioned of
learned similarity. Also known as secondary generalization.
Also includes generalization of any learned behavior to a
new context or setting. Compare TRANSFER (LEARNING) or
STIMULUS GENERALIZATION.
Generalização do estímulo
UF: Estímulo (generalização)
BT: Generalização (aprendizagem)
RT: Controle do estímulo
Discriminação do estímulo
Estimulação
TESP: GENERALIZACION DEL ESTIMULO
TING: STIMULUS GENERALIZATION
SNPOR: Reações semelhantes a diferentes estímulos que tem algum
aspecto físico em comum. Também conhecida como
generalização primária. Compare GENERALIZAÇÃO
(APRENDIZAGEM).
SNESP: Reacciones semejantes a diferentes estímulos que tiene
algún aspecto físico en común. También conocida como
generalización primaria. Compare GENERALIZACIÓN
(APRENDIZAJE).
SNING: Responding in a similar manner to different stimuli which
have some common physical property. Also known as primary
generalization. Compare GENERALIZATION (LEARNING) and
RESPONSE GENERALIZATION.
Gênero

RT: Feminilidade
Feminismo
Homens
Identidade de gênero
Machismo
Masculinidade
Mulheres
Sexo
Sexualidade feminina
Sexualidade masculina
TESP: GENERO
TING: GENDER
SNPOR: A condição de ser do sexo masculino, feminino ou neutro. No
contexto humano, a distinção entre gênero e sexo reflexo o
emprego desses termos: sexo geralmente se refere aos
aspectos biológicos de masculinidade ou feminilidade, ao
passo que gênero envolve os aspectos psicólogicos,
comportamentais, sociais e culturais de ser do sexo
masculino ou feminino (masculinidade ou
feminilidade).(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La condición de ser del sexo masculino, femenino o neutro.
En el contexto humano, la distinción entre género y sexo

refleta el empleo de eses términos: sexo generalmente se
refiere a los aspectos biológicos de masculinidad o
feminidad, a los aspectos biológicos de masculinidad o
feminidad, al paso que género implica los aspectos
psicológicos, conductuales, sociales y culturales de ser
del sexo masculino o femenino (masculinidad o feminidad).
Generosidade
BT: Traços de personalidade
TESP: GENEROSIDAD
TING: GENEROSITY
SNPOR: Qualidade de dar livremente nosso apoio ou recursos a
outros que deles necessitam.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualidad de donar libremente nuestro apoyo o recursos a
otros que de ellos necesitan.
Genética

UF: Hereditariedade
NT: Eugenia
Malformação congênita
RT: Ácidos nucleicos
Aconselhamento genético
Comportamento instintivo
Cromossomos
Distúrbios genéticos
Expressão gênica
Gêmeos
Reprodução sexual
Seleção natural
Tecnologia reprodutiva
TESP: GENETICA
TING: GENETICS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar tanto a ciência
da hereditariedade como os processos biológicos de
transmissão de características dos progenitores para os
descendentes.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designer tanto la
ciencia de la herencia como los procesos biológicos de
transmisión de características de los progenitores para los
descendentes.
SNING: Conceptually broad array term referring both to the science
of heredity and the biological process of transmission of
characteristics from progenitor to offspring.

Gênios

USE: Superdotados
TING: GENIUSES

Genitália masculina
BT: Sistema urogenital
NT: Pênis
RT: Circuncisão
TESP: GENITALES MASCULINOS
TING: MALE GENITALIA
SNPOR: Órgãos reprodutores masculinos. são divididos em órgãos
externos (pênis, escroto e uretra) e órgãos internos
(testículo,epidídimo, vaso deferente, vesículas seminais,
ductos ejaculatórios, próstata e glândulas

bulbouretrais).(DECS)
SNESP: Órganos reproductores masculinos. se dividen en órganos
externos (pene, escroto y uretra) e internos (testículos,
epididimo, vaso deferente, vesiculas seminales, conductos
eyaculadores, próstata y glándulas bulbouretrales).(DECS)
SNING: The male reproductive organs. they are divided into the
external organs (penis; scrotum;and urethra) and the
internal organs (testis; epididymis; vas deferens; seminal
vesicles;ejaculatory ducts; prostate; and bulbourethral
glands).(DECS)
Genograma
RT: Modelos
Técnicas psicoterapêuticas
Terapia familiar
TING: GENOGRAM
SNPOR: Representação diagramática de uma família contendo não
apenas informações genealógicas, ou seja, as histórias
individuais de doença e morte, mas também incorporando
aspectos das relações interpessoais entre os membros da
família.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Representación diagramática de una familia conteniendo no
apenas informaciones genealógicas, o sea, las historias
individuales de enfermedad y muerte, mas también
incorporando aspectos de las relaciones interpersonales
entre los miembros de la familia.
Genoma humano
BT: Genomas
NT: Projeto genoma humano
TESP: GENOMA HUMANO
TING: HUMAN GENOME
SNPOR: Complemento genético completo contido no DNA de um grupo
deCROMOSSOMOS em um SER HUMANO. O comprimento de um genoma
humano é cerca de 3 bilhões de pares de bases.(DECS)
SNESP: Complemento génico completo contenido en un juego de
cromosomasde un ser humano, ya sea haploide (derivado de un
progenitor) o diploide (conjunto doble, derivado de ambos
progenitores). El conjunto haploide contiene de 50 000 a
100 000 genes y alrededor de 3 mil millones de pares de
bases.(DECS)
SNING: The complete genetic complement contained in the DNA of a
set of CHROMOSOMES in a HUMAN. The length of the human
genome is about 3 billion base pairs.(DECS)
Genomas

NT: Genoma humano
TESP: GENOMA
TING: GENOMES
SNPOR: Todo material contido em um organismo ou célula. O
mapeamento do genoma humano dói o trabalho do projeto
genoma humano.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Todo material contenido en un organismo o célula. El
levantamiento del genoma humano duele el trabajo del
proyecto genoma humano.

Gentamicinas

BT: Drogas
TESP: GENTAMICINAS
TING: GENTAMICINS
SNPOR: Complexo de três diferentes aminoglicosídeos sulfatados
intimamente relacionados, as Gentamicinas C1, C2 e
C1(subA), obtidos da "Micromonospora purpurea" e espécies
relacionadas. São antibióticos de largo espectro, mas podem
causar lesão na orelha e no rim. Atuam inibindo a síntese
proteica (Tradução Genética).(DECS)
SNESP: Complejo de tres diferentes aminoglicósidos sulfatados
íntimamente relacionados, las Gentamicinas C1, C2 y
C1(subA). Se obtienen a partir de la Micromonospora
purpurea y especies relacionadas. Son antibióticos de
amplio espectro, pero pueden causar lesión en los oídos y
el riñón. Actúan inhibiendo la síntesis proteica
(TRADUCCIÓN GENETICA).(DECS)
SNING: A complex of three different closely related aminoglycoside
sulfates, Gentamicins C1, C2, and C1(subA), obtained from
Micromonospora purpurea and related species. They are
broad-spectrum antibiotics, but may cause ear and kidney
damage. They act to inhibit protein synthesis (GENETIC
TRANSLATION).(DECS)
Geociências
NT: Geoestatística
Paleontologia
SNPOR: Cada uma das ciências relacionadas com o estudo da Terra
como geologia, mineralogia, geofísica, geografia,
pedologia, sismologia etc.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Cada una de las ciencias relacionadas con el estudio de la
Tierra como geología, mineralogía, geofísica, geografía,
pedología, sismología etc.
Geoestatística
BT: Geociências
TING: GEOESTATISTICS
Geografia

BT: Ciências
NT: África negra
Antártica
Geografia - Dicionários
Geografia - Estudo e ensino
Geografia humana
Paisagem
RT: Ambiente
Atlas
Países
TESP: GEOGRAFIA
TING: GEOGRAPHY
SNPOR: Ciência responsável pela descrição das características
topográficas da terra e da distribuição da vida nela.
Também, áreas geográficas ou suas características.
SNESP: Ciencia responsable por la discreción de las
características topográficas de la tierra y de la
distribución de la vida en ella. También, áreas geográficas
o sus características.

SNING: Science dealing with the description of the topographical
features of the earth and the distribution of life on
earth. Also, geographic áreas or their features.
Geografia - Dicionários
BT: Dicionários
Geografia
Geografia - Estudo e ensino
BT: Geografia
Geografia humana
BT: Ciências sociais
Geografia
TESP: GIOGRAFIA HUMANA
TING: HUMAN GEOGRAPHY
SNPOR: Ciência que estuda a terra e sua vida, especialmente a
descrição da terra, mar e ar e a distribuição da vida
vegetal e animal, incluindo a humanidade e suas indústrias
referentes às relações mútuas destes elementos. (Tradução
livre do original: Webster, 3d ed).(DECS)
SNESP: Ciencia que estudia la tierra y su vida, especialmente la
discreción de la tierra, mar, y ar y la distribución de la
vida vegetal y animal, incluyendo la humanidad y sus
industrias referentes a las relaciones mutuas de estos
elementos.(DECS)
SNING: The science dealing with the earth and its life, especially
the description of land, sea, and air and the distribution
of plant and animal life, including humanity and human
industries with reference to the mutual relations of these
elements. (From Webster, 3d ed).(DECS)
Geomagnetismo
USE: Magnetismo
TESP: GEOMAGNETISMO
TING: GEOMAGNETISM
Geometria
USE: Matemática
TESP: GEOMETRIA
TING: GEOMETRY
Geopolítica
BT: Política
TESP: GEOPOLITICA
TING: GEOPOLITICS
SNPOR: O estudo da influência de fatores econômicos, geográficos e
demográficos sobre a política, especialmente sobre a
política externa de um Estado.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: El estudio de la influencia de factores económicos,
geográficos y demográficos sobre la política, especialmente
sobre la política externa de un Estado.
Gerações

BT: Grupos etários
RT: Conflito de gerações
Cripta

Estrutura de parentesco
Família
TESP: GENERACIONES
TING: GENERATIONS
SNPOR: Conjunto de pessoas que descendem de alguém em cada um dos
graus de filiação; descendência.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Conjunto de personas que descienden de alguien en cada uno
de los grados de filiación; descendencia.
Gerbilos

BT: Roedores
NT: Gerbilos da Mongólia
TESP: GERBOS
TING: GERBILS
SNPOR: Subfamília de Muridae que compreende diversos gêneros,
incluindo Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones e
Psammomys.(DECS)
SNESP: Subfamilia de los Muridae constituida por varios géneros
incluidos Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones, y
Psammomys.(DECS)
SNING: A subfamily of the Muridae consisting of several genera
including Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones, and
Psammomys.(DECS)

Gerbilos da Mongólia
BT: Gerbilos
TESP: GERBOS DE MONGOLIA
TING: MARIONES UNGUICULATUS
Gerência

USE: Administração

Gerentes

USE: Pessoal de administração
TESP: GERENTES
TING: MANAGERS

Geriatria

BT: Medicina
NT: Geriatria - Bibliografia
RT: Avaliação das atividades da vida diária - indice de Katz
Envelhecimento
Envelhecimento físico
Gerontologia
Idosos
Psicoterapia do idoso
Psiquiatria geriátrica
Velhice
TESP: GERIATRIA
TING: GERIATRICS
SNPOR: Subdisciplina médica que cuida dos problemas da velhice e
do envelhecimento. Use GERIATRICS OF GERONTOLOGY para
acessar referências para o velho (idoso) entre 67-72.
SNESP: Subdisciplina médica que cuida de los problemas de la vejez
y del envejecimento. Use GERIATRICS OF GERONTOLOGY para
acceder referencias para el viejo entre 67-72.
SNING: Médical subdiscipline which deals with the problems of old
age and aging. Use GERIATRICS OF GERONTOLOGY to access

references on the aged (elderly) from 67-72.
Geriatria - Bibliografia
BT: Bibliografia
Geriatria
Gerontologia
BT: Psicologia do desenvolvimento
NT: Gerontologia - Bibliografia
Psicogerontologia
RT: Envelhecimento
Geriatria
Idosos
Psicoterapia do idoso
Psiquiatria geriátrica
Velhice
TESP: GERONTOLOGIA
TING: GERONTOLOGY
SNPOR: Estudo científico da velhice e os fenômenos associados a
ela. Use GERONTOLOGIA ou GERIATRIA para acessar referências
para o velho (idoso) entre 67-72.
SNESP: Rama de la medicina que se ocupa de los aspectos
fisiológicos y patologicos de los ancianos, incluyendo los
problemas clinicos de la senescencia y la senilidad. Use
GERIATRIA para acceder referências para el anciano entre
67-72
SNING: Scientific study of old age and the phenomena associated
with old age. Use GERONTOLOGY or GERIATRICS to access
references to the aged (elderly) from 67-72.
Gerontologia - Bibliografia
BT: Bibliografia
Gerontologia
Gestação
Gestalt

USE: Gravidez

NT: Gestaltpedagogia
RT: Campo psicanalítico
Família
Grupos
TESP: GESTALT
TING: GESTALT
SNPOR: Configuração perceptual inteira (do alemão: “forma”,
“configuração”. “totalidade”), constituída de elementos que
se integram e interagem de modo a conferir propriedades à
configuração inteira que os elementos individuais não
possuem.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Configuración perceptual entera (del alemán:”forma”,
“configuración”, “totalidad”), constituida de elementos que
se integran y interaccionan de modo a conferir propiedades
a la configuración entera que los elementos individuales no
poseen.

Gestalt-terapia
UF: Psicoterapia gestáltica
Terapia gestáltica

BT: Psicoterapia
Técnicas de desenvolvimento pessoal
TESP: TERAPIA DE GESTALT
TING: GESTALT THERAPY
SNPOR: Tipo de psicoterapia que enfatiza o tratamento do indivíduo
como um todo e focaliza a percepção sensitiva da
experiência presente.
SNESP: Tipo de psicoterapia que enfatiza el tratamiento del
individuo como un todo y focaliza la percepción sensitiva
de la experiencia presente.
SNING: Type of psychotherapy which emphasizes treatment of the
individual as a whole and focuses on sensory awareness of
present experience.
Gestaltpedagogia
UF: Pedagogia da gestalt
BT: Gestalt
Pedagogia
TESP: GELTALTPEDAGOGIA
TING: GESTALTPEDAGOGIA
Gestantes
USE: Gravidez
Gestão ambiental
BT: Saúde ambiental
TING: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Gestão de qualidade total
UF: TQM
BT: Administração
TESP: ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL
TING: TOTAL QUALITY MANAGEMENT
SNPOR: Aplicação da prática de administração de empresas para,
sistematicamente, manter e aperfeiçoar o desempenho da
organização no seu todo. A efetividade e o sucesso são
determinados e avaliados por medidas quantitativas da
qualidade.(DECS)
SNESP: Aplicación de la practica de administración de negocios
para, sistematicamente, mantener y perfeccionar el
desempeño de la organización en su todo. La efectividad y
el éxito son determinados y evaluados por medidas
cantitativas de la calidad.(DECS)
SNING: The application of industrial management practice to
systematically maintain and improve organization-wide
performance. Effectivenessand success are determined and
assessed by quantitative quality measures.(DECS)
Gestão do conhecimento
BT: Administração
TESP: GESTION DEL CONOCIMIENTO
TING: KNOWLEDGE MANAGEMENT
SNPOR: Aproveitamento da sabedoria coletiva dentro de uma
organização como um catalisador para aumentar a capacidade
de resposta e de inovação.(DECS)
SNESP: Ventaja de la sabiduría colectiva dentro de una
organización como un catalizador para aumentar la capacidad
de respuesta e innovación.(DECS)
SNING: The leveraging of collective wisdom within an organization

as a catalyst to increase responsiveness and
innovation.(DECS)
Gestão em saúde
USE: Administração em saúde
TESP: GESTION EN SALUD
TING: HEALTH MANAGEMENT
Gestos

BT: Comunicação não-verbal
RT: Linguagem corporal
TESP: GESTOS
TING: GESTURES
SNPOR: Movimento de uma parte do corpo visando a comunicação.(DECS)
SNESP: Movimiento de una parte del cuerpo con el propósito de
comunicarse.(DECS)
SNING: Movement of a part of the body for the purpose of
communication.(DECS)

Gillespie, William Hewit, 1905-2001
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Psiquiatras
Ginecologia
BT: Medicina
RT: Circuncisão
Obstetrícia
TESP: GINECOLOGIA
TING: GYNECOLOGY
SNPOR: Especialidade médica que se concentra no sistema endócrino
feminino, na fisiologia reprodutiva, e doenças do trato
genital. Termo usado para a especialidade médica ou para as
públicações ou descobertas ginecológicas em especial.
SNESP: Especialidad médica que se concentra en el sistema
endócrino femenino, en la fisiología reproductiva, y
enfermedades del tracto genital. Término usado para la
especialidad médica o para las publicaciones o descubiertas
ginecológicos en especial.
SNING: Médical specialty dealing with the female endocrine system,
reproductive physiology, and diseases of the genital tract.
Used for the médical specialty or the specific
gynecological issues or findings.
Glia
Glicina

USE: Neuroglia
BT: Aminoácidos
Neurotransmissores
TESP: GLICINA
TING: GLYCINE
SNPOR: Aminoácido não essencial. É principalmente encontrado na
gelatina e na fibroína da seda e utilizado terapeuticamente
como nutriente. É também um neurotransmissor inibitório
rápido.(DECS)
SNESP: Aminoácido no esencial. Se encuentra principalmente en la
gelatina y en la fibroína de la seda y se usa
terapéuticamente como nutriente. También es un rápido

neurotransmisor inhibitorio.(DECS)
SNING: A non-essential amino acid. It is found primarily in
gelatin and silk fibroin and used therapeutically as a
nutrient. It is also a fast inhibitory
neurotransmitter.(DECS)
Globalização
BT: Economia
TESP: GLOBALIZACION
TING: GLOBALIZATION
SNPOR: O processo pelo qual muitas organizações comerciais mudaram
de um modelo local de produção e distribuição para um
modelo internacional ou mundial, principalmente devido a
avanços tecnológicos e a internacionalização do comércio,
finanças, meios de comunicação e viagens. A globalização
das atividades de uma empresa exige atenção às diferenças
organizacionais e culturais que podem afetar a eficiência e
segurança.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El proceso por lo cual muchas organizaciones comerciales
cambiaran de un modelo local de producción y distribución
para un modelo internacional o mundial, principalmente
debido a avanzos tecnológicos y la internacionalización del
comercio, finanzas, medios de comunicación y viajes. La
globalización de las actividades de una empresa exige
atención a las diferencias organizacionales y culturales
que podrían afectar la eficiencia y seguranza.
Glossolalia
RT: Distúrbios mentais
Práticas religiosas
TESP: GLOSOLALIA
TING: GLOSSOLALIA
SNPOR: Elocuções ininteligíveis que simulam linguagem coerente.
Ela está presente no êxtase religioso (“falar em línguas”),
nos transes hipnóticos ou mediúnicos e, às vezes, na
esquizofrenia.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Termino utilizado para cualificar el lenguaje jerfasico de
ciertos pacientes psiquiátricos
SNING: Unintelligible speech occurring in hypnotic or mediumistic
trances, religious experiences, or some mental disorders
Godel, Kurt Friedrich, 1906-1978
BT: Pessoas
RT: Matemáticos
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
BT: Pessoas
RT: Escritores
Goffman, Erving, 1922-1982
BT: Pessoas
RT: Escritores
Sociólogos
Golfinhos

BT: Baleias
TESP: DELFINES

TING: DOLPHINS
SNPOR: Mamíferos das famílias Delphinidae (golfinhos oceânicos),
Iniidae, Lipotidae, Pontoporiidae e Platanistidae (todos
fluviais). Entre as espécies mais conhecidas estão o
GOLFINHO NARIZ-DE-GARRAFA e aORCA (também um golfinho). O
nome vulgar golfinho é aplicado a pequenos cetáceos que
possuem focinho pontiagudo (beaklike), corpo delgado e
alongado, enquanto TONINHAS são pequenoscetáceos com
focinho achatado e corpo mais robusto (Tradução livre do
original: Walker's Mammals of the World, 5th ed, pp
978-9).(DECS)
SNESP: Mamíferos de las familias Delphinidae (delfines oceánicos),
Iniidae, Lipotidae, Pontoporiidae y Platanistidae (delfines
de río). Entre las especies mas conocidas están el DELFIN
MULAR y la ORCA (un delfin). El nombre común delfín se
aplica a cetáceos pequeños que tienen un hocico en forma de
pico y un cuerpo delgado y aerodinámico, mientras que las
MARSOPAS son cetáceos pequeños con hocico en forma de
trompa y cuerpo bastante robusto.(DECS)
SNING: Mammals of the families Delphinidae (ocean dolphins),
Iniidae, Lipotidae, Pontoporiidae, and Platanistidae (all
river dolphins). Among the most well-known species are the
BOTTLE-NOSED DOLPHIN and the KILLER WHALE (a dolphin). The
common name dolphin is applied to small cetaceans having a
beaklike snout and a slender, streamlined body, whereas
PORPOISES are small cetaceans with a blunt snout and rather
stocky body.(DECS)
Gorduras dietéticas
UF: Óleos dietéticos
BT: Nutrição
TESP: GRASAS DIETETICAS
TING: DIETARY FATS
SNPOR: Gorduras não saturadas ou óleos utilizados em alimentos ou
como comida.(DECS)
SNESP: Grasas no saturaras o aceites utilizados en alimentos o
como comida propiamente.(DECS)
SNING: Unsaturated fats or oils used in foods or as a food.(DECS)
Gorilas

BT: Primatas (não-humanos)
TESP: GORILAS
TING: GORILLAS
SNPOR: Comum aos grandes macacos antropoides do gênero Gorilla,
diurnos e especialmente vegetarianos, com uma única espécie
(Gorilla gorilla) encontrada nas florestas tropicais da
África equatorial, onde vive especialmente no chão, em
grupos de até 30 indivíduos; com até 1,75 m de altura,
pelagem curta e predominantemente negra, focinho curto,
orelhas muito pequenas e membros anteriores maiores que os
posteriores; gorilha.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Común a los grandes macacos antropoides del genero Gorilla,
diurnos y especialmente vegetarianos, con una única especie
(Gorilla gorilla) encontrada en las florestas tropicales de
África ecuatorial, donde vive especialmente en el suelo, en
grupos de hasta 30 individuos; con hasta 1,75 m de altura,
pelaje corta y predominantemente negra, hocico corto,
orejas mucho pequeñas y miembros anteriores mayores que los

posteriores; gorila.
Gozo

USE: Prazer

Gozo (psicanálise)
RT: Castração
Discurso da histérica
Discurso do amo
Discurso do analista
Discurso universitário
Metáfora
Objeto
Prazer
Pulsão de morte
Sintomas
Gozo (psicologia)
USE: Prazer
Grafitos

NT: Grafitos de banheiro
TESP: GRAFITIS
TING: GRAFFITTI
SNPOR: Inscrição ou desenho feito sobre rochas ou
paredes.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Inscripción o dibujo hecho sobre rocas o paredes.

Grafitos de banheiro
UF: Escritas latrinárias
BT: Grafitos
TESP: GRAFFITIS DEL BANO
TING: RESTROOM GRAFFITTI
Grafologia
BT: Escrita
NT: Grafologia - Dicionários
TESP: GRAFOLOGIA
TING: GRAPHOLOGY
SNPOR: Análise das características físicas da caligrafia,
especialmente como meio de inferir o estado psicológico ou
as características estáveis da personalidade no momento da
escrita.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Análisis de las características físicas de la caligrafía,
especialmente como medio de inferir el estado psicológico o
las características estables de la personalidad en el
momento de la escrita.
Grafologia - Dicionários
BT: Dicionários
Grafologia
TESP: GRAFOLOGIA - DICCIONARIOS
Gramática
BT: Linguística
NT: Fonologia
Gramática (espanhol)

Semântica
Sintaxe
RT: Análise do discurso
Comunicação verbal
Linguagem
TESP: GRAMATICA
TING: GRAMMAR
SNPOR: Ciência da estrutura da linguagem que inclui a gramática
universal, a gramática prescritiva e descritiva, e as
regras e princípios da sintaxe, fonologia, e semântica
aplicados na comunicação verbal. Compare SYNTAX.
SNESP: Ciência de estructura del lenguaje que incluye la gramatica
universal, la gramatica prescriptita y descriptiva, las
reglas y princípios de la sintaxis, fonologia, semântica
aplicados en la comunicacion verbal. Compare SYNTAX
SNING: Science of the structure of language including universal
grammar, descriptive and prescriptive grammar, and the
rules and principles of syntax, phonology, and semantics
applied in verbal communication. Compare SYNTAX.
Gramática (espanhol)
BT: Gramática
TESP: GRAMATICA (ESPANOL)
TING: GRAMMAR (SPANISH)
Gramsci, Antonio, 1891-1937
BT: Pessoas
RT: Filosofia italiana
Filósofos
Gratidão

UF: Agradecimento
BT: Estados emocionais
TESP: GRATITUD
TING: GRATITUDE
SNPOR: Um sentimento de agradecimento ou apreciação.
SNESP: Un sentimiento de agradecimiento o apreciación.
SNING: A feeling of thankfulness or appreciation.

Gravadores
BT: Profissionais
RT: Andrade, Farnase de, 1926-1996
Grávidas

Gravidez

USE: Gravidez
TING: PREGNANTS
UF: Gestação
Gestantes
Grávidas
NT: Diabetes na gravidez
Gravidez de alto-risco
Gravidez na adolescência
RT: Alcoolismo gestacional
Assistência pré-natal
Maternidade
Nascimento
Período perinatal

Reprodução sexual
Tecnologia reprodutiva
TESP: EMBARAZO
TING: PREGNANCY
SNPOR: Estado durante o qual os mamíferos fêmeas carregam seus
filhotes em desenvolvimento (EMBRIÃO ou FETO) no útero
(antes de nascer) começando da FERTILIZAÇÃO ao
NASCIMENTO.(DECS)
SNESP: Estado durante el que los mamíferos hembras llevan a sus
crías en desarrollo (EMBRIÓN o FETO) en el útero, antes de
nacer, desde la FERTILIZACIÓN hasta el NACIMIENTO.(DECS)
SNING: The status during which female mammals carry their
developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before
birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.(DECS)
Gravidez de alto-risco
BT: Gravidez
RT: Comportamento de risco
TESP: EMBARAZO DE ALTO RIESGO
TING: HIGH-RISK PREGNANCY
Gravidez na adolescência
BT: Gravidez
RT: Mães adolescentes
Pais adolescentes
Problemas sociais
TESP: EMBARAZO EN ADOLESCENCIA
TING: ADOLESCENT PREGNANCY
SNPOR: Gravidez que ocorre durante o período da adolescência. A
gravidez adolescente é um problema social controverso,
particularmente quando ocorre nos anos iniciais e
intermediários da adolescência, quando as meninas não estão
preparadas para ter filhos nem emocionalmente nem
financeiramente. Algumas causas possíveis contribuem para
variações nos índices de gravidez adolescente, incluindo
costumes sociais e culturais, instrução e história
familiar, e condições econômicas e sociais.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Embarazo que ocurre durante el periodo de la adolescencia.
El embarazo adolescente es un problema social
controvertido, particularmente cuando ocurre en los años
iniciales e intermediarios de la adolescencia, cuando
meninas no están preparadas para tener hijos ni
emocionalmente ni financieramente. Algunas causas posibles
contribuyen para variaciones en los índices de embarazo
adolescente, incluyendo costumbres sociales y culturales,
instrucción y historia familiar, y condiciones económicas y
sociales.
Green, André, 1927-2012
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Gregaridade (animal)
TING: GREGARIOUSNESS (ANIMAL)
Gregariedade
BT: Traços de personalidade
RT: Extroversão

Sociabilidade
TESP: GREGARIOS
TING: GREGARIOUSNESS
Greves

RT: Relações de trabalho na administração
TESP: HUELGA DE EMPLEADOS
TING: STRIKES
SNPOR: Situação de trabalho nas quais os empregados como um grupo
se recusam a trabalhar até que determinadas condições de
trabalho sejam garantidas pelo empregador.(DECS)
SNESP: Situaciones relativas al trabajo en las cuales un grupo de
trabajadores se recusa a trabajar hasta que ciertas
condiciones de empleo sean garantizadas por los
empleadores.(DECS)
SNING: Work-related situations in which the employees as a group
refuse towork until certain conditions of employment are
granted by the employer.(DECS)

Griffin, Donald Redfield, 1915-2003
BT: Pessoas
RT: Zoólogos
Groddeck, Georg, 1866-1934
BT: Pessoas
RT: Médicos
Psicanalistas
Grupo de discussão
USE: Discussão em grupo
Grupo de encontro (terapia)
USE: Terapia de grupo de encontro
TING: ENCOUNTER GROUP THERAPY
Grupo de espera recreativo
BT: Aconselhamento
RT: Clínicas-escola
Evasão
TESP: GRUPO DE ESPERA RECREATIVO
TING: WAITING CONTROL GROUPS
Grupos

RT: Agrupamento
Aparato psíquico grupal
Gestalt
Imaginário coletivo
TESP: GRUPOS
TING: GROUPS
SNPOR: 1. Qualquer conjunto ou reunião, especialmente de coisas ou
pessoas. 2. Em psicologia social, dois o mais indivíduos
interdependentes que se influenciam mutuamente através de
interação social. Características comuns dos grupos incluem
atividades conjuntas focadas na tarefa em questão ou
atinentes às relações interpessoais entre os membros do
grupo, estruturas envolvendo normas e papéis, grau de
coesão e metas compartilhadas.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Cualquier conjunto o reunión, especialmente de cosas o

personas. 2. En psicología social, dos o más individuos
interdependientes que se influencian mutuamente a través de
interacción social. Características comunes de los grupos
incluyen actividades conjuntas enfocados en la tarea en
cuestión o atinentes a las relaciones interpersonales entre
los miembros del grupo, estructuras involucrando normas y
papeles, grado de cohesión y metas compartidas.
Grupos Balint
BT: Discussão em grupo
TESP: GRUPOS BALINT
TING: BALINT GROUPS
SNPOR: Grupo de discussão que reúne em sua maior parte médicos
(medicina geral) conduzidos por um psicanalista. Cada
participante toma consciência, graças ao trabalho do grupo,
dos processos psíquicos que intervem em suas relações com
seus pacientes
SNESP: Grupo de discusion que reune en su mayor parte médicos
(medicina general) conducido por un psicoanalista. Cada
participante toma consciência, gracias al trabajo de grupo,
de los processos psiquicos que intervienen en sus
relaciones con sus pacientes
Grupos culturais japoneses
BT: Asiáticos
TESP: GRUPOS CULTURALES JAPONESES
TING: JAPANESE CULTURAL GROUPS
SNPOR: Populações de descendentes de japoneses residentes em
outros países que não sua terra natal. Para japoneses
residentes no seu próprio país use o nome apropriado do
respectivo país. Use ASIÁTICOS para acessar referências
entre 82-96.
SNESP: Poblacion de descendientes de japoneses residentes en otros
Países que no es su tierra natal. Para los residentes
japoneses de su propio pais use el nombre apropiado
respectivo del pais. Use ASIATICOS para accessar
referências entre 82-96
SNING: Populations of Japanese descent residing in countries other
than the country of their origin. For Japanese residing in
their own country use the appropriate country name. Use
ASIANS to access references from 82-96.
Grupos de apoio
RT: Aconselhamento
Aconselhamento de grupo
Psicoterapia de grupo
Reabilitação
Redes sociais
Serviços comunitários
Serviços de saúde mental
Serviços sociais
TESP: GRUPOS DE AUTOAYUDA
TING: SUPPORT GROUPS
SNPOR: Grupos, organizações ou instituições que prestam apoio
social e emocional a um indivíduo. Considere REDES de APOIO
SOCIAL PARA ACESSAR referências 1982-1990. Compare REDES
SOCIAIS e TÉCNICAS DE AUTO-AJUDA.
SNESP: Grupos, organizaciones o instituciones que prestan apoyo
social y emocional a una persona. Considere REDES DE APOYO

SOCIAL para acender referencias 1982-1990. Comparar REDES
SOCIAIS Y TÉCNICAS DE AUTOAYUDA
SNING: Groups, organizations, or institutions providing social and
emotional support to an individual. Consider SOCIAL SUPPORT
NETWORKS to acess references from 1982-1990. Compare SOCIAL
NETWORKS and SELF HELP TECHNIQUES
Grupos de informação
BT: Informação
TESP: GRUPOS DE INFORMACION
TING: INFORMATION GROUPS
Grupos etários
NT: Adolescentes
Adultos
Crianças
Gerações
RT: Desenvolvimento
Desenvolvimento do adolescente
Desenvolvimento do adulto
Desenvolvimento emocional
Desenvolvimento físico
Desenvolvimento humano
Desenvolvimento infantil
Desenvolvimento motor
Desenvolvimento precoce
Envelhecimento
Estágios de desenvolvimento
Psicogênese
TESP: GRUPOS POR EDAD
TING: DEVELOPMENTAL AGE GROUPS
SNPOR: Grupos definidos pela abrangência de idade cronológica e
caracterizados por certos atributos físicos,
comportamentais, psicológicos e sociais.
SNESP: Grupos definidos por el alcance de edad cronológica y
caracterizados por ciertos atributos físicos, conductuales,
psicológicos y sociales.
SNING: Groups defined by a chronological age span, and
characterized by certain physical, behavioral,
psychological, and social attributes.
Grupos étnicos
NT: Afrodescendentes
Árabes
Asiáticos
Ciganos
Dogon (povo africano)
Índios
Japoneses
Sociedades primitivas (vida psíquica)
RT: Atitudes étnicas e raciais
Brancos
Diferenças étnicas e raciais
Etnologia
Grupos minoritários
Negros
Nisseis - Brasil
Psicologia intercultural
Tribos

TESP: GRUPOS ETNICOS
TING: ETHNIC GROUPS
SNPOR: Qualquer grupo social que possui uma identidade Étnica
baseada na história, cultura, linguagem e, com frequência,
religião. Os membros costumam ser biologicamente
relacionados, mas um grupo étnico não é equivalente a uma
raça. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Cualquier grupo social que posee una identidad étnica
basada en la historia, cultura, lenguaje y, con frecuencia,
religión. Los miembros acostumbran ser biológicamente
relacionados, más un grupo étnico no es equivalente a una
raza.
Grupos focais
BT: Pesquisa qualitativa
TESP: GRUPOS FOCALES
TING: FOCUS GROUPS
SNPOR: Método de coleta de dados e uma ferramenta da pesquisa
qualitativa na qual um pequeno grupo de indivíduos é
conduzido junto e permitido interagir em uma discussão de
suas opiniões sobre tópicos, conclusões ou questões.(DECS)
SNESP: Un método de recolección de datos y una herramienta de
investigación cualitativa en la que se reúne un pequeño
grupo de individuos y se les permite actuar en una
discusión de sus opiniones sobre tópicos, asuntos o
cuestiones.(DECS)
SNING: A method of data collection and a qualitative research tool
in which a small group of individuals are brought together
and allowed to interact in a discussion of their opinions
about topics, issues, or questions.(DECS)
Grupos minoritários
UF: Minorias
BT: Grupos sociais
RT: Ação afirmativa
Afrodescendentes
Árabes
Asiáticos
Grupos étnicos
Identidade social
Índios
Negros
TESP: GRUPOS MINORITARIOS
TING: MINORITY GROUPS
SNPOR: Incluem-se grupos étnicos e linguísticos minoritários e
grupos sociais incluídos ou excluídos.
SNESP: Incluyen se grupos étnicos y lingüísticos minoritarios y
grupos sociales incluidos o excluidos.
SNING: Includes ethnic and linguistic minority groups and in/out
social groups.
Grupos operativos
BT: Psicoterapia de grupo
RT: Dinâmica de grupo
TESP: GRUPOS OPERATIVOS
TING: OPERATIVE GROUPS
Grupos religiosos

NT: Cristãos
Muçulmanos
RT: Afiliação religiosa
Clero
Organizações religiosas
Práticas religiosas
TESP: GRUPOS RELIGIOSOS
TING: RELIGIOUS GROUPS
SNPOR: Grupos e seus membros compartilhando crencas religiosas e
pertencendo a mesma afiliação religiosa.
SNESP: Grupos de sus miembros compartiendo creencias religiosas y
perteneciendo a la misma afiliacion religiosa
SNING: Groups and their members sharing common religious beliefs
and belonging to the same religious affiliation.
Grupos sociais
NT: Díades
Grupos minoritários
Grupos socioculturais
RT: Redes sociais
TESP: GRUPOS SOCIALES
TING: SOCIAL GROUPS
SNPOR: Grupos de indivíduos, dentro de uma população, que
compartilham uma ou várias características que os
distinguem sociologicamente.(DECS)
SNESP: Grupos de personas, dentro de una población, que comparten
una o varias características que los distinguen
sociológicamente.(DECS)
SNING: Groups of individuals, within a population, who share one
or several characteristics that distinguish them
sociologically.(DECS)
Grupos socioculturais
BT: Grupos sociais
TESP: GRUPOS SOCIOCULTURALES
TING: SOCIOCULTURAL GROUPS
Grupos T

USE: Treinamento de relações humanas

Guarda da criança
USE: Custódia da criança
Guepardos
USE: Acinonyx
TESP: ONZAS
TING: CHEETAHS
Guerra

BT: Conflito
Problemas sociais
NT: Guerra nuclear
RT: Holocausto
Paz
Política governamental
Violência
TESP: GUERRA
TING: WAR
SNPOR: Conflito hostil entre grupos organizados de pessoas.(DECS)

SNESP: Conflicto hostil entre grupos organizados de personas.(DECS)
SNING: Hostile conflict between organized groups of people.(DECS)
Guerra nuclear
BT: Guerra
TESP: GUERRA NUCLEAR
TING: NUCLEAR WAR
SNPOR: Guerra que envolve o uso de ARMAS NUCLEARES.(DECS)
SNESP: Guerra en la que se utilizan ARMAS NUCLEARES.(DECS)
SNING: Warfare involving the use of NUCLEAR WEAPONS.(DECS)
Habermas, Jurgen, 1929BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Sociólogos
Habilidade cognitiva
USE: Aptidão cognitiva
Habilidade não verbal
BT: Aptidão
NT: Aptidão artística
Aptidão espacial
Aptidão mecânica
Aptidão numérica
Habilidades motoras
RT: Comunicação não-verbal
TING: NONVERBAL ABILITY
SNPOR: Habilidade em áreas sem linguagem como as relações
espaciais, matemática ou música.
SNESP: Habilidad en areas sin lenguaje como las relaciones
espaciales, matemática o música.
SNING: Ability in nonlanguage areas such as spatial relations,
mathematics or music.
Habilidades
USE: Aptidão
Habilidades motoras
BT: Aptidão não-verbal
Habilidade não verbal
Processos motores
RT: Coordenação motora
Prática mental
Rastreamento
TESP: DESTREZA MOTORA
TING: MOTOR SKILLS
SNPOR: A realização de atos motores complexos.(DECS)
SNESP: Realización de actos motores complejos.(DECS)
SNING: Performance of complex motor acts.(DECS)
Habilidades na comunicação
BT: Aptidão
NT: Habilidades para escrita
Retórica
RT: Cognição social
Comunicação
Comunicação verbal

Distúrbios da comunicação
Pragmática
TESP: HABILIDADES DE LA COMUNICACION
TING: COMMUNICATION SKILLS
SNPOR: Habilidade ou competência de um indivíduo em qualquer tipo
de comunicação. Uso do termo limitado às populações humanas.
SNESP: Habilidad o competência de un indivíduo en cualquier tipo
de comunicacion. Uso del termino limitado con poblaciones
humanas
SNING: Individual ability or competency in any type of
communication. Limited to human populations.
Habilidades para autocuidado
UF: Autocuidado
BT: Aptidão
RT: Aprendizagem de habilidade
Atividades cotidianas
Educação especial
Higiene
Reabilitação
TESP: HABILIDADES PARA EL AUTOCUIDADO
TING: SELF CARE SKILLS
SNPOR: Habilidades como higiene pessoal, alimentação, direção da
casa sem dependência, utilização do transporte público, as
quais são geralmente ensinadas em programas de reabilitação
para pessoas com distúrbios mentais, físicos, ou emocionais.
SNESP: Habilidades como higuiene personal, alimentacion, direccion
domiciliaria sin dependencia, uso de transporte publico,
lasa cuales son generalmente se realizadas en programas de
rehabilitacion para personas con desordenes mentales,
físicos o emocionales
SNING: Skills such as personal hygiene, feeding, independent
housekeeping, public transportation use, which are often
taught in rehabilitation programs for persons with mental,
physical, or emotional handicaps.
Habilidades para escrita
BT: Habilidades na comunicação
RT: Alfabetização
Aptidão verbal
Comunicação escrita
TESP: HABILIDADES PARA ESCRIBIR
TING: WRITING SKILLS
SNPOR: Competência em escrever desenvolvida pela prática e
influenciada pela habilidade.
SNESP: Competência en escritura desarrollada por la practica e
influenciada por la habilidad
SNING: Proficiency in writing as developed through practice and
influenced by ability.
Habilidades para leitura
BT: Aptidão
Aptidão cognitiva
NT: Compreensão da leitura
RT: Alfabetização
Leitura
Reconhecimento de palavras
TESP: HABILIDADES PARA LA LECTURA
TING: READING SKILLS

SNPOR: Competência da leitura desenvolvida atraves da prática e
influenciada pela habilidade. Inclui reconhecimento,
pronúncia, e compreensão de palavras.
SNESP: Habilidad de lectura a traves de la practica. Incluye
reconocimiento, pronunciacion y comprension de palabras
SNING: Proficiency in reading developed through practice and
influenced by ability. Includes word recognition,
pronunciation, and comprehension.
Habilidades para o estudo
USE: Hábito de leitura
Habilidades sociais
UF: Competência social
BT: Aptidão
Comportamento social
NT: Treinamento de habilidades sociais
RT: Competência
Educação afetiva
Relações homem-mulher
TESP: HABILIDADES SOCIALES
TING: SOCIAL SKILLS
SNPOR: Conjunto de capacidades aprendidas que permitem que um
indivíduo interaja competente e adequadamente em um
determinado contexto social. As habilidades sociais mais
comumente identificadas incluem assertividade,
enfrentamento, habilidades de comunicação e relacionamento,
solução de problemas interpessoais e a capacidade de
regular as próprias cognições, sentimentos, e
comportamento.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Conjunto de capacidades aprendidas que permiten que un
individuo interaccione competente y adecuadamente en un
determinado contexto social. Las habilidades sociales más
comúnmente identificadas incluyen asertividad,
enfrentamiento, habilidades de comunicación y
relacionamiento, solución de problemas interpersonales y la
capacidad de regular las propias cogniciones, sentimientos,
y comportamiento.
Habitação
UF: Moradia
BT: Instalações e serviços comunitários
NT: Cortiços
Moradia estudantil
RT: Antropologia urbana
Programas sociais
TESP: VIVIENDA
TING: HOUSING
SNPOR: Local onde as pessoas residem.(DECS)
SNESP: Creación de ambientes para el hombre y la família,
proporcionando abrigo, posibilidad de vida en común y
formación básica del indivíduo, como miembro de una
sociedad (DECS)
SNING: Living facilities for humans.(DECS)
Habitats

USE: Ambientes dos animais
TING: HABITATS

Habitats (animal)
USE: Ambientes dos animais
Hábito de leitura
UF: Habilidades para o estudo
RT: Hábitos de estudo
Leitura
TESP: HABITOS DE LECTURA
TING: READING HABITS
Hábitos

UF: Maneirismos
NT: Fumo
RT: Aprendizagem
Caráter
TESP: HABITOS
TING: HABITS
SNPOR: Comportamento ou sequência automática de comportamentos
bem-aprendidos que são relativamente específicos à situação
e com o tempo se tornaram motoramente reflexos e
independentes de influência motivacional ou cognitiva, ou
seja, são realizados com pouca ou nenhuma intenção
consciente.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Comportamiento o secuencia automática de comportamientos
bien-aprendidos que son relativamente específicos a la
situación y con el tiempo se tornaran motoramente reflejos
e independientes de influencia motivacional o cognitiva, o
sea, son realizados con poca o ninguna intención consciente.

Hábitos de estudo
RT: Educação
Hábito de leitura
Lição de casa
TESP: HABITOS DE ESTUDIO
TING: STUDY HABITS
Habituação
RT: Adaptação sensorial
TESP: HABITUACION
TING: HABITUATION
SNPOR: Atenuação progressiva de uma reação incitada por
estimulação repetitiva.
SNESP: Atenuación progresiva de una reacción incitada por
estimulación repetitiva.
SNING: Progressive attenuation of a response elicited by
repetitive stimulation.
Hall, Granville Stanley, 1844-1924
BT: Pessoas
RT: Educadores
Psicólogos
Haloperidol
BT: Depressores do sistema nervoso central
Sedativos
Tranquilizantes
TESP: HALOPERIDOL

TING: HALOPERIDOL
SNPOR: Fenil-piperidinil-butirofenona utilizado principalmente
para tratar ESQUIZOFRENIA e outras PSICOSES. Também é
utilizado em transtornos esquizoafetivos, ESQUIZOFRENIA
PARANOIDE, balismo e SÍNDROME DE TOURETTE (droga de
escolha) e ocasionalmente como terapia adjunta na
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL e coreia da DOENÇA DE HUNTINGTON. É
um antiemético potente e utilizado no tratamento do SOLUÇO
intratável. (Tradução livre do original: AMA Drug
Evaluations Annual, 1994, p279).(DECS)
SNESP: Fenil-piperidinil-butirofenona que es utilizada
principalmente para tratar la ESQUIZOFRENIA y otras
PSICOSIS. También se utiliza en alteraciones
esquizoafectivas y TRASTORNOS DELIRANTES, balismo,SÍNDROME
DE TOURETTE (fármaco de elección) y ocasionalmente como
tratamiento adyuvante en la DISCAPACIDAD INTELECTUAL y en
la corea de la ENFERMEDAD DE HUNTINGTON. Es un potente
antiemético y se usa en el tratamiento del HIPOS
intratables (Adaptación del original: AMA Drug Evaluations
Annual, 1994, p279).(DECS)
SNING: A phenyl-piperidinyl-butyrophenone that is used primarily
to treatSCHIZOPHRENIA and other PSYCHOSES. It is also used
in schizoaffective disorder, DELUSIONAL DISORDERS, ballism,
andTOURETTE SYNDROME (a drug of choice) and occasionally as
adjunctive therapy in INTELLECTUAL DISABILITY and the
chorea ofHUNTINGTON DISEASE. It is a potent antiemetic and
is used in the treatment of intractable HICCUPS. (From AMA
Drug Evaluations Annual, 1994, p279).(DECS)
HAM-A
HAM-D

USE: Escala de avaliação de ansiedade de Hamilton
USE: Escala de avaliação de depressão de Hamilton

Hamsters
USE: Cricetinae
Hanseníase
BT: Doença
TESP: LEPRA
TING: LEPROSY
SNPOR: Infecção granulomatosa crônica causada pelo MYCOBACTERIUM
LEPRAE. As lesões granulomatosas são manifestadas na pele,
nas mucosas e nos nervos periféricos. Há dois tipos polares
ou principais: a lepromatosa e a tuberculoide.(DECS)
SNESP: Infección granulomatosa crónica producida por el
MYCOBACTERIUM LEPRAE. Las lesiones granulomatosas se
manifiestan en la piel, las membranas mucosas y los nervios
periféricos. Dos tipos polares o principales son
lepromatosos y tuberculosos.(DECS)
SNING: A chronic granulomatous infection caused by MYCOBACTERIUM
LEPRAE. The granulomatous lesions are manifested in the
skin, the mucous membranes, and the peripheral nerves. Two
polar or principal types are lepromatous and
tuberculoid.(DECS)
Haxixe

BT: Canabis

RT: Maconha
TESP: HACHIS
TING: HASHISH
SNPOR: O gênero de planta da família Cannabaceae, ordem Urticales,
subclasse Hamamelidae. As florescências recebem muitos
apelidos tais como maconha, haxixe, bangue e ganja. O talo
é uma fonte importante de fibra de linho-cânhamo (o m.q.
cânhamo).(DECS)
SNESP: El género de planta en la familia Cannabaceae, orden
Urticales, subclase Hamamelidae. Las florescencias reciben
muchos sobrenombres tales como marihuana, hachís, bangue y
ganga. El tallo es una fuente importante de fibra de
cáñamo.(DECS)
SNING: The plant genus in the Cannabaceae plant family, Urticales
order, Hamamelidae subclass. The flowering tops are called
many slang terms including pot, marijuana, hashish, bhang,
and ganja. The stem is an important source of hemp
fiber.(DECS)
Hebiatria

USE: Medicina do adolescente

Hedonismo
RT: Atitudes
Filosofias
TESP: HEDONISMO
TING: HEDONISM
SNPOR: 1. Em filosofia, a doutrina de que o prazer é um bem
intrínseco e o próprio objetivo de toda ação humana. Uma
das questões fundamentais da ética tem sido se o prazer
pode ou deve ser equacionado ao bem dessa forma 2 em
psicologia, toda teoria que sugere que o prazer e a
evitação da dor são as únicas ou as principais forças
motivadoras do comportamento humano. O hedonismo é um
princípio fundamental na psicanálise, no behaviorismo e
mesmo nas teorias que dão ênfase à autorrealização e
satisfação de necessidades. Na medida em que os seres
humanos são hedonistas, é difícil admitir a possibilidade
de um genuíno altruísmo.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1 En filosofía, la doctrina de que el placer es um bien
intrínseco y el propio objetivo de toda acción humana. Una
de las cuestiones fundamentales de la ética tiene sido si
el placer puede o debe ser puesto en ecuación al bien de
esa forma 2 en psicología, toda teoría que sugiere que el
placer y la evitación del dolor son las únicas o las
principales fuerzas motivadoras del comportamiento humano.
El hedonismo es un principio fundamental en la
psicoanálisis, en el behaviorismo y mismo en las teorías
que dan énfasis a la autorrealización y satisfacción de
necesidades. En la medida en que los seres humanos son
hedonistas, es difícil admitir la posibilidad de un genuino
altruismo.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos

Heidegger, Martin, 1889-1976
BT: Pessoas
RT: Fenomenologia existencial
Filosofia alemã
Filósofos
Heider, Fritz, 1896-1988
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Hemiplegia
BT: Paralisia
RT: Deficiente físico
Distúrbios do sistema nervoso central
Distúrbios músculo-esqueléticos
Paraplegia
TESP: HEMIPLEJIA
TING: HEMIPLEGIA
SNPOR: Paralisia de um dos lados do corpo resultante de doença ou
dano no cérebro ou na medula espinhal.
SNESP: Parálisis de un de los lados del cuerpo resultante de
enfermedad o daño en el cerebro o en la medula espinal.
SNING: Paralysis of one side of the body resulting from disease or
injury to the brain or spinal cord.
Hemisfério direito
BT: Córtex cerebral
RT: Cérebro
Corpo caloso
Dominância cerebral
Lateralidade
TESP: HEMISFERIO DERECHO
TING: RIGHT HEMISPHERE
SNPOR: A metade direita do cerebrum ou cerebelo no cérebro. Os
dois hemisférios cerebrais diferem um pouco na função; por
exemplo, na maioria das pessoas o hemisfério direito tem
maior responsabilidade por atenção espacial.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La mitad derecha del cerebrum o cerebelo en el cerebro. Los
dos hemisferios cerebrales difieren un poco en la función;
por ejemplo, en la mayoría de las personas el hemisferio
derecho tiene mayor responsabilidad por atención espacial.
SNING: Year term introduced: 2005. Used only when the right
hemisphere of the brain is the focus of the document. In
August 2005, this term was created to replace the
discontinued term RIGHT BRAIN. RIGHT BRAIN was removed from
all records containing it, and was replaced with RIGHT
HEMISPHERE, its postable counterpart
Hemofilia

BT: Doenças sanguíneas e linfáticas
TESP: HEMOFILIA
TING: HEMOPHILIA
SNPOR: Hemofilia clássica resultante de uma deficiência do fator
VIII. É um transtorno hereditário de coagulação sanguínea,
caracterizado por uma tendência permanente em sangrar.(DECS)
SNESP: Hemofilia clásica que se produce por deficiencia del factor
VIII. Es un trastorno heredado de la coagulación sanguínea
que se caracteriza por una tendencia permanente a la

hemorragia.(DECS)
SNING: The classic hemophilia resulting from a deficiency of
factor VIII. It is an inherited disorder of blood
coagulation characterized by a permanent tendency to
hemorrhage.(DECS)
Henry, Michel, 1922-2002
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Hereditariedade
USE: Genética
Hermafroditismo
UF: Intersexualidade
Pseudohermafroditismo
BT: Distúrbios congênitos
Distúrbios genitais
RT: Esterilidade
TESP: HERMAFRODITISMO
TING: HERMAPHRODITISM
SNPOR: Afecções congênitas em que o desenvolvimento do sexo
cromossômico, gonadal ou anatômico é atípico, em organismos
dioicos. São incluídos os efeitos da exposição a níveis
anormais de HORMÔNIOS GONADAIS no ambiente materno ou a
interrupção da função destes hormônios por DISRUPTORES
ENDÓCRINOS.(DECS)
SNESP: Condiciones congénitas en los organismos gonocóricos en la
que el desarrollo sexual cromosómico, gonadal o anatómico
es atípico. Se incluyen efectos por la exposición a niveles
anormales de HORMONAS GONADALES en el ambiente materno, o
interrupción de la función de esas hormonas por DISRUPTORES
ENDOCRINOS.(DECS)
SNING: In gonochoristic organisms, congenital conditions in which
development of chromosomal, gonadal, or anatomical sex is
atypical. Effects from exposure to abnormal levels of
GONADAL HORMONES in the maternal environment, or disruption
of the function of those hormones by ENDOCRINE DISRUPTORS
are included.(DECS)
Hermenêutica
BT: Filosofias
RT: Epistemologia
Fenomenologia
Metafísica
Positivismo (filosofia)
Retórica
Semiótica
TESP: HERMENEUTICA
TING: HERMENEUTICS
SNPOR: A teoria ou ciência da interpretação. A hermenêutica se
ocupa do modo como os seres humanos derivam significado da
linguagem ou de outras expressões simbólicas. (Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La teoría o ciencia de la interpretación. La hermenéutica
se ocupa del modo como los seres humanos derivan
significado de la lenguaje o de otras expresiones
simbólicas.

Heteropercepção
BT: Percepção
RT: Autopercepção
TESP: HETEROPERCEPCION
TING: HETEROPERCEPTION
Heterossexualidade
BT: Comportamento psicossexual
Orientação sexual
RT: Desenvolvimento psicossexual
Homossexualidade
Lesbianismo
Relações homem-mulher
TESP: HETEROSEXUALIDAD
TING: HETEROSEXUALITY
SNPOR: 1 atração sexual por membros do sexo oposto 2 o estágio de
desenvolvimento no qual ocorre atração sexual ou com
membros do sexo oposto.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1 atracción sexual por miembros del sexo opuesto 2 la etapa
de desarrollo en la cual ocurre atracción sexual o con
miembros del sexo opuesto.
Hibridização in situ
RT: Diagnóstico
TESP: HIBRIDIZACION IN SITU
TING: IN SITU HYBRIDIZATION
SNPOR: Técnica que localiza sequências específicas de ácidos
nucleicos em cromossomos intactos, células eucarióticas ou
células bacterianas através do uso de sondas específicas de
ácidos nucleicos marcados.(DECS)
SNESP: Técnica que localiza secuencias específicas de ácido
nucléico dentro de cromosomas intactos, células eucariotes,
o células bacterianas, a través del uso de sondas
específicas marcadas con ácido nucléico.(DECS)
SNING: A technique that localizes specific nucleic acid sequences
within intact chromosomes, eukaryotic cells, or bacterial
cells through the use of specific nucleic acid-labeled
probes.(DECS)
Hidrocefalia
BT: Distúrbios cerebrais
RT: Convulsões
Distúrbios congênitos
Distúrbios do recém-nascido
Distúrbios infecciosos
Retardo mental
TESP: HIDROCEFALIA
TING: HYDROCEPHALUS
SNPOR: Acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano dentro do
crânio, o que pode estar associado com dilatação dos
ventrículos cerebrais, HIPERTENSÃO INTRACRANIANA, CEFALEIA,
letargia, INCONTINÊNCIA URINÁRIA e ATAXIA.(DECS)
SNESP: Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro del
cráneo el cual puede asociarse a dilatación de los
ventrículos cerebrales, HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL; CEFALEA;
letargia; INCONTINENCIA URINARIA; y ATAXIA.(DECS)
SNING: Excessive accumulation of cerebrospinal fluid within the

cranium which may be associated with dilation of cerebral
ventricles, INTRACRANIAL HYPERTENSION; HEADACHE; lethargy;
URINARY INCONTINENCE; and ATAXIA.(DECS)
Hidrocortisona
UF: Cortisol
BT: Corticosteróides
TESP: HIDROCORTISONA
TING: HYDROCORTISONE
SNPOR: Principal glucocorticoide secretado pelo CÓRTEX
SUPRARRENAL. Seu equivalente sintético é usado tanto como
injeção ou topicamente no tratamento de inflamação,
alergia, doenças do colágeno, asma, deficiência
adrenocortical, choque e alguns estados neoplásicos.(DECS)
SNESP: Principal glucocorticoide segregado por la CORTEZA
SUPRARRENAL. Su equivalente sintético se usa, inyectado o
tópicamente, en el tratamiento de la inflamación, alergia,
enfermedades del colágeno,asma, deficiencia adrenocortical,
shock y algunas situaciones neoplásicas.(DECS)
SNING: The main glucocorticoid secreted by the ADRENAL CORTEX. Its
synthetic counterpart is used, either as an injection or
topically, in the treatment of inflammation, allergy,
collagen diseases, asthma, adrenocortical deficiency,
shock, and some neoplastic conditions.(DECS)
Hidronefrose
BT: Distúrbios urogenitais
TESP: HIDRONEFROSIS
TING: HYDRONEPHROSIS
SNPOR: Alargamento anormal ou edema de um RIM, devido à dilatação
dos CÁLICES RENAIS e PELVE RENAL. Frequentemente está
associada com a obstrução do URETER ou com nefropatias
crônicas que impedem a drenagem normal da urina na BEXIGA
URINÁRIA.(DECS)
SNESP: Distensión de la pelvis y los cálices renales por la orina,
debida a una obstrucción del uréter. (Dorland, 28a
ed).(DECS)
SNING: Abnormal enlargement or swelling of a KIDNEY due to
dilation of the KIDNEY CALICES and the KIDNEY PELVIS. It is
often associated with obstruction of the URETER or chronic
kidney diseases that prevents normal drainage of urine into
the URINARY BLADDER.(DECS)
Hienas

USE: Hyaenidae
TESP: HIENAS
TING: HYENAS

Hieróglifos
UF: Escrita hieroglífica
RT: Arte
Escrita
TESP: JEROGLIFOS
TING: HIEROGLYPHICS
SNPOR: Unidade ideográfica fundamental do sistema de escrita do
antigo Egito, que aparece nas inscrições sobre os
monumentos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Unidad ideográfica fundamental del sistema de escrita del

antiguo Egipto, que parece en las inscripciones sobre los
monumentos.
Higiene

NT: Higiene escolar
RT: Habilidades para autocuidado
Saúde
TESP: HIGIENE
TING: HYGIENE
SNPOR: Use SAÚDE para acessar referências entre 73-93.
SNESP: Use Salud para acceder referencias entre 73-93.
SNING: Use HEALTH to access references from 73-93.

Higiene escolar
BT: Higiene
TESP: HIGIENE ESCOLAR
TING: SCHOOL HYGIENE
SNPOR: Ações voltadas para a comunidade escolar para concretização
das propostas de promoção da saúde. O período escolar é
fundamental para se trabalhar saúde na perspectiva de sua
promoção, desenvolvendo ações para a prevenção de doenças e
para o fortalecimento dos fatores de proteção. (MS.
Secretaria de Políticas de Saúde. 2002).(DECS)
SNESP: Refiérese a la salud y bienestar de los escolares y la
atención médica-odontológica en los establecimientos de
enseñanza.(DECS)
SNING: Actions for the school community to implement the proposals
for health.(DECS)
Higiene mental
USE: Saúde mental
Hillman, James, 1926-2011
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Himenópteros
BT: Insetos
TESP: HIMENOPTEROS
TING: HYMENOPTERA
SNPOR: Extensa ordem de insetos altamente especializados,
incluindo abelhas, vespas e formigas.(DECS)
SNESP: Orden extensa de insectos altamente especializados entre
los que se incluyen las abejas, avispas y hormigas.(DECS)
SNING: An extensive order of highly specialized insects including
bees, wasps, and ants.(DECS)
Hinduismo
BT: Afiliação religiosa
TESP: HINDUISMO
TING: HINDUISM
SNPOR: Corpo complexo de convicções sociais, culturais e
religiosas e práticas envolvidas e em grande parte
limitadas ao subcontinente indiano e marcado por um sistema
de castas, uma perspectiva que tende a ver todas as formas
e teorias como aspectos de um ser e verdade eternos, e a
prática do caminho do trabalho, o caminho do conhecimento
ou o caminho da devoção como meios de libertação do círculo
de renascimento.(DECS)

SNESP: Cuerpo complejo de creencias sociales, culturales y
religiosas y prácticas que han surgido y que han estado
fundamentalmente confinadas al subcontinente indio; se
caracteriza por un sistema de castas, perspectiva que
tiende a ver todas las formas y teorías como aspectos de un
ser y una verdad eternos, y práctica de las formas de
trabajo, forma de conocimiento, o forma de devoción como
medio de liberarse del ciclo de renacimientos.(DECS)
SNING: A complex body of social, cultural, and religious beliefs
and practices evolved in and largely confined to the Indian
subcontinent and marked by a caste system, an outlook
tending to view all forms and theories as aspects of one
eternal being and truth, and the practice of the way of
works, the way of knowledge, or the way of devotion as a
means of release from the round of rebirths. (From Webster,
3d ed).(DECS)
Hiosciamina
USE: Atropina
Hip-hop

BT: Cultura popular
TESP: HIP-HOP
TING: HIP-HOP
SNPOR: Movimento cultural da juventude pobre de algumas das
grandes cidades norte-americanas que se manifesta de formas
artísticas variadas (dança, rap, grafites etc.).(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Movimiento cultural de la juventud pobre de algunas de las
grandes ciudades norte-americanas que se manifiesta de
formas artísticas variadas (danza, rap, grafitis etc.).

Hiperatividade
UF: Hipercinese
BT: Distúrbios do sistema nervoso
Sintomas
RT: Distúrbio da atenção
Distúrbios neuromusculares
Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
TESP: HIPERACTIVIDAD
TING: HYPERACTIVITY
SNPOR: Condição caracterizada por atividade motora geral
espontânea ou inquietação que é excessiva para a idade do
indivíduo. Ainda que uma característica proeminente do
transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, ela não é
diagnosticada de uma entidade em particular e deve ser
correlacionada com outros achados para identificar o
diagnóstico apropriado.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Condición caracterizado por actividad motora general
espontánea o inquietud que es excesiva para la edad del
individuo. Aún que una característica prominente del
trastorno de déficit de atención/ hiperactividad, ella no
es diagnosticada de una entidad en particular y debe ser
correlacionada con otros hallados para identificar el
diagnóstico apropiado.
Hipercinese

USE: Hiperatividade
SNPOR: Atividade motora excessiva e geralmente inapropriada,
acompanhada por um periodo de atenção fraca e inquietação.
Considere também ATTENTION DEFICIT DISORDER.
SNESP: Actividad motora excesiva y generalmente inapropiada,
acompañada por un periodo de atención flaca y inquietud.
Considere también ATTENTION DEFICIT DISORDER.
SNING: Excessive and usually inappropriate motor activity
accompanied by poor attention span and restlessness.
Consider also ATTENTION DEFICIT DISORDER.
Hiperlexia
RT: Autismo
Desenvolvimento infantil
Leitura
TESP: HIPERLEXIA
TING: HYPERLEXIA
SNPOR: O desenvolvimento de habilidade de leitura extremamente
boas em idade muito precoce, bem á frente da compreensão de
palavras ou da capacidade cognitiva. Crianças com
hiperlexia costumam começar a reconhecer palavras sem
instrução e antes do desenvolvimento de linguagem
expressiva. A hiperlexia geralmente é observada no contexto
de déficits de linguagem ou em alguns transtornos do
desenvolvimento, algumas crianças com transtorno autista,
por exemplo, podem apresentar hiperlexia.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El desarrollo de habilidad de lectura extremamente buenas
en edad mucho precoz, bien a la frente de la comprensión de
palabras o de la capacidad cognitiva. Niños con hiperlexia
acostumbran empezar a reconocer palabras sin instrucción y
antes del desarrollo de lenguaje expresiva. La hiperlexia
generalmente es observada en el contexto de déficits de
lenguaje o en algunos trastornos del desarrollo, algunos
niños con trastorno autista, por ejemplo, pueden presentar
hiperlexia.
Hipersensibilidade imediata
BT: Distúrbios imunológicos
TESP: HIPERSENSIBILITA INMEDIATA
TING: HYPERSENSITIVITY IMMEDIATE
SNPOR: Reações de hipersensibilidade que ocorrem minutos após a
exposição de antígenos provocadores, devido à liberação de
histamina seguida à reação de antígeno-anticorpo, causando
contração de músculo esquelético e aumento na
permeabilidade vascular.(DECS)
SNESP: Reacciones de hipersensibilidad que ocurren pocos minutos
después de la exposición a antígenos provocadores y que se
producen por la liberación de histamina que sigue a la
reacción antígeno-anticuerpo y que desencadena contracción
de los músculos lisos e incremento de la permeabilidad
vascular.(DECS)
SNING: Hypersensitivity reactions which occur within minutes of
exposure to challenging antigen due to the release of
histamine which follows the antigen-antibody reaction and
causes smooth muscle contraction and increased vascular
permeability.(DECS)
Hipersensibilidade imunológica

USE: Distúrbios imunológicos
TING: HYPERSENSITIVITY (IMMUNOLOGIC)
Hipersexualidade
UF: Ninfomania
BT: Comportamento psicossexual
RT: Desejo sexual
Promiscuidade
TESP: HIPERSEXUALIDAD
TING: HYPERSEXUALITY
SNPOR: Frequência extrema de atividade sexual, ou um desejo
excessivo de atividade sexual. A hipersexualidade pode
estar associada a lesões da amígdala ou do hipocampo, como
demonstrado em experimentos animais não humanos, mas não há
prova direta disso em humanos.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Frecuencia extrema de actividad sexual, o un deseo excesivo
de actividad sexual. La hipersexualidad puede estar
asociada a lesiones de la amígdala o del hipocampo, como
demostrado en experimentos animales no humanos, mas no hay
prueba directa de eso en humanos.
Hipertensão
BT: Distúrbios cardiovasculares
Doença psicossomática
RT: Drogas antidepressivas
Pressão arterial
TESP: HIPERTENSION
TING: HYPERTENSION
SNPOR: PRESSÃO ARTERIAL sistêmica persistentemente alta. Com base
em várias medições (DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL), a
hipertensão é atualmente definida como sendo a
PRESSÃOSISTÓLICA repetidamente maior que 140 mm Hg ou a
PRESSÃODIASTÓLICA de 90 mm Hg ou superior.(DECS)
SNESP: PRESIÓN SANGUÍNEA arterial sistémica persistentemente
elevada. En base a múltiples lecturas (DETERMINACIÓN DE LA
PRESIÓN SANGUÍNEA), habitualmente se considera hipertensión
cuando la PRESIÓN SISTÓLICA es mucho mayor a 140 mm Hg o
cuando la presión diastólica (PRESIÓN SANGUÍNEA) es de 90
mm Hg o más.(DECS)
SNING: Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based
on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION),
hypertensionis currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE
is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC
PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.(DECS)
Hipertexto
BT: Computadores
TESP: HIPERTEXTO
TING: HYPERTEXT
SNPOR: Compilações computadorizadas de unidades de informações
(texto,som, gráficos e/ou vídeo) interconectadas por
encadeamentos lógicos não lineares que permitem que os
usuários sigam ótimos caminhos através do material e também
dos sistemas usados para criar e exibir esta
informação.(DECS)
SNESP: Compilaciones computarizadas de unidades de información
(texto,sonido, gráficos y/o video) interconectadas por
enlaces lógicos no lineales que permiten a los usuarios

seguir trayectos de búsqueda óptimos a través del material
y también los sistemas usados para crear y mostrar esta
información.(DECS)
SNING: Computerized compilations of information units (text,
sound, graphics, and/or video) interconnected by logical
nonlinear linkages that enable users to follow optimal
paths through the material and also the systems used to
create and display this information. (From Thesaurus of
ERIC Descriptors, 1994).(DECS)
Hipnoanálise
USE: Hipnoterapia
TING: HYPNOANALYSIS
Hipnose

UF: Hipnotismo
BT: Distúrbios da consciência
RT: Hipnoterapia
Memória falsa
TESP: HIPNOSIS
TING: HYPNOSIS
SNPOR: Estado de transe induzido por sugestão efetiva e
caracterizado por crescente sugestibilidade por parte do
hipnotizador. Para a hipnose usada em tratamento, use
HIPNOTERAPIA.
SNESP: Estado de transe inducido por sugestión efectiva y
caracterizado por creciente sugestibilidad por parte del
hipnotizador. Para la hipnosis usada en tratamiento, use
HIPNOTERAPIA.
SNING: Trance-like state induced by effective suggestion and
characterized by increased suggestibility to the hypnotist.
For hypnosis used in treatment, use HYPNOTHERAPY.

Hipnoterapia
UF: Hipnoanálise
BT: Psicoterapia
RT: Hipnose
Memória falsa
Psicanálise
Terapia de relaxamento
TESP: HIPNOTERAPIA
TING: HYPNOTHERAPY
SNPOR: Uso da hipnose em um tratamento.
SNESP: Uso de la hipnosis en un tratamiento
SNING: Use of hypnosis in treatment.
Hipnotismo
USE: Hipnose
Hipocondria
BT: Distúrbios psicossomáticos
RT: Distúrbio da conversão
Distúrbios da ansiedade
Somatização
TESP: HIPOCONDRIASIS
TING: HYPOCHONDRIASIS
SNPOR: Preocupação com o medo de se ter, ou com a ideia de que se
tem, uma doença séria baseada na interpretação errônea dos
sintomas corporais.(DECS)

SNESP: Preocupación por el temor de tener o la idea de que se
tiene, una seria enfermedad basada en la malinterpretación
personal de los síntomas físicos.
SNING: Preoccupation with the fear of having, or the idea that one
has, a serious disease based on the person's mis
interpretation of bodily symptoms. (APA, DSM-IV).(DECS)
Hipotireoidismo
BT: Distúrbios da tireóide
RT: Distúrbios do metabolismo
Infertilidade
TESP: HIPOTIROIDISMO
TING: HYPOTHYROIDISM
SNPOR: Síndrome clínica resultante da secreção anormalmente baixa
dos HORMÔNIOS TIREÓIDEOS da GLÂNDULA TIREOIDE. Leva a uma
diminuição nos processos metabólicos e, em sua forma mais
severa, ao acúmulo de mucopolissacarídeos na pele, causando
um EDEMA conhecido como MIXEDEMA.(DECS)
SNESP: Síndrome clínico que se produce por la secreción
anormalmente bajade HORMONAS TIROIDEAS de la GLÁNDULA
TIROIDES y lleva a una disminución del METABOLISMO BASAL.
En su forma más grave hay acumulación de MUCOPOLISACÁRIDOS
en la PIEL, lo que se conoce como MIXEDEMA.(DECS)
SNING: A syndrome that results from abnormally low secretion of
THYROID HORMONES from the THYROID GLAND, leading to a
decrease in BASAL METABOLIC RATE. In its most severe form,
there is accumulation of MUCOPOLYSACCHARIDES in the SKIN
and EDEMA, known as MYXEDEMA.(DECS)
Histeria

BT: Distúrbios mentais
NT: Ataque histérico
RT: Caráter fálico
Caráter histérico
Conversão
Delírio histérico
Discurso da histérica
Distúrbio da conversão
Escotoma
Sugestionabilidade
TESP: HISTERIA
TING: HYSTERIA
SNPOR: Antiga denominação para a condição classificada no
DSM-IV-TR como transtorno de somatização. Ainda que
tecnicamente antiquada, ela é usada como termo leigo para
qualquer transtorno psicogênico caracterizado por sintomas
como paralisia, cegueira, perda de sensação e alucinações,
amiúde acompanhados por sugestionabilidade, explosões
emocionais e comportamento histriônico. Sigmund Freud
interpretava os sintomas histéricos como defesas contra
impulsos sexuais culposos (p. ex., uma mão paralisada não
pode praticar masturbação), mas hoje outros conflitos são
reconhecidos. Freud também incluía condições dissociativas
em seu conceito de histeria, mas essas atualmente são
consideradas como transtornos separados. A palavra é
derivada do grego husteros, “útero”, baseado na antiga
crença errônea de que esses transtornos só ocorriam em
mulheres e tinham por origem distúrbios
uterinos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,

Artmed, 2010).
SNESP: Antigua denominación para condición clasificada en el
DSM-IV-TR como trastorno de somatización. Aún que
técnicamente anticuada, ella es usada como término lego
para cualquier trastorno psicogénico caracterizado por
síntomas como parálisis, ceguera, pérdida de sensación y
alucinaciones, a menudo acompañados por sugestionabilidad,
explosiones emocionales y comportamiento histriónico.
Sigmund Freud interpretaba los síntomas histéricos como
defesas contra impulsos sexuales culposos (p. ej., una mano
paralizada no puede practicar masturbación), más hoy otros
conflictos son reconocidos. Freud también incluía
condiciones disociativas en su concepto de histeria, más
esas actualmente son consideradas como trastornos
separados. La palabra es derivada del grego husteros
“útero”, basado en la antigua creencia errónea de que eses
trastornos solo ocurrían en mujeres y tenían por origen
trastornos uterinos.
Histologia

BT: Biologia
RT: Imunohistoquímica
TESP: HISTOLOGIA
TING: HISTOLOGY
SNPOR: Estudo da estrutura de vários TECIDOS dos organismos em um
nível microscópico.(DECS)
SNESP: El estudio de la estructura de los diferentes TEJIDOS de
los organismos a nivel microscopico.(DECS)
SNING: The study of the structure of various TISSUES of organisms
on a microscopic level.(DECS)

História

NT: Civilização
Diáspora africana
História - Argentina
História - Brasil
História - Dicionários
História - Estudo e ensino
História - Europa
História - França
História - Grã-Bretanha
História - México
História - União Soviética
História antiga - Grécia
História da antropologia
História da igreja - Século XVI (Alemanha)
História da psicologia
História econômica
História intelectual - Áustria
História moderna
História natural
História social
Paleografia
Psicologia e história
RT: Dízimo
Filosofia da história
História constitucional
Psico-história
TESP: HISTORIA

TING: HISTORY
SNPOR: Relatório e/ou explanação de eventos, experiências,
tendências, e tratamentos anteriores.
SNESP: Informe y/o explanación de eventos,, experiencias,
tendencias, y tratamientos anteriores.
SNING: Recording and/or explanation of previous events,
experiences, trends, and treatments.
História - Argentina
BT: História
TESP: HISTORIA - ARGENTINA
TING: HISTORY - ARGENTINA
História - Brasil
BT: História
TING: HISTORY - BRAZIL
História - Dicionários
BT: Dicionários
História
História - Estudo e ensino
BT: História
TESP: HISTORIA - ESTUDIO Y ENSENANZA
História - Europa
BT: História
TESP: HISTORIA - EUROPA
TING: HISTORY - EUROPEAN
História - França
BT: História
História - Grã-Bretanha
BT: História
TESP: HISTORIA - GRAN BRETANA
TING: GREAT-BRITAIN -HISTORY
História - México
BT: História
TESP: MEXICO - HISTORIA
TING: MEXICO - HISTORY
História - União Soviética
BT: História
NT: Revolução russa
História antiga - Grécia
BT: História
História constitucional
RT: História
TESP: HISTORIA CONSTITUCIONAL
TING: CONSTITUTIONAL HISTORY
História da antropologia
BT: História
RT: Antropologia
TESP: HISTORIA DE LA ANTROPOLOGIA

História da arte
NT: Maneirismo (arte)
Naturalismo
Renascimento
Romantismo
RT: Arte moderna
TESP: HISTORIA DEL ARTE
TING: ART - HISTORY
História da ciência
RT: Ciência
Ciência (aspectos sociais)
TESP: HISTORIA DE LA CIENCIA
TING: HISTORY OF SCIENCE
História da educação
NT: História da educação - Brasil
História da educação - Século XVII
TESP: HISTORIA DE LA EDUCACION
TING: EDUCATION (HISTORY)
História da educação - Brasil
BT: História da educação
TESP: HISTORIA DE LA EDUCACION - BRASIL
TING: HISTORY OF EDUCATION (BRAZIL)
História da educação - Século XVII
BT: História da educação
História da filosofia
RT: Filosofia
TESP: HISTORIA DE LA FILOSOFIA
TING: HISTORY OF PHILOSOPHY
História da igreja - Século XVI (Alemanha)
BT: História
RT: Igrejas
TESP: HISTORIA DE LA IGLESIA - SIGLO XVI (ALEMANIA)
TING: GERMANY CHURCH HISTORY - 16th CENTURY
História da linguística
RT: Linguística
TESP: HISTORIA DE LA LINGUISTICA
TING: HISTORY OF LINGUISTICS
História da psicanálise
NT: História da psicanálise - Brasil
História da psicanálise - Rio de Janeiro
História da psicanálise - São Paulo (SP)
RT: Psicanálise
TESP: HISTORIA DEL PSICOANALISIS
TING: HISTORY OF PSYCHOANALYSIS
História da psicanálise - Brasil
BT: História da psicanálise
TESP: HISTORIA DEL PSICOANALISIS - BRASIL
TING: HISTORY OF PSYCHOANALYSIS - BRAZIL

História da psicanálise - Rio de Janeiro
BT: História da psicanálise
TESP: HISTORIA DEL PSICOSANALISIS - BRASIL
TING: HISTORY OF PSYCHOANALYSIS - RIO DE JANEIRO
História da psicanálise - São Paulo (SP)
BT: História da psicanálise
TESP: HISTORIA DEL PSICOANALISIS - SAO PAULO
TING: HISTORY OF PSYCHOANALYSIS - SAO PAULO (SP)
História da psicologia
UF: Psicologia - História
BT: História
Psicologia
NT: Behaviorismo
Escola neopsicanalítica
Estruturalismo
História da psicologia - Argentina
História da psicologia - Brasil
História da psicologia - Japão
História da psicologia - Portugal
História da psicologia - São Paulo
História da psicologia - Século XIX
História da psicologia - Século XVII
História da psicologia - Século XVIII
História da psicologia - Século XX
História da psicologia moderna
Psicologia da gestalt
RT: Fenomenologia
Funcionalismo
Teorias
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY
História da psicologia - Argentina
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - ARGENTINA
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY - ARGENTINE
História da psicologia - Brasil
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - BRASIL
TING: History of Psychology - Brazil
História da psicologia - Japão
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - JAPON
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY - JAPAN
História da psicologia - Portugal
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - PORTUGAL
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY - PORTUGAL
História da psicologia - São Paulo
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - SAO PAULO
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY - SAO PAULO

História da psicologia - Século XIX
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - SIGLO XIX
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY - XIX CENTURY
História da psicologia - Século XVII
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - SIGLO XVII
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY XVII CENTURY
História da psicologia - Século XVIII
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - SIGLO XVIII
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY - XVIII CENTURY
História da psicologia - Século XX
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA - SIGLO XX
TING: HISTORY OF PSYCHOLOGY - XX CENTURY
História da psicologia moderna
BT: História da psicologia
TESP: HISTORIA DE LA PSICOLOGIA MODERNA
TING: HISTORY OF MODERN PSYCHOLOGY
História da psiquiatria
NT: História da psiquiatria - Brasil
RT: Psiquiatria
TESP: HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA
TING: PSYCHIATRY - HISTORY
História da psiquiatria - Brasil
BT: História da psiquiatria
RT: Psiquiatria
TESP: HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA - BRASIL
TING: HISTORY OF PSYCHIATRY - BRAZIL
História da religião
RT: Religião
TESP: HISTORIA DE LA RELIGION
TING: HISTORY OF RELIGION
História da sociologia
RT: Sociologia
TESP: HISTORIA DE LA SOCIOLOGIA
TING: HISTORY OF SOCIOLOGY
História econômica
BT: História
RT: Economia
TESP: HISTORIA ECONOMICA
TING: HISTORY OF ECONOMY
História intelectual - Áustria
BT: História
TESP: HISTORIA INTELECURAL DE AUSTRIA
TING: INTELLECTUAL HISTORY OF AUSTRIA
História moderna

BT: História
TESP: HISTORIA MODERNA
TING: MODERN HISTORY
SNPOR: Período da história a partir de 1601 da era comum até o
presente.(DECS)
SNESP: Período de la historia desde 1601 de la era común hasta el
presente.(DECS)
SNING: The period of history from 1601 of the common era to the
present.(DECS)
História natural
BT: História
RT: Ciência
TESP: HISTORIA NATURAL
TING: NATURAL HISTORY
SNPOR: Antigo ramo do conhecimento que envolvia o estudo, a
descrição e classificação de objetos naturais (como
animais, plantas e minerais) incluindo assim as ciências
modernas da zoologia, botânica e mineralogia na medida em
que existiam naquele tempo. Nos séculos XVII, XVIII e XIX o
termo era muito usado em virtude do interesse generalizado
de certas áreas da ciência. (Tradução livre do original:
Webster, 3d ed; from Dr. James H. Cassedy, NLM History of
Medicine Division).(DECS)
SNESP: Antigua rama del conocimiento que abarca el estudio,
descripción y clasificación de los objetos naturales (como
animales, plantas yminerales), incluyendo de ese modo las
ciencias modernas de lazoología, la botánica y la
mineralogía hasta donde se conocían en ese momento. En los
siglos XVII, XVIII y XIX fue muy utilizada para los
estudios generalizados de ciertas áreas de la ciencia.
(Traducción libre del original: Webster, 3d ed; from Dr.
James H. Cassedy, NLM History of Medicine Division).(DECS)
SNING: A former branch of knowledge embracing the study,
description, andclassification of natural objects (as
animals, plants, and minerals) and thus including the
modern sciences of zoology, botany, and mineralogy insofar
as they existed at that time. In the 17th, 18th, and 19th
centuries it was much used for the generalized pursuit of
certain areas of science. (Webster, 3d ed; from Dr. James
H. Cassedy, NLM History of Medicine Division).(DECS)
História oral
BT: Historiografia
TESP: HISTORIA ORAL
TING: ORAL HISTORY
História social
BT: História
RT: Historiografia
TESP: HISTORIA SOCIAL
TING: SOCIAL HISTORY
Historiadores
BT: Profissionais
RT: Azevedo, Augusto Cezar de Miranda, 1851-1907
Eliade, Mircea, 1907-1986
Holanda, Sergio Buarque de, 1902-1982
Hume, David, 1711-1776

Mandrou, Robert, 1921-1984
Maquiavel, Nicolau, 1469-1527
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883
Roudinesco, Elisabeth, 1944Wallon, Henri, 1879-1962
SNPOR: Que ou aquele que se especializou em ou que escreve sobre
história; historiógrafo.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Que o aquél que se especializo en lo que escribe sobre
historia; historiógrafo.
Histórias em quadrinhos
BT: Revistas
TESP: HISTORIETAS
TING: COMICS
Historiografia
NT: História oral
RT: Bibliografia
História social
TESP: HISTORIOGRAFIA
TING: HISTORIOGRAPHY
SNPOR: A escritura da história; os princípios, teoria e história
da escritura histórica; o produto da escritura
histórica.(DECS)
SNESP: Escritos de historia; principios, teorías, e historia de
los escritos históricos; producto de los escritos
históricos.(DECS)
SNING: The writing of history; the principles, theory, and history
of historical writing; the product of historical writing.
(Webster, 3d ed).(DECS)
HIV

UF: Vírus da imunodeficiência humana
BT: Distúrbios imunológicos
Distúrbios viróticos
NT: AIDS
RT: Atitudes frente à AIDS
Doenças venéreas
Prevenção da AIDS
Zidovudina
TESP: VIH
TING: HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS
SNPOR: Vírus da imunodeficiência humana é um termo histórico não
taxonômico que se refere a qualquer uma das duas espécies,
em particular HIV-1 e/ou HIV-2. Antes de 1986, foi
denominado Vírus Tipo III T-Linfotrópico Humano/Vírus
Associado a Linfadenopatia (HTLV-III/LAV). De 1986 a 1990,
foi reconhecido como espécie oficial denominada HIV. Desde
1991, HIV não foi mais considerado um nome de espécie
oficial. As duas espécies foram rotuladas HIV-1 e
HIV-2.(DECS)
SNESP: Virus de la inmunodeficiencia humana. Término histórico y
no taxonómico referido a cualquiera de las dos especies
específicas VIH-1 y/o VIH-2. Antes de 1986, fueron llamados
virus linfotrópico-T humano tipo III/virus asociado a
linfadenopatía (HTLV-III/LAV, en inglés). Entre 1986 y 1990
pasó a denominarse oficialmente VIH. Desde 1991, VIH ha

dejado de ser considerado como nombre oficial; estas dos
especies han sido designadas como VIH-1 y VIH-2.(DECS)
SNING: Human immunodeficiency virus. A non-taxonomic and
historical term referring to any of two species,
specifically HIV-1 and/or HIV-2. Prior to 1986, this was
called human T-lymphotropic virus type
III/lymphadenopathy-associated virus (HTLV-III/LAV). From
1986-1990, it was an official species called HIV. Since
1991, HIV was no longer considered an official species
name; the two species were designated HIV-1 and HIV-2.(DECS)
Hobbes, Thomas, 1588-1679
BT: Pessoas
RT: Filosofia inglesa
Filósofos
Matemáticos
Hobby

USE: Recreação

Holanda, Sergio Buarque de, 1902-1982
BT: Pessoas
RT: Críticos
Historiadores
Jornalistas
Holderlin, Johann Christian Friedrich, 1770-1843
BT: Pessoas
RT: Poetas
Holismo

RT: Filosofia da ciência
TESP: HOLISMO
TING: HOLISM
SNPOR: Qualquer abordagem ou teoria que afirme que um sistema ou
organism é um todo coerente e unificado que não pode ser
plenamente explicado em termos de partes ou características
individuais. O sistema ou organismo pode ter propriedades,
enquanto entidade ou fenômeno completo, além daquelas de
suas partes. Assim, a análise ou compreensão das partes não
oferece uma compreensão do todo.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier abordaje o teoría que afirme que un sistema o
organismo es un todo coherente y unificado que no puede ser
plenamente explicado ter propiedades, mientras entidad o
fenómeno completo, allá más de aquellas de sus partes. Así,
el análisis o comprensión de las partes no ofrece una
comprensión del todo.

Holocausto
RT: Guerra
TESP: HOLOCAUSTO
TING: HOLOCAUST, JEWISH (1939-1945)
SNPOR: Massacre em massa, principalmente o extermínio em massa de
judeus europeus, nos campos de concentração nazistas, antes
e durante a 2a Guerra Mundial.(DECS)
SNESP: Masacre en masa, principalmente el exterminio en masa de
judíos europeos, en los campos de concentración nazistas,
antes y durante la 2a Guerra Mundial.(DECS)

SNING: A massive slaughter, especially the systematic mass
extermination of European Jews in Nazi concentration camps
prior to and during World War II.(DECS)
Holografia
BT: Física
RT: Iluminação
TESP: HOLOGRAFIA
TING: HOLOGRAPHY
SNPOR: Gravação de imagens em uma forma tridimensional em um filme
fotográfico por exposição do mesmo a um raio laser
refletido do objeto em estudo.(DECS)
SNESP: Grabación de imágenes en forma tridimensional sobre una
película fotográfica al exponerla a un haz de rayos láser
reflejado desde el objeto bajo estudio.(DECS)
SNING: The recording of images in three-dimensional form on a
photographic film by exposing it to a laser beam reflected
from the object under study.(DECS)
Holtzman inkblot technique
USE: Técnica Holtzman de manchas de tinta
TESP: TEST DE LA MANCHA DE TINTA DE HOLTZMAN
TING: HOLTZMAN INKBLOT TECHINIQUE
Homatropina
RT: Drogas colinérgicas
TESP: HOMATROPINA
TING: HOMATROPINE
Homens

UF: Machos (humanos)
Rapazes
NT: Filhos
Homens - Bibliografia
Irmãos
Pai
Pais
RT: Diferenças sexuais (humano)
Gênero
Psicologia do homem
TESP: HOMBRES
TING: MEN
SNPOR: Termo usado para as populações masculinas quando o sexo e
pertinente ao objetivo do estudo. Para comparar os sexos
use DIFERENÇAS SEXUAIS (HUMANO).
SNESP: Término usado para las poblaciones masculinas cuando el
sexo es pertinente al objeto del estudio. Para comparar los
sexos use DIFERENCIAS SEXUALES.
SNING: Used for all-male populations when sex is pertinent to the
focus of the study. For comparison of sexes use HUMAN SEX
DIFFERENCES.

Homens - Bibliografia
BT: Bibliografia
Homens
Homeopatia
BT: Medicina
RT: Energia vital

TESP: HOMEOPATIA
TING: HOMEOPATHY
SNPOR: Sistema terapêutico fundado por Samuel Hahnemann
(1755-1843), baseado na Lei da Similitude onde "similar
cura similar". As doenças são tratadas com substâncias
altamente diluídas que causam, mpacientes sãos, sintomas
como aqueles das doenças que se deseja tratar.(DECS)
SNESP: Sistema terapéutico ideado por Samuel Hahnemann
(1755-1843), basada en la Ley de la Similitud donde
"similar cura similar". Enfermedades son tratadas con
sustancias altamente diluidas que causan, en pacientes
sanos, síntomas como aquellos de la enfermedad que se desea
tratar.(DECS)
SNING: A system of therapeutics founded by Samuel Hahnemann
(1755-1843), based on the Law of Similars where "like cures
like". Diseases are treated by highly diluted substances
that cause, in healthypersons, symptoms like those of the
disease to be treated.(DECS)
Homicídio
UF: Assassinato
BT: Distúrbios do comportamento
NT: Infanticídio
TESP: HOMICIDIO
TING: HOMICIDE
SNPOR: O assassinato de uma pessoa causado por outra pessoa.(DECS)
SNESP: El asesinato de una persona causado por otra persona.(DECS)
SNING: The killing of one person by another.(DECS)
Homofobia
BT: Fobias
RT: Comportamento antissocial
Discriminação sexual
Preconceito
TESP: HOMOFOBIA
TING: HOMOPHOBIA
SNPOR: Tratamento diferenciado ou acesso desigual a oportunidades
ou serviços com base na preferência ou orientação
homossexual.(DECS)
SNESP: Tratamento diferenciado ou acesso desigual a oportunidades
ou serviços com base na preferência ou orientação
homossexual.(DECS)
SNING: Differential treatment or unequal access to opportunities
or services based on perceived homosexual preference or
orientation.(DECS)
Homoparentalidade
BT: Parentalidade
RT: Família
Homossexualidade
SNPOR: Termo se refere à família homoparental, aquela em que ao
menos um indivíduo homossexual assume a responsabilidade
por uma criança
SNESP: Término se refiere a la familia homoparental, aquella en
que al menos un individuo homosexual asume la
responsabilidad por un niño.
Homossexualidade
UF: Homossexualismo

BT: Comportamento psicossexual
Orientação sexual
NT: Bissexualidade
Lesbianismo
RT: Complexo materno
Complexo paterno
Heterossexualidade
Homoparentalidade
Pais homossexuais
Transexualismo
Travestismo
TESP: HOMOSEXUALIDAD
TING: HOMOSEXUALITY
SNPOR: Atração ou atividade sexual entre membros do mesmo sexo.
Enquanto o termo possa se referir a essa orientação sexual
em homens e mulheres, a prática corrente faz distinção
entre gays e lésbicas, e a homossexualidade em si hoje
costuma ser chamada de orientação ou atividade sexual de
mesmo sexo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Atracción o actividad sexual entre miembros del mismo sexo.
Mientras el término pueda se referir a esa orientación
sexual en hombres y mujeres, la práctica corriente hace
distinción entre gays y lésbicas, y la homosexualidad en si
hoy acostumbra ser llamada de orientación o actividad
sexual de mismo sexo.
Homossexualismo
USE: Homossexualidade
Honra (ética)
RT: Dignidade
Ética
TESP: HONRA (ETICA)
TING: HONOR (ETHICS)
SNPOR: Dignidade conferida pela observância de certos princípios
socialmente estipulados.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Dignidad conferida por la observancia de ciertos principios
socialmente estipulados.
Horkheimer, Max, 1895-1973
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Hormônio concentrador de melanina
USE: Peptídeos
Hormônios
NT: Colecistocinina
Hormônios progestacionais
Hormônios sexuais
Neurotensina
Prolactina
RT: Drogas
Esteróides
Feromônios

Psiconeuroendocrinologia
Testosterona
TESP: HORMONAS
TING: HORMONES
SNPOR: Substâncias químicas que possuem um efeito regulador
específico sobre a atividade de um determinado órgão ou
órgãos. O termo foi aplicado originalmente às substâncias
secretadas por várias GLÂNDULAS ENDÓCRINAS e transportadas
através da circulação sanguínea para os órgãos alvos. Às
vezes, se incluem aquelas substâncias que não são
produzidas pelas glândulas endócrinas, mas apresentam
efeitos semelhantes.(DECS)
SNESP: Sustancias químicas que poseen un efecto regulador
específico sobre la actividad de determinado órgano u
órganos. El término se aplicó originalmente a las
sustancias segregadas por diversas GLÁNDULAS ENDOCRINAS y
transportadas a través del torrente sanguíneo hacia los
órganos diana. A veces se incluyen aquellas sustancias que
no son producidas por las glándulas endocrinas pero que
tienen efectos similares.(DECS)
SNING: Chemical substances having a specific regulatory effect on
the activity of a certain organ or organs. The term was
originally applied to substances secreted by various
ENDOCRINE GLANDS and transported in the bloodstream to the
target organs. It is sometimes extended to include those
substances that are not produced by the endocrine glands
but that have similar effects.(DECS)
Hormônios progestacionais
BT: Hormônios
NT: Progesterona
TESP: HORMONAS PROGESTACIONALES
TING: PROGESTATIONAL HORMONES
Hormônios sexuais
BT: Hormônios
NT: Androgênios
Progesterona
RT: Sexo
TESP: HORMONAS SEXUALES
TING: SEX HORMONES
SNPOR: Qualquer um dos hormônios que estimulam várias funções
reprodutivas. As fontes principais de hormônios sexuais são
as gônadas masculinas e femininas, (i.e., testículo e
ovário), que são estimuladas a produzir hormônios sexuais
pelos hormônios pituitários Hormônio folículo estimulante e
hormônio luteinizante. Os principais hormônios sexuais
masculinos (andrógenos) incluem os estrógenos, progesterona
e prolactina.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier un de los hormonas que estimulan varias funciones
reproductivas. Las fuentes principales de hormonas sexuales
son las gónadas masculinas y femeninas (o sea, testículo y
ovario), que son estimuladas a producir hormonas sexuales
por los hormonas pituitarios hormona folículo estimulante y
hormona luteinizante. Las principales hormonas sexuales
masculinas (andrógenos) incluyen los estrógenos,
progesterona y prolactina.

Hospícios
USE: Hospitais psiquiátricos
TING: PSYCHIATRIC HOSPITALS
Hospitais

UF: Enfermarias
BT: Instalações e serviços para tratamento
Instituições
NT: Hospitais-escola
Hospitais de emergência
Hospitais dia
Hospitais gerais
Hospitais psiquiátricos
Instituições de saúde
RT: Administração hospitalar
Ambiente hospitalar
Análise institucional
Clínicas
Clínicas psiquiátricas
Criança hospitalizada
Internato e residência
TESP: HOSPITALES
TING: HOSPITALS
SNPOR: Instituições com um corpo clínico organizado que presta
cuidados médicos aos pacientes.(DECS)
SNESP: Instituciones con un cuerpo médico organizado que presta
atención médica a los pacientes.(DECS)
SNING: Institutions with an organized medical staff which provide
medical careto patients.(DECS)

Hospitais-escola
BT: Hospitais
RT: Administração hospitalar
Ambiente hospitalar
Clínicas psiquiátricas
Hospitais psiquiátricos
TESP: HOSPITALES ESCOLARES
TING: SCHOOL-HOSPITALS
SNPOR: Hospitais engajados em programas educativos e de pesquisa,
bem como na prestação de assistência médica a
pacientes.(DECS)
SNESP: Hospitales comprometidos con programas educativos y de
investigación, y que además proporcionan servicios médicos
a los pacientes.(DECS)
SNING: Hospitals engaged in educational and research programs, as
well as providing medical care to the patients.(DECS)
Hospitais de emergência
BT: Hospitais
TESP: HOSPITALES DE URGENCIA
TING: HOSPITALS, PACKAGED
SNPOR: Equipamentos e suprimentos hospitalares, acondicionados
para armazenamento por um longo prazo, suficientes para
instalar um hospital geral em uma situação de emergência.
São também chamados Hospitais de Emergências em Desastres e
antigamente,Hospitais de Emergência da Defesa Civil.(DECS)
SNESP: Equipamiento y suministros hospitalarios embalados para ser
almacenados por largo tiempo, suficientes para equipar un
hospital general en una situación de emergencia. También se

denominan Hospitales Embalados para Desastres y,
anteriormente, Hospitales de Emergencia de la Defensa
Civil.(DECS)
SNING: Hospital equipment and supplies, packaged for long-term
storage, sufficient to set up a general hospital in an
emergency situation. They are also called Packaged Disaster
Hospitals and formerly Civil DefenseEmergency
Hospitals.(DECS)
Hospitais dia
BT: Hospitais
TESP: HOSPITALES DE DIA
TING: HOSPITALS, DAY
SNPOR: O Hospital-Dia, um recurso intermediário entre o
ambulatório e a internação plena, é mais uma alternativa
importante no tratamento dos pacientes. No Hospital-Dia é
desenvolvida uma programação terapêutica intensiva,
individualizada, e predominantemente grupal, além das
atividades em oficinas terapêuticas, com o objetivo de
reinserir socialmente e reabilitar psicossocialmente o
paciente sem excluí-lo do meio sociofamiliar. Instituto de
Psiquiatria.(DECS)
SNESP: Hospitales que cuidan a los pacientes durante el dia; el
paciente vuelve a su casa en la noche.(DECS)
SNING: Hospitals caring for patients during the day, the patient
goes home at night.(DECS)
Hospitais gerais
BT: Hospitais
TESP: HOSPITALES GENERALES
TING: HOSPITAL, GENERAL
SNPOR: Hospitais grandes com pessoal médico residente que presta
assistência continuada a pacientes de cirurgia, clínica
médica e maternidade.(DECS)
SNESP: Grandes hospitales con personal médico residente que
proporcionan atención continuada a pacientes de cirugía,
clínica médica y maternidad.(DECS)
SNING: Large hospitals with a resident medical staff which
provides continuous care to maternity, surgical and medical
patients.(DECS)
Hospitais psiquiátricos
UF: Hospícios
Instituições psiquiátricas
Manicômios
BT: Hospitais
RT: Cuidados paliativos
Hospitais-escola
TESP: HOSPITALES PSIQUIATRICOS
TING: PSYCHIATRIC HOSPITALS
SNPOR: Hospitais especializados na prestação de assistência a
pacientes com doenças mentais.(DECS)
SNESP: Hospitales especializados que proporcionan atención a
pacientes con enfermedades mentales.(DECS)
SNING: Special hospitals which provide care to the mentally ill
patient.(DECS)
Hospitalização
BT: Institucionalização

NT: Alta do paciente
Hospitalização psiquiátrica
TESP: HOSPITALIZACION
TING: HOSPITALIZATION
SNPOR: Confinamento de um paciente em um hospital.(DECS)
SNESP: Internación de un paciente en un hospital.(DECS)
SNING: The confinement of a patient in a hospital.(DECS)
Hospitalização psiquiátrica
BT: Hospitalização
TESP: HOSPITALIZACION PSIQUIATRICA
TING: PSYCHIATRIC HOSPITALIZATION
Hostilidade
UF: Antagonismo
Ressentimento
BT: Raiva
RT: Ódio
TESP: HOSTILIDAD
TING: HOSTILITY
SNPOR: A expressão de inimizade ou antagonismo na ação, no
sentimento ou nas atitudes.(DECS)
SNESP: La expresión de enemistad o antagonismo en la acción, en el
sentimiento o en las actitudes.(DECS)
SNING: Tendency to feel anger toward and to seek to inflict harm
upon a person or group.(DECS)
Hotéis

HPV
HTP

BT: Arquitetura
TESP: HOTELES
TING: HOTELS
SNPOR: Estabelecimento que provê alojamento e, habitualmente,
refeições, entretenimentos, e outros serviços para o
público.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Establecimiento que provee alojamiento y, habitualmente,
comidas, entretenimientos, y otros servicios para el
público.
USE: Papilomavírus
USE: Desenho da casa-árvore-pessoa

Humanismo
BT: Filosofias
RT: Psicologia humanista
Técnicas de desenvolvimento pessoal
TESP: HUMANISMO
TING: HUMANISM
SNPOR: Filosofia que defende a capacidade de auto-realização de um
indivíduo através da razão e que geralmente rejeita o
sobrenatural.
SNESP: Filosofía que defiende la capacidad de auto realización de
un individuo a través de la razón y que generalmente
rechaza el sobrenatural.
SNING: Philosophy that asserts an individual's capacity for
self-realization through reason and often rejects the

supernatural.
Humanização da assistência
RT: Clínica ampliada
TESP: HUMANIZACION DE LA ATENCION
TING: HUMANIZATION ASSISTANCE
SNPOR: Humanização da Assistência parte do princípio de que para
melhorar qualidade da assistência não basta apenas investir
em equipamentos e tecnologia. O tratamento se torna mais
eficaz quando a pessoa é acolhida, ouvida e respeitada
pelos profissionais de saúde. Em contrapartida, também se
faz necessária a humanização das condições de trabalho
destes profissionais. Os funcionários que se sentem
respeitados pela instituição prestam atendimento mais
eficiente.(DECS)
SNESP: Tipo de asistencia que se supone que el tratamiento es más
efectivo cuando el paciente sea escuchado y respetado por
los profesionales de la salud. También es necesario
humanizar las condiciones de trabajo de estos
profesionales.(DECS)
SNING: Kind of assistance that assumes that treatment is most
effective when the patient is heard and respected by health
professionals. Conversely, it is also necessary to humanize
working conditions of these professionals.(DECS)
Hume, David, 1711-1776
BT: Pessoas
RT: Filosofia inglesa
Filósofos
Historiadores
Humilhação
BT: Emoções
RT: Zombaria
TESP: HUMILLACION
TING: HUMILIATION
SNPOR: Sentimento de vergonha por desonra por baixo foco sobre si
mesmo, um senso realista (sem superestimar ou subestimar)
das próprias realizações e valor, e um reconhecimento de
nossas limitações, imperfeições e valor, e um
reconhecimento de nossas limitações, imperfeições, erros,
lacunas de conhecimento e assim por diante.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Sentimiento de vergüenza por deshonra por bajo foco sobre
sí mismo, un sentido realista (sin sobrestimar o
subestimar) de las propias realizaciones y valor, y un
reconocimiento de nuestras limitaciones, imperfecciones y
valor, y un reconocimiento de nuestras limitaciones,
imperfecciones, errores, lagunas de conocimiento y así por
delante.
Humor

NT: Piadas
RT: Angústia
Estado de ânimo
Funções mentais
Riso
Zombaria
TESP: HUMOR

TING: HUMOR
SNPOR: A capacidade de perceber ou expressar os aspectos
divertidos de uma situação. Existe pouco acordo sobre a
essência do humor e os motivos pelos quais rimos ou
sorrimos de piadas ou anedotas.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La capacidad de percibir o expresar los aspectos divertidos
de una situación. Existe poco acuerdo sobre la esencia del
humor y los motivos por los cuales reímos o sonreímos de
chistes o anécdota.
Husserl, Edmund, 1859-1938
BT: Pessoas
NT: Fenomenologia existencial
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Matemáticos
Hyaenidae
UF: Hienas
BT: Animais
TESP: HYAENIDAEE
TING: HYAENIDAE
SNPOR: Família de grandes carnívoros terrestres que possuem longas
pernas, pelos defensivos ásperos e um rabo denso. É
composta por hienas e lobos - da - terra.(DECS)
SNESP: Familia de grandes carnívoros terrestres que poseen largas
extremidades, pelos defensivos ásperos y una cola densa.
Forman esta familia las hienas y proteles.(DECS)
SNING: A family of large terrestrial carnivores possessing long
legs, coarse guard hairs and a busy tail. It is comprised
of hyenas and aardwolves.(DECS)
Hystricognathi
USE: Roedores
IA
IAMSPE

USE: Índice de ansiedade de Handler
UF: Instituição de assistência médica ao servidor público
estadual
Instituto de assistência médica ao servidor público estadual
RT: Instituições de saúde

Ianni, Octavio, 1926-2004
BT: Pessoas
RT: Sociólogos
Iatrogenia
USE: Doença iatrogênica
IBD

USE: Inventário de depressão de Beck

Iconoclastia
RT: Igrejas
Religião
TESP: ICONOCLASTIA

TING: ICONOCLASM
SNPOR: Doutrina bizantina (VIII e IX) que repudiava, sob acusação
de idolatria, a representação e a veneração de imagens
santas.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Doctrina bizantina (VII e IX) que repudiaba, bajo acusación
de idolatría, la representación y la veneración de imágenes
santas.
IDATE

Ideação

USE: Inventário de ansiedade traço-estado
TING: STATE TRAIT ANXIETY INVENTORY
BT: Processos cognitivos
NT: Imaginação
TESP: IDEACION
TING: IDEATION
SNPOR: Processo de formação da ideia ou imagem.
SNESP: Proceso de formacion de la idea o imagen
SNING: Process of idea or image formation.

Idealismo

BT: Filosofias
RT: Determinismo
TESP: IDEALISMO
TING: IDEALISM
SNPOR: Em filosofia, a posição de que a realidade, incluindo o
mundo natural, não é independente da mente. As posições
variam de formas fortes, que asseguram que a mente
constitui os elementos da realidade, até formas mais
brandas que afirmam que a realidade está correlacionada com
os mecanismos da mente. Existe também uma gama de posições
quanto à natureza da mente, desde as que afirmam que a
mente deve ser concebida como absoluta, universal e
separada da própria natureza, até aquelas que sustentam que
a mente pode ser concebida como mentes
individuais.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: En filosofia, la posición de que la realidad, incluyendo el
mundo natural, no es Independiente de la mente. Las
posiciones varían de formas fuertes, que aseguran que la
mente constituye los elementos de la realidad, hasta formas
más brandas que afirman que la realidad está correlacionada
con los mecanismos de la mente. Existe también una gama de
posiciones cuanto a la naturaleza de la mente, desde las
que afirman que la mente debe ser concebida como absoluta,
universal y separada de la propia naturaleza, hasta
aquellas que sustentan que la mente puede ser concebida
como mentes individuales.

Identidade
NT: Identidade (criança)
Identidade de gênero
RT: Autonomia
Criador
Espelho
Self
TESP: IDENTIDAD

TING: IDENTITY
SNPOR: O senso que um indivíduo tem de si próprio, definido por
(a) um grupo de características físicas e psicológicas que
não é totalmente compartilhado com outra pessoa e (b) uma
gama de afiliações sociais e interpessoais e papéis
sociais. A identidade envolve um senso de continuidade: o
sentimento de que hoje somos a mesma pessoa que éramos
ontem ou no ano passado (a despeito de mudanças físicas ou
de outra natureza). Esse senso é derivado de nossas
sensações corporais, nossa imagem do corpo e o sentimento
de que nossas memórias, objetivos, valores e experiências
pertencem a nós.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: El sentido que un individuo tiene de sí propio, definido
por (a) un grupo de características físicas y psicológicas
que no es totalmente compartido con otra persona y (b) una
gama de afiliaciones sociales y interpersonales y papeles
sociales. La identidad involucre un sentido de continuidad:
el sentimiento de que hoy somos la misma persona que éramos
ayer o en el año pasado (a despecho de mudanzas físicas o
de otra naturaleza). Ese sentido es derivado de nuestras
sensaciones corporales, nuestra imagen del cuerpo y el
sentimiento de que nuestras memorias, objetivos, valores y
experiencias pertenecen a nosotros.
Identidade (criança)
BT: Identidade
TESP: IDENTIDAD (NINOS)
TING: IDENTITY (CHILDREN)
Identidade de gênero
UF: Identidade sexual
BT: Identidade
NT: Mulher trans
RT: Androginia
Autoconceito
Complexo de Édipo
Desenvolvimento psicossexual
Feminilidade
Gênero
Identificação (psicanálise)
Masculinidade
Orientação sexual
Papéis sexuais
Personalidade
Sexualidade feminina
Transexualismo
TESP: IDENTIDAD DE GÉNERO
TING: GENDER IDENTITY
SNPOR: Convicção interior de que o indivíduo e macho ou fêmea, ou
o conhecimento íntimo de ser masculino ou feminino.
SNESP: Conviccion interior de que un indivíduo masculino o
femenino, o el conocimiento intimo de ser masculino o
femenino
SNING: Inner conviction that one is male or female or inner sense
of being masculine or feminine.
Identidade étnica
BT: Fatores socioculturais

RT: Autoconceito
Identidade social
TESP: IDENTIDAD ETNICA
TING: ETHNIC IDENTITY
SNPOR: Sentimentos, afinidades, ou associações que um indivíduo
vive como membro de um determinado grupo étnico.
SNESP: Sentimientos, afinidades, o asociaciones que un individuo
vive como miembro de un determinado grupo etnico
SNING: Feelings, ties, or associations that an individual
experiences as a member of a particular ethnic group.
Identidade organizacional
BT: Administração
RT: Organizações
TESP: IDENTIDAD ORGANIZACIONAL
Identidade pessoal
USE: Autoconceito
Identidade profissional
BT: Identidade social
RT: Autoconceito
Desenvolvimento profissional
Percepção de papel
Profissionais
TESP: INDENTIDAD PROFESIONAL
TING: PROFESSIONAL IDENTITY
SNPOR: Conceito de si mesmo e do próprio papel dentro de um
domínio profissional.
SNING: Concept of self and role within a professional domain.
Identidade sexual
USE: Identidade de gênero
TESP: IDENTIDAD SEXUAL
TING: GENDER IDENTITY
Identidade social
NT: Identidade profissional
RT: Autoconceito
Etnocentrismo
Grupos minoritários
Identidade étnica
TESP: IDENTIDAD SOCIAL
TING: SOCIAL IDENTITY
SNPOR: Um aspecto de autoimagem baseada na preferência por um
grupo ou etnocentrismo e uma tomada de consciência de
pertencer a um grupo social ou cultural.
SNESP: Un aspecto de auto-imagen basada em la preferencia por um
grupo o etnocentrismo e uma toma de conciência de
pertenecer a um grupo social o cultural
SNING: An aspect of self image based on in-group preference or
ethnocentrism and a perception of belonging to a social or
cultural group.
Identificação (mecanismo de defesa)
BT: Identificação (psicanálise)
Mecanismos de defesa
NT: Identificação (psicologia)
RT: Identificação projetiva

Introjeção
TESP: IDENTIFICACION (MECANISMO DE DEFENSA)
TING: IDENTIFICATION (DEFENSE MECHANISM)
SNPOR: O processo pelo qual uma vítima de abuso se identifica
psicologicamente com o perpetrador do abuso, ou com o grupo
com o qual o perpetrador se identifica, como estratégia
defensiva contra sentimentos de vulnerabilidade a outras
agressões.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El proceso por lo cual una víctima de abuso se identifica
psicológicamente con el perpetrador del abuso, o con el
grupo con lo cual el perpetrador se identifica, como
estrategia defensiva contra sentimientos de vulnerabilidad
a otras agresiones.
Identificação (psicanálise)
NT: Identificação (mecanismo de defesa)
Identificação projetiva
RT: Caráter
Complexo de Édipo
Contratransferência
Corte
Desenvolvimento do eu
Desidentificação
Ego
Empatia
Identidade de gênero
Infância
Internalização
Introjeção
Objeto
Superego
TESP: IDENTIFICACION (PSICOANALISIS)
TING: IDENTIFICATION (PSYCHOANALYSIS)
SNPOR: Um individuo que incorpora aspectos de seus objetos dentro
do ego a fim de aliviar a ansiedade associada a perda
objetal ou para reduzir a hostilidade entre si mesmo e o
objeto.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Individuo que incorpora aspectos de sus objetos dentro del
ego de aliviar la ansiedad asociada a pérdida objetal o
para reducir la hostilidad entre sí mismo y el objeto.
Identificação (psicologia)
BT: Identificação (mecanismo de defesa)
RT: Desenvolvimento da personalidade
TESP: IDENTIFICACION (PSICOLOGIA)
TING: IDENTIFICATION (PSYCHOLOGY)
SNPOR: Processo pelo qual um indivíduo se esforça,
inconscientemente, em se moldar de acordo com o outro. Este
processo também é importante para o desenvolvimento da
personalidade, particularmente do superego ou consciência,
que é modelado, principalmente, com base no comportamento
dos adultos mais importantes.(DECS)
SNESP: Un proceso por el cual un individuo se esfuerza,
inconscientemente, en tomar como modelo la manera de otro.
Este proceso también es importante para el desarrollo de la
personalidad, particularmente del superego o consciencia,
que es modelado, principalmente, con base en la conducta de

los adultos más importantes.(DECS)
SNING: A process by which an individual unconsciously endeavors to
pattern himself after another. This process is also
important in the development of the personality,
particularly the superego or conscience, which is modeled
largely on the behavior of adult significant others.(DECS)
Identificação projetiva
BT: Identificação (psicanálise)
Mecanismos de defesa
RT: Dinâmica de casal
Identificação (mecanismo de defesa)
Projeção (mecanismo de defesa)
TESP: IDENTIFICACION PROYECTIVA
TING: PROJECTIVE IDENTIFICATION
SNPOR: Em psicanálise, um mecanismo de defesa no qual o indivíduo
projeta qualidades que são inaceitáveis ao self em um outro
individuo e aquela pessoa através de pressão interpessoal
inconsciente ou consciente internaliza as qualidades
projetadas e acredita ser caracterizado por elas adequada e
justificadamente 2. Na teoria das relações objetais de
Melanie Klein, um mecanismo de defesa no qual uma pessoa
fantasia que parte de seu ego é dividido e projetado no
objeto a fim de controlá-lo ou prejudicá-lo , desse modo
permitindo que o indivíduo mantenha uma crença em seu
controle onipotente. A identificação projetiva é um aspecto
chave da posição paranoide-esquizoide de Klein.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En psicoanálisis, un mecanismo de defesa en lo cual el
individuo proyecta cualidades que son inaceptables al self
en otro individuo y aquella persona a través de presión
interpersonal inconsciente o consciente internaliza las
cualidades proyectadas y acredita ser caracterizado por
ellas adecuando y justificadamente. 2 En la teoría de las
relaciones objétales de Melanie Klein, un mecanismo de
defesa en lo cual una persona fantasía que parte de su ego
es divido y proyectado en el objeto a fin de contrólalo o
perjudícalo de ese modo permitiendo que el individuo
mantenga una creencia en su control omnipotente. La
identificación proyectiva es un aspecto llave de la
posición paranoide-esquizoide de Klein.
Ideologia

BT: Filosofia
RT: Sociologia
TESP: IDEOLOGIA
TING: IDEOLOGY
SNPOR: 1. Ordenação sistemática de ideias com doutrinas, atitudes,
crenças e símbolo associados que juntos formam uma
filosofia mais ou menos coerente ou weltanschauung para uma
pessoa, grupo ou movimento sociopolítico 2. No marxismo,
qualquer filosofia ou conjunto de ideias considerada falsa
e distorcida, geralmente porque ignora ou tenta disfarçar a
base material da sociedade.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Ordenación sistemática de ideas con doctrinas,
actitudes, creencias y símbolo asociados que juntos forman
una filosofía más o menos coherente o weltanschauung para
una persona, grupo o movimiento sociopolítico 2. En el

marxismo, cualquier filosofía o conjunto de ideas
considerada falsa y destorcida, generalmente porque ignora
o intenta disfrazar a base material de la sociedad.
Ideologia política
BT: Política
NT: Anarquismo
Capitalismo
Comunismo
Fascismo
Liberalismo político
Marxismo
Nacionalismo
Neoliberalismo
Socialismo
Zapatismo
Idiot savants
UF: Savants
Síndrome Savant
BT: Deficiente mental
Retardo mental
RT: Superdotados
TESP: IDIOT SAVANTS
TING: IDIOT SAVANTS
SNPOR: Pessoa com retardo mental que possui notável capacidade ou
talento altamente desenvolvido em uma área, tais como
calcular rapidamente, perícia na execução de música ou
proezas de memória. Essas pessoas são raras, e tal
capacidade geralmente ocorre naquelas com retardo mental
leve a moderado, com ou sem transtornos do espectro
autista.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Persona con retardo mental que posee notable capacidad o
talento altamente desarrollado en un área, tales como
calcular rápidamente, pericia en la ejecución de música o
proezas de memoria. Esas personas son raras, y tal
capacidad generalmente ocurre en aquellas con retardo
mental leve a moderado, con o sin trastornos del espectro
autista.
Idosos

UF: Velhos
BT: Adultos
RT: Asilos para idosos
Avaliação das atividades da vida diária - indice de Katz
Cuidado do idoso
Demência senil
Desenvolvimento do adulto
Envelhecimento físico
Geriatria
Gerontologia
Psicologia do idoso
Velhice
TESP: ADULTOS MAYORES
TING: AGED
SNPOR: Idades a partir de 65 anos. Use GERIATRICS ou GERONTOLOGY
para acessar referências entre 67-72.
SNESP: Edades a partir de 65 anos. Use GERIATRIA o GERONTOLOGIA

para acceder a referências entre 67-72
SNING: Ages 65 years or older. Use GERIATRICS or GERONTOLOGY to
access references from 67-72.
IDZ
IES

USE: Inventário de depressão de Zung
USE: Escala revisada do impacto de eventos

Igreja católica
BT: Catolicismo
NT: Encíclicas
Inquisição
TESP: IGLESIA CATOLICA
TING: ROMAN CATHOLIC CHURCH
SNPOR: Conjunto dos fiéis que integram o catolicismo.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Conjunto de los fieles que integran el catolicismo.
Igreja pentecostal
RT: Cristianismo
TESP: IGLESIA PENTECOSTAL
TING: PENTECOSTAL CHURCH
Igrejas

BT: Instituições
RT: Arquitetura
História da igreja - Século XVI (Alemanha)
Iconoclastia
Instalações e serviços comunitários
Religião
TESP: IGLESIAS
TING: CHURCHES
SNPOR: Comunidade comporta por cristãos, que forma um corpo social
organizado, instituído por Jesus Cristo.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Comunidad compuesta por cristianos, que forma un cuerpo
social organizado, instituido por Jesús Cristo.

Igualdade social
BT: Problemas sociais
RT: Ação afirmativa
Direito à educação
Direito civil
Direitos humanos
Educação e igualdade
Integração social
Justiça
Relações étnicas e raciais
TESP: IGUALDAD SOCIAL
TING: SOCIAL EQUALITY
IIS
Íleo

USE: Inventário de integração sexual

USE: Intestinos
TING: ILEUM
Illich, Ivan, 1926-2002
BT: Pessoas
RT: Escritores
Iluminação
UF: Luz
BT: Estimulação visual
NT: Radiação ultravioleta
RT: Adaptação à luz
Holografia
Percepção de brilho
TESP: ILUMINACION
TING: ILLUMINATION
SNPOR: Porção luminosa do espectro de radiação eletromagnética,
mas, pode incluir a luz ultra-violeta e infra-vermelha.
Pode, também, referir-se mais genericamente à luz ambiente.
Compare LUMINANCE.
SNESP: Porción luminosa del espectro de radiación
electromagnética, más, puede incluir la luz ultra-violeta y
infra-roja.
SNING: Visible portion of the electromagnetic radiation spectrum
but may include ultraviolet and infrared light. May also
refer more generally to ambient light. Compare LUMINANCE.
Iluminismo (filosofia)
BT: Filosofia moderna
TESP: ILUMINISMO (FILOSOFIA)
TING: ENLIGHTENMENT
SNPOR: Movimento intelectual do XVIII, caracterizado pela
centralidade da ciência e da racionalidade crítica no
questionamento filosófico, o que implica recusa a todas as
formas de dogmatismo, esp. o das doutrinas políticas e
religiosas tradicionais; Filosofia das Luzes, Ilustração,
Esclarecimento, Século das Luzes. (Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
Ilusões (percepção)
UF: Ilusões óticas
BT: Percepção
RT: Desilusão
Distorção perceptiva
Distúrbios da percepção
TESP: ILUSIONES (PERCEPCION)
TING: ILLUSIONS (PERCEPTION)
SNPOR: Percepção errônea ou alteração da realidade na percepção
subjetiva.
SNESP: Percepcion erronea o alteracion de la realidad en la
percepcion subjetiva
SNING: Misperception or alteration of reality in subjective
perception.
Ilusões óticas
USE: Ilusões (percepção)
Ilustradores

BT: Profissionais
RT: Andrade, Farnase de, 1926-1996
SNPOR: Diz-se de ou artista que faz ilustrações para texto.
(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Dícese de o artista que hace ilustraciones para texto.
Imagem

BT: Abstração
NT: Análise da imagem
RT: Arquétipos
Espelho
Imaginação
TESP: IMAGENES
TING: IMAGERY
SNPOR: 1. Em psicologia cognitiva, uma semelhança ou representação
de uma experiência sensorial anterior, recordada sem
estimulação externa. Por exemplo, imaginar a forma de um
cavalo ou o som de um avião a jato traz à mente uma imagem
derivada de experiências anteriores com esses estímulos 2
representação de um objeto produzida por um sistema
óptico.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. En psicología, una semejanza o representación de una
experiencia sensorial anterior, recuerda sin estimulación
externa. Por ejemplo, imaginar a forma de un caballo o el
sonido de un avión a jato trace a mente una imagen derivada
de experiencias anteriores con eses estímulos 2
representación de un objeto producida por un sistema óptico.

Imagem corporal
UF: Esquema corporal
RT: Consciência corporal
Constituição do eu
Self
TESP: IMAGEN CORPORAL
TING: BODY IMAGE
SNPOR: Representação mental do proprio corpo de acordo com
retrocarga recebida do próprio corpo, do ambiente, e de
outras pessoas.
SNESP: Representación mental del propio cuerpo de acuerdo con
retrocarga recibida del propio cuerpo, del ambiente, y de
otras personas.
SNING: Mental representation of one's body according to feedback
received from one's body, the environment, and other people.
Imagem eidética
UF: Memória fotográfica
BT: Memória
TESP: IMAGEN EIDETICA
TING: EIDETIC IMAGERY
SNPOR: Memória clara e detalhada para objetos ou eventos
percebidos, de um modo geral, visualmente.
SNESP: Memoria clara y detallada para objetos o eventos
percibidos, de un modo general, visualmente.
SNING: Clear and detailed memory for objects or events perceived,
usually visually.
Imagem mental

BT: Pensamento
TESP: IMAGENES MENTALES
TING: MENTAL IMAGERY
SNPOR: Geração cognitiva de informações sensoriais dos cinco
sentidos, individual ou coletivamente, que é recordada da
experiência ou autoproduzida de uma forma não experienciada
2 IMAGENS mentais consideradas coletivamente, ou o tipo
particular de imagens características de um indivíduo, tais
como mentalização visual. (Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Generación cognitiva de informaciones sensoriales de los
cinco sentidos, individual o colectivamente, que es
recordada de la experiencia o auto producida de una forma
no experienciada. 2. IMÁGENES mentales consideradas
colectivamente, o el tipo particular de imágenes
características de un individuo, tales como mentalización
visual.
Imagem por ressonância magnética
UF: MRI
Ressonância magnética
BT: Tomografia
NT: Ressonância magnética funcional
RT: Diagnóstico computadorizado
Espectrografia de ressonância magnética nuclear
TESP: IMAGEM POR RESONANCIA MAGNETICA
TING: MAGNETIC RESONANCE IMAGING
SNPOR: Técnica diagnóstica não invasiva que usa as respostas de
hidrogênio em moléculas de tecido a impulsos magnéticos
fortes para formar uma figura tridimensional de órgãos e
tecido do corpo (p. ex., o cérebro) com mais precisão do
que a tomografia computadorizada.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Técnica diagnóstica no invasiva que usa las respuestas de
hidrógeno en moléculas de tejido a impulsos magnéticos
fuertes para formar un dibujo tridimensional de órganos y
tejido del cuerpo (p. ej., el cerebro) con más precisión do
que a tomografía computadorizada.
Imaginação
UF: Fantasia
BT: Ideação
Processos cognitivos
NT: Amigo imaginário
RT: Imagem
Imaginário
Inconsciente
Pensamento mágico
TESP: IMAGINACION
TING: IMAGINATION
SNPOR: Processo de formação das imagens mentais de objetos,
qualidades, situações, ou relacionamentos, que não são
imediatamente manifestos aos sentidos.
SNESP: Proceso de formación de las imágenes mentales de objetos,
cualidades, situaciones, o relacionamientos, que no son
inmediatamente manifiestos a los sentidos.
SNING: Process of forming mental images of objects, qualities,
situations, or relationships, which are not immediately
apparent to the senses.

Imaginação infantil
BT: Amigo imaginário
RT: Brincar de faz-de-conta
TESP: IMAGINACION INFANTIL
TING: CHILDREN'S IMAGINATION
Imaginário
NT: Amigo imaginário
Imaginário coletivo
RT: Estrangeiro (psicanálise)
Folclore
Imaginação
Mitologia
Mitos
TESP: IMAGINARIO
TING: IMAGINARY
SNPOR: O reino das imagens: um dos três aspectos do campo
psicanalítico definido pelo psicanalista francês Jacques
Lacan (1901-1981). O imaginário é aquele estado de ser em
que o bebê não tem consciência de ser um sujeito distinto
das outras pessoas ou do mundo exterior e não tem
consciência de seu lugar na cultura humana. Após o ingresso
do bebê no simbólico (o mundo da linguagem, cultura e
moralidade), ele só pode retornar por inteiro ao imaginário
através da fantasia.
SNESP: El reino de las imágenes: un de los tres aspectos del campo
psicoanalítico definido por el psicoanalista francés
Jacques Lacan (1901-1981). El imaginario es aquello estado
de ser en que el bebé no tiene consciencia de ser un sujeto
distinto de las otras personas o del mundo exterior y no
tiene consciencia de su lugar en la cultura humana. Después
el ingreso del bebé en el simbólico (el mundo del lenguaje,
cultura y moralidad), él solo puede retornar por entero al
imaginario a través de la fantasía.
Imaginário coletivo
BT: Imaginário
RT: Grupos
TESP: IMAGINARIO COLECTIVO
TING: COLLECTIVE IMAGINARY
Imigração

UF: Imigrantes
BT: Processos sociais
NT: Imigração brasileira
RT: Cidadania
Migração humana
Refugiados
TESP: INMIGRACION
TING: IMMIGRATION
SNPOR: Fixação permanente de um indivíduo em um país estrangeiro.
SNESP: Fijacion permanente de un indivíduo en un pais extranjero
NGT: DECS USE. VERIFICAR NES
SNING: Permanent resettlement in a country other than the country
of one's origin.

Imigração brasileira
BT: Imigração

TESP: INMIGRACION BRASILENA
TING: BRAZILIAN IMMIGRATION
Imigrantes
USE: Imigração
Imipramina
UF: Tofranil
BT: Aminas
TESP: IMIPRAMINA
TING: IMIPRAMINE
SNPOR: Antidepressivo tricíclico (ATC) com estrutura molecular de
amina terciária. Originalmente sintetizada com o intuito de
criar um antipsicótico eficaz, a imipramina se mostrou
ineficaz na redução de sintomas de psicológicos.
Entretanto, ela parece ajudar pacientes com depressão grave
e posteriormente passou a ser comercializada como
antidepressivo. Ela é considerada o protótipo dos ATCs e,
como todos os agentes tricíclicos, seu uso como
antidepressivo foi largamente suplantado por substâncias
menos tóxicas. Contudo, ela continua tendo um papel
terapêutico como sedativo e adjunto no manejo de dor
neuromuscular ou musculosqueletal. Nome comercial
Tofranil.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Antidepressivo tricíclico (ATC) con estructura molecular de
amina terciaria. Originalmente sintetizada con el intuito
de crear un anti psicótico eficaz, la imipramina se mostró
ineficaz en la reducción de síntomas de psicológicos.
Entretanto, ella parece ayudar pacientes con depresión
grave y posteriormente pasó a ser comercializada como
antidepresivo. Ella es considerada el prototipo de los ATCs
y, como todos los agentes tricíclicos, su uso como
antidepresivo fue largamente suplantado por sustancias
menos tóxicas. Con todo, ella continua tiendo un papel
terapéutico como sedativo y adjunto en el manejo de dolor
neuromuscular o muscolosqueletal. Nombre comercial Tofranil.
Imitação (aprendizagem)
UF: Modelagem do comportamento
BT: Aprendizagem social
TESP: IMITACION (APRENDIZAJE)
TING: IMITATION (LEARNING)
SNPOR: Imitação por seres humanos ou animais para aprender um tipo
de comportamento ou reação.
SNESP: Imitacion por seres humanos o animales para aprender um
tipo de comportamiento o reaccion
SNING: Mimicking by human or animal subjects to learn a model's
behavior or responses.
Imobilidade social
USE: Mobilidade social
TING: SOCIAL IMMOBILITY
Imortalidade
RT: Angústia de morte
Narcisismo
Religião
TESP: INMORTALIDAD

TING: IMMORTALITY
SNPOR: Qualidade ou condição de imortal, do que não parece;
eternidade 2 perpetuação na lembrança; perenidade.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Cualidad o condición de inmortal, de lo que no parece;
eternidad.
Impacto socioeconômico
USE: Atividades socioeconômicas
Impasse (psicoterapia)
BT: Psicoterapia
RT: Tratamento
TESP: IMPASE (PSICOTERAPIA)
TING: IMPASSE (PSYCHOTHERAPY)
Implante coclear
BT: Cirurgia
Próteses
RT: Cóclea
Deficiente auditivo
Distúrbios da audição
Surdo
TESP: IMPLANTACION COCLEAR
TING: COCHLEAR IMPLANTS
SNPOR: Dispositivo eletrônico que permite que indivíduos com perda
auditiva neurossensorial profunda escutem e interpretem
alguns sons, particularmente os associados à fala. Consiste
em um microfone para detectar sons, um transmissor de sons,
um processador para digitalizar sons e um receptor para
sinalizar eletrodos que são implantados cirurgicamente na
cóclea para estimular o nervo auditivo.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Dispositivo electrónico que permite que individuos con
pérdida auditiva neurossensorial profunda escuchen y
interpreten algunos sonidos, particularmente los asociados
a habla. Consiste en un micrófono para detectar sonidos, un
transmisor de sonidos, un procesador para digitalizar
sonidos y un receptor para señalizar electrodos que son
implantados quirúrgicamente en la cóclea para estimular el
niervo auditivo.
Impotência
UF: Disfunção erétil
BT: Distúrbios da função sexual
RT: Ejaculação precoce
Ereção
Frigidez
Orgasmo
Orgasmo masculino
TESP: IMPOTENCIA
TING: IMPOTENCE
SNPOR: Incapacidade de um homem de completar o ato sexual devido
ao fracasso parcial ou completo em alcançar ou manter a
ereção. Essa condição é denominada transtorno erétil
masculino no DSM-IV-TR e disfunção erétil em contextos
clínicos. As causas mais comuns de impotência induzida por
medicamentos são os antidepressivos e anti-hipertensicos.

Não se sabe com clareza como o uso de antidepressivos
causa impotência e outras formas de disfunção sexual:
possíveis mecanismos incluem inibição do óxido nítrico ou
efeitos sobre a serotonina (principalmente o receptor de
serotonina 5-HT), dopamina, acetilcolina e norepinefrina. A
impotência também pode indicar ejaculação precoce,
interesse limitado por sexo, orgasmo sem prazer, ou coito
sem ejaculação.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Incapacidad de un hombre de completar el acto sexual debido
al fracaso parcial o completo en alcanzar o mantener a
erección. Esa condición es denominada trastorno eréctil
masculino en lo DSM-IV-TR Y disfunción eréctil en contextos
clínicos. Las causas más comunes de impotencia inducida por
medicamentos son los antidepresivos y anti-hipertensivos.
No se sabe con clareza como el uso de antidepresivos causa
impotencia y otras formas de disfunción sexual: posibles
mecanismos incluyen inhibición del óxido nítrico o efectos
sobre la serotonina (principalmente el receptor de
serotonina 5-HT), dopamina, acetilcolina y norepinefrina. A
impotencia también puede indicar eyaculación precoz,
interese limitado por sexo, orgasmo sin placer, o coito sin
eyaculación.
Imprinting
UF: Estampagem
BT: Aprendizagem social
Etologia animal
TING: IMPRINTING
SNPOR: Processo de aprendizado rapido que acontece nos primeiros
períodos críticos do desenvolvimento em animais sociais.
Estabelece a base de padrões de comportamento social. Termo
usado para populações humanas e animais.
SNESP: Proceso de aprendizaje rápido que ocurre en los primeros
períodos críticos del desarrollo en animales sociales.
Establece la base de patrones de comportamiento social.
Término usado para poblaciones humanas y animales.
SNING: Rapid learning process that takes place during early
critical periods of development in social animals.
Establishes the basis for patterns of social behavior. Used
for both human and animal populations.
Improved readability form
UF: IRF
BT: Testes psicológicos
Impulsividade
UF: Impulso
BT: Estilo cognitivo
RT: Cleptomania
Distúrbio da atenção
Jogo patológico
Noção de tempo
Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
TESP: IMPULSIVIDAD
TING: IMPULSIVENESS
SNPOR: Necessidade repentina e inegável de agir imediatamente,
muitas vezes resultando em ação sem deliberação para um
propósito que não pode ser lembrado. Também denominado

impulsão. Em teoria psicanalítica, o movimento de Energia
Psiquica associado a pulsões instintuais, tais como sexo e
fome.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Necesidad repentina e innegable de acción inmediatamente,
muchas veces resultante en acción sin deliberación para un
propósito que no puedo ser recuerdo. También denominado
impulsión. En teoría psicoanalítica, el movimiento de
Energía Psíquica asociado a pulsiones instintivas, tales
como sexo y hambre.
Impulso

USE: Impulsividade

Imunidade natural
BT: Imunologia
TESP: INMUNIDAD NATURAL
TING: IMMUNITY, NATURAL
SNPOR: Capacidade de um organismo normal permanecer não infectado
por microrganismos e suas toxinas. Resulta da presença de
ANTI-INFECCIOSOS que ocorrem naturalmente, fatores
constitucionais, como TEMPERATURA CORPORAL, e células do
sistema imunitário que agem prontamente, tais como as
CÉLULAS MATADORAS NATURAIS.(DECS)
SNESP: Capacidad de un organismo normal de no ser afectado por
microorganismos y sus toxinas. Es el resultado de la
presencia natural de AGENTES ANTIINFECIOSOS, factores
constitucionales, tales como la TEMPERATURA CORPORAL y de
células inmunitarias que actúan de inmediato como las
CÉLULAS NATURALES ASESINAS.(DECS)
SNING: The capacity of a normal organism to remain unaffected by
microorganisms and their toxins. It results from the
presence of naturally occurring ANTI-INFECTIVE AGENTS,
constitutional factors such as BODY TEMPERATURE and
immediate acting immune cells such as NATURAL KILLER
CELLS.(DECS)
Imunização
UF: Vacinação
BT: Métodos de tratamento físico
TESP: INMUNIZACION
TING: IMMUNIZATION
SNPOR: Estimulação deliberada da resposta imune do hospedeiro.
AIMUNIZAÇÃO ATIVA envolve a administração de ANTÍGENOS ou
ADJUVANTES IMUNOLÓGICOS. A IMUNIZAÇÃO PASSIVA envolve a
administração de SOROS IMUNES ou LINFÓCITOS ou seus
extratos (p.ex., fator de transferência, RNA imune), ou
transplante de tecido produtor de célula imunocompetente
(timo ou médula óssea).(DECS)
SNESP: Estimulación deliberada de la respuesta inmune de un
huésped. La INMUNIZACIÓN ACTIVA supone la administración de
ANTÍGENOS o ADYUVANTES INMUNOLÓGICOS. La INMUNIZACIÓN
PASIVA supone la administración de SUEROS INMUNES o
LINFOCITOS o sus extractos (por ejemplo, factor de
transferência, RNA inmune) o el trasplante de tejido
productor de células inmunocompetentes (timo o médula
ósea).(DECS)
SNING: Deliberate stimulation of the host's immune response.
ACTIVEIMMUNIZATION involves administration of ANTIGENS or

IMMUNOLOGIC ADJUVANTS. PASSIVE IMMUNIZATION involves
administration of IMMUNE SERA or LYMPHOCYTES or their
extracts (e.g., transfer factor, immune RNA) or
transplantation of immunocompetent cell producing tissue
(thymus or bone marrow).(DECS)
Imunohistoquímica
RT: Bioquímica
Diagnóstico
Histologia
Imunologia
TESP: INMUNOHISTOQUIMICA
TING: IMMUNOHISTOCHEMESTRY
SNPOR: Localização histoquímica de substâncias imunorreativas
utilizando anticorpos marcados como reagentes.(DECS)
SNESP: Localización histoquímica de sustancias inmunorreactivas
mediante el uso de anticuerpos marcados como
reactivos.(DECS)
SNING: Histochemical localization of immunoreactive substances
using labeled antibodies as reagents.(DECS)
Imunologia
UF: Imunopatologia
BT: Medicina
NT: Citocinas
Imunidade natural
Neuroimunologia
Psiconeuroimunologia
RT: Imunohistoquímica
Imunorreatividade
TESP: INMUNOLOGIA
TING: IMMUNOLOGY
SNPOR: Ciência médica que estuda a imunidade. Termo usado para a
disciplina científica ou para os próprios processos
imunológicos.
SNESP: Ciencia médica que estudia la inmunidad. Término usado para
la disciplina científica o para os propios procesos
inmunológicos.
SNING: Médical science dealing with the study of immunity. Used
for the scientific discipline or the immunological
processes themselves.
Imunopatologia
USE: Imunologia
Imunorreatividade
RT: Imunologia
Interleucinas
TESP: INMUNOREACTIVIDAD
TING: IMMUNOREACTIVITY
SNPOR: Use IMMUNOLOGY para acessar referências entre 73-93.
SNESP: Use INMUNOLOGY para acceder referencias entre 73-93.
SNING: Use IMMUNOLOGY to access references from 73-93.
Incentivos
BT: Motivação
NT: Incentivos financeiros
RT: Objetivos
Recompensas

TESP: INCENTIVOS
TING: INCENTIVES
SNPOR: Acontecimentos ou objetos que aumentam ou induzem a vontade
ou a determinação. Popularmente descrito como a expectativa
de recompensa de um indivíduo. O termo pode ser usado para
populações humanas ou animais. Compare RECOMPENSA e REFOÇO.
SNESP: Acontecimientos u objetivos que aumentan o indicen uma
voluntad a una determinaci n. Popularmente descrito como
uma expectativa de recompensa de un indivíduo. El termino
puede ser usado para poblaciones humanas o animales.
Compare RECOMPENSA y REFUERZO
SNING: Events or objects which increase or induce drives or
determination. Popularly described as one's expectation of
reward. May be used for human or animal populations.
Compare REWARDS and REINFORCEMENT.
Incentivos financeiros
BT: Incentivos
Motivação
TESP: INCENTIVOS FINANCIEROS
TING: MONETARY INCENTIVES
SNPOR: Dinheiro esperado ou prometido em troca de serviço ou
desempenho que pode encorajar a ocorrência continua da
compensação da atividade.
SNESP: Dinero esperado o prometido en cambio de servicio o
desempeno luego de una compensacion de una actividad
SNING: Money expected or promised in return for service or
attainment which may encourage the continued occurrence of
the activity being rewarded.
Incesto

Incisão

BT: Abuso sexual
Desvios sexuais
Relação sexual
RT: Agressões sexuais
Complexo de Édipo
Pedofilia
Transgressão
TESP: INCESTO
TING: INCEST
SNPOR: Atividade sexual entre pessoas com estreitos laços de
sangue (p. ex. irmãos e irmãs) que é proibida pela lei ou
pelos costumes. O sexual entre primos, tios e sobrinhos, ou
tias e sobrinhos é proibido em algumas sociedades, mas não
em outros. Tabus de incesto de algum tipo são observados em
praticamente qualquer sociedade.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Actividad sexual entre personas con estrecho lazos de
sangre (p. ej. Hermanos y hermanos) que es prohibida en
algunas sociedades, mas no en otros. Tabus de incesto de
algún tipo son observados en prácticamente cualquier
sociedad.
USE: Cesura

Inclusão escolar
BT: Educação inclusiva
TESP: INCLUSION ESCOLAR

TING: SCHOOL INCLUSION
Inclusão social
BT: Política social
TESP: INCLUSION SOCIAL
TING: SOCIAL INCLUSION
Inconsciente
RT: Aparato psíquico grupal
Atemporalidade
Barreira de contato
Consciente
Conteúdo inconsciente
Conteúdo latente
Contradição
Enunciação
Imaginação
Sujeito do inconsciente
TESP: INCONCIENTE
TING: UNCONSCIOUS
SNPOR: Em teoria psicanalítica, a região da psique que contém
memórias, conflitos emocionais, desejos e impulses
reprimidos que não são diretamente acessíveis à
consciência, mas que têm efeitos dinâmicos sobre pensamento
e comportamento. Sigmund Freud às vezes usava o termo
inconsciente dinâmico para diferenciar esse conceito
daquele que é meramente descritivamente inconsciente, mas
“estático” e com pouco significado psicológico.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, la región de la psique que
contiene memorias, conflictos emocionales, deseos y
impulsos reprimidos que no son directamente accesible a la
consciencia, más que tiene efectos dinámicos sobre
pensamiento y comportamiento. Sigmund Freud as veces usaba
el término inconsciente dinámico para diferenciar ese
concepto de aquello que es meramente descriptivamente
inconsciente, mas “estático” y con poco significado
psicológico.
Inconsciente (fator de personalidade)
BT: Fatores psicanalíticos da personalidade
RT: Arquétipos
Associação livre
Mente
TESP: INCONSCIENTE (FACTOR DE LA PERSONALIDAD)
TING: UNCONSCIOUS (PERSONALITY FACTOR)
Inconsciente coletivo
BT: Psicologia junguiana
NT: Arquétipos
RT: Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Psicoterapia analítica
TESP: INCONSCIENTE COLECTIVO
TING: COLLECTIVE UNCONSCIOUS
SNPOR: Parte determinada geneticamente do inconsciente
compartilhado por todos os membros de uma espécie o raça o
pessoas. Considere JUNGIAN PSYCHOLOGY para acessar
referencias antes de 1977.
SNESP: Parte determinada geneticamente del inconciente compartido

por todos los miembros de una especie o raza o personas.
Considere JUNGIAN PSYCHOLOGY para acceder referências antes
de 1977
SNING: Genetically determined part of the unconscious shared by
allmembers of a species or race of people. Consider JUNGIAN
PSYCHOLOGY to acess references prior to 1977
Incontinência fecal
UF: Encoprese
BT: Distúrbios do cólon
RT: Distúrbios do comportamento
Sintomas
TESP: INCONTINENCIA FECAL
TING: FECAL INCONTINENCE
SNPOR: A descarga de flatos e fezes em locais inadequados (roupas,
piso, etc.) decorrente de perda do controle dos intestinos
e devido a um ferimento ou condição orgânica.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La descarga de flatos y heces en locales inadecuados
(ropas, piso, etc.) decurrente de pérdida del control de
los intestinos y debido a un herimiento o condición
orgánica.
Incontinência urinária
USE: Enurese
Incorporação (psicologia)
USE: Internalização
Independência (personalidade)
UF: Autonomia (personalidade)
BT: Traços de personalidade
RT: Autodeterminação
Local de controle interno-externo
TESP: INDEPENDENCIA (PERSONALIDAD)
TING: INDEPENDENCE (PERSONALITY)
SNPOR: 1. Livre da influência ou controle de outros indivíduos ou
grupos 2 total falta de relação entre dois ou mais eventos,
unidades de amostragem ou variáveis de modo que nenhuma é
influenciada pela outra e que mudanças em uma não implicam
em mudanças em qualquer outra.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Libre de la influencia o control de otros individuos o
grupos 2 total falta de relación entre dos o más eventos,
unidades de muestreo o variables de modo que ninguna es
influenciada por ella otra y que mudanzas en una no
implican en mudanzas en cualquier otra.
Independência de campo
USE: Dependência de campo
Indicadores científicos
UF: Cientometria
BT: Ciência
RT: Periódicos científicos
TING: SCIENCE INDICATORS
Indicadores de qualidade
RT: Periódicos científicos

TESP: INDICADORES DE CALIDAD
TING: QUALITY INDICATOR
SNPOR: Normas, critérios, padrões e outras medidas quantitativas e
qualitativas diretas usadas na determinação da qualidade de
algo.
SNESP: Normas, criterios, estándares y otras mediciones
cuantitativas y cualitativas que se emplean para determinar
la calidad de algo.
SNING: Norms, criteria, standards, and other direct qualitative
and quantitative measures used in determining the quality
of something.
Indicadores de variabilidade de Snyder e Gaston
RT: Psicometria
TESP: INDICADORES DE VARIABILIDAD DE SNYDER E GASTON
Indicadores emocionais de Andrews e Janzen
RT: Psicometria
TESP: INDICADORES EMOCIONALES DE ANDREWS E JANZEN
TING: ANDREWS AND JANZEN EMOTIONAL INDICATORS
Indicadores emocionais de Koppitz
RT: Psicometria
TESP: INDICADORES EMOCIONALES DE KOPPITZ
TING: KOPPITZ EMOTIONAL INDICATORS
Indicadores emocionais de Reynolds
RT: Psicometria
TESP: INDICADORES EMOCIONALES DE REYNOLDS
TING: REYNOLDS EMOTIONAL INDICATORS
Indicadores emocionais de Snyder e Gaston
RT: Psicometria
TESP: INDICADORES EMOCIONALES DE SNYDER E GASTON
Indicadores maturacionais de Koppitz
RT: Psicometria
TESP: INDICADORES MADURACIONALES DE KOPPITZ
Índice de ansiedade de Handler
UF: IA
RT: Psicometria
TESP: INDICE DE ANSIEDAD DE HANDLER
TING: HANDLER ANXIETY INDEXES
Índice de massa corporal
BT: Nutrição
TESP: INDICE DE MASA CORPORAL
TING: BODY MASS INDEX
SNPOR: Indicador da densidade do corpo que é determinado pela
relação entre o PESO CORPORAL e a ESTATURA. IMC=peso
(kg)/altura ao quadrado (m2). O IMC se correlaciona com a
gordura corporal (TECIDO ADIPOSO). Sua relação varia com a
idade e o gênero. Para adultos, o IMC se encontra nestas
categorias: abaixo de 18.5 (subpeso), 18.5-24.9 (normal),
25.0-29.9 (sobrepeso), 30.0 ou superior (obeso). (Tradução
livre do original: National Center for Health Statistics,
Centers for Disease Control and Prevention).(DECS)
SNESP: Un indicador de la densidad corporal, tal como se determina

por la relación del PESO CORPORAL con la ESTATURA. BMI=peso
(kg/altura al cuadrado (m2). El BMI se relaciona con la
grasa corporal (TEJIDO ADIPOSO). Su relación varía con la
edad y género. Para los adultos, el BMI se sitúa en estas
categorías: inferior a 18.5 (por debajo del peso normal);
30.0 y mas (obeso)(Adaptación del original: National Center
for Health Statistics, Centers for Disease Control and
Prevention).(DECS)
SNING: An indicator of body density as determined by the
relationship of BODY WEIGHT to BODY HEIGHT. BMI=weight
(kg)/height squared (m2). BMI correlates with body fat
(ADIPOSE TISSUE). Their relationship varies with age and
gender. For adults, BMI falls into these categories: below
18.5 (underweight); 18.5-24.9 (normal); 25.0-29.9
(overweight); 30.0 and above (obese). (National Center for
Health Statistics, Centers for Disease Control and
Prevention).(DECS)
Índice de mortalidade
USE: Taxa de mortalidade
Índice de stress parental
UF: ISP
RT: Psicometria
TESP: INDICE DE ESTRES PARENTAL
TING: PARENTAL STRESS INDEX
SNPOR: Instrumento usado para avaliar estresse em interações entre
pais e filhos e para identificar comportamentos parentais
potencialmente disfuncionais ou possíveis problemas de
comportamento na criança. Ele consiste atualmente de
questionários de 120 itens aos quais os pais respondem
usando um formato de escala Likert de 5 pontos variando de
“concordo totalmente” a “discordo totalmente”.
Originalmente publicado em 1983, o IEP está agora em sua
terceira edição.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Instrumento usado para evaluar estrese em interacciones
entre padres e hijos y para identificar comportamientos
parentales potencialmente disfuncionales o posibles
problemas de comportamiento en el niño. Él consiste
actualmente de cuestionarios de 120 ítems a los cuales los
padres responden usado un formato de escala Likert de 5
puntos variando de “concuerdo totalmente” a “discuerdo
totalmente”. Originalmente publicado en 1983, el IEP está
ahora en su tercera edición.
Indiferença
USE: Apatia
TING: INDIFFERENCE
Indígenas
USE: Índios
Índios

UF: Indígenas
BT: Grupos étnicos
NT: Crianças indígenas
Índios da América do Norte
Índios da América do Sul

RT: Arte indígena
Grupos minoritários
TESP: INDIOS
TING: INDIANS
SNPOR: População autóctone de um país ou que neste se estabeleceu
anteriormente a um processo colonizador. Também pode se
referir à população que habitava as Américas em período
anterior à sua colonização. (Houaiss, 2001).(DECS)
SNESP: Población indígena de un país o que se trata de un proceso
establecido antes de los colonizadores. También puede
referirse a la población que habitaba en las Américas en el
período anterior a la colonización.(DECS)
SNING: Indigenous population of a country or the population that
has established before a colonizing process. It can also
refer to the population that inhabited theAmericas in the
period prior to its colonization.(DECS)
Índios da América do Norte
BT: Índios
TESP: INDIOS DA AMERICA DO NORTE
TING: INDIANS OF NORTH AMERICA
SNPOR: Membros individuais de grupos étnicos da América do Norte
com origens ancestrais históricas na Ásia.(DECS)
SNESP: Miembros individuales de grupos étnicos de la América del
Norte con orígenes ancestrales históricas en Asia.(DECS)
SNING: Individual members of North American ethnic groups with
ancient historic ancestral origins in Asia.(DECS)
Índios da América do Sul
BT: Índios
NT: Índios do Brasil
Índios do México
Índios Guarani
TESP: INDIOS DE SURAMERICA
TING: INDIANS OF SOUTH AMERICA
SNPOR: Membros individuais de grupos étnicos da América do Sul com
origens ancestrais históricas na Ásia.(DECS)
SNESP: Miembros individuales de grupos étnicos de la América del
Sul con orígenes ancestrales históricas en Asia.(DECS)
SNING: Individual members of South American ethnic groups with
ancient historic ancestral origins in Asia.(DECS)
Índios do Brasil
BT: Índios da América do Sul
NT: Índios Kawahib (Brasil)
Índios Parakana (Brasil)
Índios Terena (Brasil)
TESP: INDIOS DE BRASIL
TING: INDIANS OF BRAZIL
Índios do México
UF: Nahuas
BT: Índios da América do Sul
Índios Guarani
BT: Índios da América do Sul
Índios Kawahib (Brasil)
BT: Índios do Brasil

TESP: INDIOS KAWAHIB (BRASIL)
Índios Parakana (Brasil)
BT: Índios do Brasil
TESP: INDIOS PARAKANA (BRASIL)
Índios Terena (Brasil)
BT: Índios do Brasil
Individuação (psicologia)
RT: Autonomia
Desapego
Distância
TESP: INDIVIDUACION (PSICOLOGIA)
TING: INDIVIDUATION (PSYCHOLOGY)
Individualidade
UF: Individualismo
BT: Traços de personalidade
RT: Autodeterminação
Individualidade (filosofia)
Individualização
TESP: INDIVIDUALIDAD
TING: INDIVIDUALITY
SNPOR: 1. Em psicologia, os processos fisiológicos, psicológicos e
socioculturais pelos quais uma pessoa adquire status como
ser humano individual e se empenha como tal no mundo 2 na
teoria psicanalítica de Carl Jung, o gradual
desenvolvimento de uma personalidade unificada e integrada
que incorpora parcelas crescentes de inconsciente, tanto
coletivo quanto pessoal, e resolve os conflitos existentes,
tais como aqueles entre tendências introvertidas e
extrovertidas. 3 fase de desenvolvimento, que ocorre entre
os 18º e 36º meses, na qual os bebês se tornam menos
dependentes de suas mães e começam a satisfazer seus
desejos e a se arranjar sozinho.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. En psicología, los procesos fisiológicos y
socioculturales por los cuales una persona adquiere status
como ser humano individual y se empeña como tal en el mundo
2 en la teoría psicoanalítica de Carl Jung, el gradual
desarrollo de una personalidad unificada y integrada que
incorpora parcelas crecientes de inconsciente, tanto
colectivo cuanto personal, y resuelve los conflictos
existentes, tales como aquellos entre tendencias
introvertidas y extrovertidas. 3. Fase de desarrollo, que
ocurre entre los 18º e 36º meses, en la cual los bebés se
tornan menos dependientes de sus madres y empiezan a
satisfacer sus deseos y a se ordenar sólo.
Individualidade (filosofia)
BT: Filosofia
RT: Individualidade
TESP: INDIVIDUALIDAD (FILOSOFIA)
TING: SUBJECT (PHILOSOPHY)
SNPOR: Característica daquilo que é indivíduo em todos os sentidos
dessa palavra. Característica daquilo que é individual;
conjunto das características próprias que distinguem um
indivíduo dos outros indivíduos da mesma espécie, ou de

outros membros da mesma sociedade.(Japiassú, H. e
Marcondes, D. Dicionário básico de filosofía. 3.ed. Rio de
Janeiro, Zahar, 1996).
SNESP: Característica de aquello que es individuo en todos los
sentidos de esa palabra. Característica de aquello que es
individual; conjunto de las características propias que
distinguen un individuo de los otros individuos de la misma
especie, o de otros miembros de la misma sociedad.
Individualismo
USE: Individualidade
Individualização
RT: Individualidade
TESP: INDIVIDUALIZACION
TING: INDIVIDUALIZATION
SNPOR: Qualquer processo em que o indivíduo se torna distinguível
de um ou mais membros da mesma espécie, sexo ou outra
categoria.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier proceso en que el individuo se torna distinguible
de un o más miembros de la misma especie, sexo u otra
categoría.
Indústria cultural
RT: Cultura
Meios de comunicação de massa
TESP: INDÚSTRIA CULTURAL
TING: CULTURAL INDUSTRY
Indústria do livro
USE: Editoração
Indústria editorial
USE: Editoração
Indústria textil
NT: Tecelagem
RT: Industrialização
TESP: INDÚSTRIA TEXTIL
TING: TEXTILE INDUSTRY
SNPOR: Os empreendimentos empresariais agregados da manufatura de
tecidos.(DECS)
SNESP: El conjunto de empresas de negocios de fabricación de
tejidos.(DECS)
SNING: The aggregate business enterprise of manufacturing
textiles. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d
ed).(DECS)
Industrialização
BT: Processos sociais
RT: Desenvolvimento econômico
Indústria textil
Tecnologia
Urbanização
TESP: INDUSTRIALIZACION
TING: INDUSTRIALIZATION
SNPOR: Conjunto de empresas de manufatura ou de produção técnica
em uma área particular, frequentemente denominado de acordo

com seu produto principal, como "indústria
automobilística", "indústria de aço". Inclui a propriedade
e a administração de companhias, fábricas, plantas
industriais, etc. (Tradução livre do original: Random House
Unabridged Dictionary, 2d ed).(DECS)
SNESP: Conjunto de empresas de manufactura o empresas técnicamente
productivas en un campo en particular, a menudo nomradas
después de su principal producto, como " industria
automotríz", "industria del acero". Incluyen la propiedad y
gestión de empresas, fábricas, plantas industriales, etc
(de Random House Unabridged Dictionary, ed 2d).(DECS)
SNING: The aggregate of manufacturing or technically productive
enterprises in a particular field, often named after its
principle product, as "the automobile industry", "the steel
industry". It includes the ownershipand management of
companies, factories, industrial plants, etc. (From Random
House Unabridged Dictionary, 2d ed).(DECS)
Indústrias
Infância

NT: Metalurgia

RT: Bebês
Cólica do primeiro trimestre
Crianças
Espasmo de soluço
Identificação (psicanálise)
Recém-nascidos
TESP: INFANCIA
TING: CHILDHOOD
SNPOR: Termo identificador etário obrigatório para idades entre 0
e 12 anos. Quando apropriado, índices de termos mais
específicos (por exemplo, BEBÊS, CRIANÇAS EM IDADE
PRÉ-ESCOLAR) são usados também para este identificador
etário. Os outros dois identificadores etários são
ADOLESCÊNCIA e ADULTOS.
SNESP: Termino identificador etario obligatorio para edades entre
0 o 12 anos. Apropiado, indices de terminos, mas
especificos (por ejemplo BEBES, NINOS EN EDAD PRE-ESCOLAR),
son usados tambien para este identificador erario. Los
otros dos identificadores erarios son ADOLESCENCIA Y ADULTO
SNING: Mandatory age identifier used for ages 0-12. Where
appropriate, more specific index terms (e.g., INFANTS,
PRESCHOOL AGE CHILDREN) are used in addition to this age
identifier. The other two age identifiers are ADOLESCENCE
and ADULTHOOD.

Infanticídio
BT: Crime
Homicídio
TESP: INFANTICIDIO
TING: INFANTICIDE
SNPOR: O assassinato de um bebê ou criança. Embora hoje
predominantemente considerado tanto imoral como criminoso,
no passado o infanticídio era uma prática aceita em algumas
sociedades, amiúde como resposta à escassez ou
superpopulação ou como meio de eliminar a prole considerada
inapta. Os bebês (principalmente bebês femininos) ainda
estão em risco em algumas culturas. O infanticídio tem sido

observado em muitas espécies de animais. Ele é considerado
vantajoso para um novo macho que assume o controle de um
grupo, pois assim evita a necessidade de cuidar de filhos
não relacionados; além disso, fêmeas que perdem filhos
terão a lactação interrompida e poderão se reproduzir mais
cedo. O infanticídio também tem sido observado em espécies
de criação cooperativa quando das fêmeas dão a luz
aproximadamente na mesma época e há competição para a
provisão de cuidado dos filhos.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El asesinado de un bebé o niño. Mientras hoy
predominantemente considerado tanto inmoral como criminoso,
en el pasado el infanticidio era una práctica acepta en
algunas sociedades, a menudo como respuesta a la escasez o
superpoblación o como medio de eliminar la prole
considerada inapta. Los bebés (principalmente bebés
femeninos) aún están en risco en algunas culturas. El
infanticidio tiene sido observado en muchas especies de
animales. Él es considerado ventajoso para un nuevo macho
que asume o controle de un grupo, pues así evita la
necesidad de cuidar de hijos no relacionados; allá de eso,
hembras que pierden hijos tendrán la lactación interrumpida
y podrán se reproducir más cedo. El infanticidio también
tiene sido observado en especies de creación cooperativa
cuando de las hembras dan a luz aproximadamente en la misma
época y hay competición para la provisión de los hijos.
Infartes (miocárdio)
USE: Infarto do miocárdio
Infarto do miocárdio
UF: Infartes (miocárdio)
BT: Distúrbios do coração
TESP: INFARTO DEL MIOCARDIO
TING: MYOCARDIAL INFARCTION
SNPOR: NECROSE do MIOCÁRDIO causada por uma obstrução no
fornecimento de sangue ao coração (CIRCULAÇÃO
CORONÁRIA).(DECS)
SNESP: NECROSIS del MIOCARDIO causada por una obstrucción en el
suministro de sangre al corazón (CIRCULACIÓN
CORONARIA).(DECS)
SNING: NECROSIS of the MYOCARDIUM caused by an obstruction of the
blood supply to the heart (CORONARY CIRCULATION).(DECS)
Infecções
USE: Distúrbios infecciosos
TING: INFECTIONS
Inferência
BT: Raciocínio dedutivo e indutivo
RT: Analogia
Atribuição
Atribuição de causalidade
TESP: INFERENCIA
TING: INFERENCE
SNPOR: Conclusão deduzida de uma premissa ou premissas anteriores
de acordo com regras de inferência válidas, ou o processo
de extrair tal conclusão. Alguns sustentam que uma
inferência, em contraste com uma mera conclusão, exige que

a pessoa que a faz realmente acredite naquela inferência e
que as premissas das quais ela é extraída sejam
verdadeiras.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Conclusión deducida de una premisa o premisas anteriores de
acuerdo con reglas de inferencia válidas, o el proceso de
extraer tal conclusión. Algunos sustentan que una
inferencia, en contraste con una mera conclusión, exige que
la persona que hace realmente acredite en aquella
inferencia y que las premisas de las cuales ella es
extraída sean verdaderas.
Inferência estatística
UF: Estatística inferencial
BT: Estatísticas
SNPOR: Em análise estatística, o processo de tirar conclusões
sobre a população baseado em uma amostra. O exemplo mais
comum desse tipo de inferência é a testagem de hipóteses
estatísticas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En análisis estadística, el proceso de tirar conclusiones
sobre la población basada en una amuestra. El ejemplo más
común de ese tipo de inferencia son los testes de hipótesis
estadísticas.
Inferência não-paramétrica
BT: Estatísticas
TESP: INFERENCIA NO PARAMETRICA
TING: NONPARAMETRIC INFERENCE
Inferência transitiva
RT: Desenvolvimento infantil
Psicologia escolar
TESP: INFERENCIA TRANSITIVA
TING: TRANSITIVE INFERENCE
SNPOR: A interferência transitiva é a capacidade de reconhecer uma
relação entre dois objectos através do conhecimento da
relação de cada um deles com um terceiro objecto e também
se desenvolve no período escolar (Papalia et al., 2001).
SNESP: La interferencia transitiva es la capacidad de reconocer
una relación entre dos objetos a través del conocimento de
la relación de cada uno de ellos con un tercero objeto y
también se desarrolle en el periodo escolar.
Infertilidade
BT: Distúrbios genitais
NT: Esterilidade
RT: Doenças venéreas
Fertilidade
Hipotireoidismo
TESP: INFERTILIDAD
TING: INFERTILITY
SNPOR: Incapacidade de produzir filhos devido a um baixo nível de
fertilidade no parceiro masculino (cerca de 40% dos casos),
na parceira (cerca de 60% dos casos) ou em ambos. A
infertilidade é causada por problemas físicos: não há
evidências claras de uma causa psicológica, embora o
estresse materno tenha sido sugerido como fator. Muitos
pacientes podem ser tratados com êxito.(Dicionário de

psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Incapacidad de producir hijos debido a un bajo nivel de
fertilidad en el compañero masculino (cerca de 40% de los
casos), en la compañera (cerca de 60% dos casos) o en
ambos. La infertilidad es causada por problemas físicos: no
hay evidencias claras de una causa psicológica, mientras el
estrese materno tenga sido sugerido como factor. Muchos
pacientes pueden ser tratados con éxito.
Infidelidade
RT: Adultério
TESP: INFIDELIDAD
TING: INFIDELITY
SNPOR: Falta de respeito, de fidelidade àquilo com que esse
deveria estar comprometido.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Falta de respeto, de fidelidad aquello con que ese debería
estar comprometido.
Infinito

RT: Deus
Filosofia
Matemática
Teologia
TESP: INFINITO
TING: INFINITE
SNPOR: Que não tem limite; imensurável.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Que no tiene limite; interminable; inmensurable.

Infinito (filosofia)
BT: Filosofia
SNPOR: Que não tem limite quer no sentido de que é maior
atualmente do que qualquer quantidade dada da mesma
natureza; quer no sentido de que pode tornar-se tal. Esta
palavra, usada isoladamente, tem sempre o primeiro sentido;
o segundo pertence propriamente aos termos indefinido, ou
infinitamente grande. (Japiassú, H. e Marcondes, D.
Dicionário básico de filosofía. 3.ed. Rio de Janeiro,
Zahar, 1996.)
SNING: Que no tiene límite, quiere en lo sentido de que es mayor
actualmente de lo que cualquier cuantidad dada de la misma
naturaleza; quiere en lo sentido de que puede tornar-se
tal. Esta palabra, usada solamente, tiente siempre el
primer sentido; lo según pertenece propiamente a los
términos indefinido, o infinitamente grande.
Influência dos pais
USE: Relações pais-criança
TING: PARENTAL INFLUENCE
Influências interpessoais
BT: Influências sociais
Interação interpessoal
NT: Persuasão
RT: Comunicação persuasiva
Sugestionabilidade
TESP: INFLUENCIAS INTERPERSONALES

TING: INTERPERSONAL INFLUENCES
SNPOR: Efeito que um indivíduo tem sobre o outro com ou sem
intenção aparente ou exercício de comando direto.
SNESP: Efecto que un indivíduo tiene sobre otro con o sin
intencion aparente o ejercicio de comando directo
SNING: Effect one individual has on another with or without
apparent intention or direct exercise of command.
Influências pré-natais
RT: Assistência pré-natal
TESP: INFLUENCIAS PRENATALES
TING: PRENATAL INFLUENCES
SNPOR: Qualquer influencia sobre o organismo em desenvolvimento
entre a concepção e o nascimento. As influências pré-natais
incluem efeitos de radiação, doenças maternas, abuso de
álcool ou drogas, fumo excessivo, incompatibilidade
sanguínea, deficiência nutricional e estresse
emocional.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNING: Cualquier influencia sobre el organismo en desarrollo entre
la concepción y el nacimiento. Las influencias prenatales
incluyen efectos de radiación, enfermedades maternas, abuso
de alcohol o drogas, fumo excesivo, incompatibilidad
sanguínea, deficiencia nutricional y estrese emocional.
Influências sociais
NT: Aprovação social
Coerção
Influências interpessoais
Normas sociais
Poder
Preconceito
Propaganda
Superstições
Tabus
Valores sociais
RT: Atribuição de causalidade
Autoridade
Comportamento social
Controle social
Ética
Facilitação social
Fatores psicossociais
Movimentos sociais
Mudança social
Reforço social
TESP: INFLUENCIAS SOCIALES
TING: SOCIAL INFLUENCES
SNPOR: Qualquer mudança nos pensamentos, sentimentos, ou
comportamentos de um indivíduo causados por outras pessoas,
que podem estar realmente presentes, serem imaginadas,
esperadas ou apenas inferidas. 2. Aqueles processos
interpessoais que podem fazer com que os indivíduos mudem
seus pensamentos, sentimentos ou comportamentos.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNING: Cualquier mudanza en los pensamientos, sentimientos, o
comportamientos de un individuo causado por otras personas,
que pueden estar realmente presentes, ser imaginadas,
esperadas o apenas inferidas. 2. Aquellos procesos

interpersonales que pueden hacer con que los individuos
cambien sus pensamientos, sentimientos o comportamientos.
Informação
BT: Ciência da informação
NT: Fontes de informação
Grupos de informação
RT: Bases de dados
Bibliotecas
Coleta de dados
Comunicação
Comunicação sigilosa
Conceitos
Mensagens
Processamento de dados
Serviços de informação
Sistemas de informação
Teoria da informação
TESP: INFORMACION
TING: INFORMATION
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar uma área de
conhecimento. Se possível use um termo mais específico.
Diferencie de KNOWLEDGE LEVEL que e o acúmulo de informação
adquirida ou recebida por um indivíduo ou grupo.
SNESP: Termino de concepto amplio para designar un area del
conocimiento. Use termino especifico
SNING: Conceptually broad array term referring to a body of
knowledge. Use a more specific term if possible.
Differentiate from KNOWLEDGE LEVEL which is the amount of
information acquired or received by an individual or group.
Informação (mensagens)
USE: Mensagens
TING: INFORMATION (MESSAGES)
Informação (processamento humano)
USE: Processos cognitivos
Informação ocupacional
USE: Informação profissional
Informação profissional
UF: Informação ocupacional
BT: Profissões
RT: Orientação vocacional
TESP: INFORMACION PROFESIONAL
TING: OCCUPATIONAL INFORMATION
Informática
NT: Informática - Terminologia
Informática médica
Psicologia e informática
RT: Computadores
Pessoal de informática
Tecnologia
TESP: INFORMATICA
TING: COMPUTER SCIENCES
SNPOR: Campo da ciência da informação preocupado com a análise e a
disseminação de dados através da aplicação de

computadores.(DECS)
SNESP: The field of information science concerned with the
analysis and dissemination of data through the application
of computers.(DECS)
SNING: Campo de la ciencia de la información relacionada con el
análisis y la diseminación de información a través de la
aplicación de computadores.(DECS)
Informática - Terminologia
BT: Informática
Terminologia
TESP: INFORMATICA - TERMINOLOGIA
TING: COMPUTER SCIENCES - TERMINOLOGY
Informática e psicologia
USE: Psicologia e informática
Informática médica
BT: Informática
TESP: INFORMATICA MÉDICA
TING: MÉDICAL INFORMATICS
SNPOR: O campo da ciência de informação preocupado com a análise e
disseminação de dados médicos através da aplicação de
computadores para vários aspectos dos cuidados de saúde e
da medicina.(DECS)
SNESP: El campo de la ciencia de la información que se ocupa del
análisis y diseminación de datos médicos a través de la
aplicación de computadoras a diversos aspectos del cuidado
de la salud y de la medicina.(DECS)
SNING: The field of information science concerned with the
analysis and dissemination of medical data through the
application of computers to various aspects of health care
and medicine.(DECS)
Ingestão de alimentos
NT: Alimentação
RT: Alimento
Comportamento ingestivo (animal)
Controle do peso
TESP: INGESTION DE ALIMENTOS
TING: FOOD INTAKE
SNPOR: Ingestão de alimento. Frequentemente usado como avaliação
objetiva de um estado fisiológico ou de motivação, ou de
avaliação objetiva de aprendizado. Termo usado para
populações humanas ou animais.
SNESP: Ingestión de alimentos. Frecuentemente usado como
evaluación objetiva de un estado fisiológico o de
motivación, o de evaluación objetiva de aprendizaje.
Término usado para poblaciones humanas o animales.
SNING: Ingestion of food. Frequently used as an objective measure
of physiological or motivational state or learning. Used
for human or animal populations.
Inibição (personalidade)
BT: Processos da personalidade
RT: Angústia
Bloqueio
TESP: INHIBICION (PERSONALIDAD)
TING: INHIBITION (PERSONALITY)

SNPOR: 1. O processo de restringir nossos impulsos ou
comportamento, seja de forma consciente ou inconsciente,
devido a fatores como falta de confiança, medo das
consequências ou receios morais 2. Em seleção de respostas,
a supressão de respostas internas a fim de impedir
respostas incorretas 3 em condicionamento, o bloqueio ativo
ou retardo de uma resposta a um estímulo 4 em psicanálise,
um mecanismo inconsciente em que o superego controla
impulsos instintivos que ameaçariam o ego se tivessem
expressão consciente. Por exemplo, a inibição do desejo
sexual pode resultar de sentimentos inconscientes de culpa
implantados pelos pais.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. El proceso de restringir nuestros impulsos o
comportamiento, sea de forma consciente o inconsciente,
debido a factores como falta de confianza, miedo de las
consecuencias o recelos morales. 2 En selección de
respuestas, a supresión de respuestas internas a fin de
impedir respuestas incorrectas. 3 en condicionamiento, el
bloqueo activo o retardo de una respuesta a un estímulo 4
en psicoanálisis, un mecanismo inconsciente en que el
superego controla impulsos instintivos que amenazarían el
ego se tuviesen expresión consciente. Por ejemplo, la
inhibición del deseo sexual puede resultar de sentimientos
inconscientes de culpa implantados por los padres.
Inibição condicionada
USE: Supressão condicionada
TING: CONDITIONED SUPPRESSION
SNPOR: Comportamento aprendido ou o procedimento condicionado no
qual a junção de um estímulo neutro com um estímulo
adverso, apresentada durante o desempenho de um
comportamento de reforço positivo, resulta em um decréscimo
desse comportamento.
SNESP: Comportamiento aprendido o el procedimiento condicionado en
lo cual la junción de un estímulo neutro con un estímulo
adverso, presentada durante el desarrollo de un
comportamiento de refuerzo positivo, resulta en un
decrecimiento de ese comportamiento.
SNING: Learned behavior or the conditioning procedure in which the
pairing of a neutral stimulus with an aversive stimulus,
presented during the performance of a positively-reinforced
behavior, results in a decrease of that behavior.
Inibição latente
BT: Interferência (aprendizagem)
RT: Condicionamento
Esquecimento
Estímulo condicionado
Memória
TESP: INHIBICION LATENTE
TING: LATENT INHIBITION
SNPOR: Atraso do condicionamento pavloviano como resultado de
exposições prévias ao estímulo condicionado antes de ele
ser combinado com um estímulo incondicionado.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Atraso del condicionamiento pavloviano como resultado de
exposiciones previas al estímulo condicionado antes de él
ser combinado con un estímulo incondicionado.

Inibição pré-sináptica
RT: Neurofisiologia
TESP: INHIBICION PRE-SINAPTICA
TING: PRESYNAPTIC INHIBITION
Inibição recíproca
RT: Neurofisiologia
TESP: INHIBICION RECIPROCA
TING: RECIPROCAL INHIBITION
SNPOR: 1. Técnica na terapia comportamental que visa substituir
uma resposta indesejada por uma resposta desejada
contracondicionamento. Ela conta com a substituição gradual
de uma resposta que é incompatível com a resposta original
e é suficientemente potente para neutralizar o poder
evocador de ansiedade do estímulo. 2 em neurociência, a
inibição de um reflexo espinhal, quando outro é evocado 3
mecanismo neural que impede que músculos opostos se
contraiam ao mesmo tempo 4 a incapacidade de lembrar duas
ideias ou itens associados devido a interferência de uns
com os outros.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1 técnica en la terapia conductual que visa sustituir una
respuesta indeseada por una respuesta deseada contra
condicionamiento. Ella cuenta con la sustitución gradual de
una respuesta que es incompatible con la respuesta original
y es suficientemente potente para neutralizar el poder
evocador de ansiedad del estímulo. 2. En neurociencia, la
inhibición de un reflejo espinal, cuando otro es evocado 3
mecanismo neural que impide que músculos opuestos se
contravan al mismo tiempo 4 la incapacidad de recordar dos
ideas o ítems asociados debido la interferencia de unos con
los otros.
Inibidores de amina oxidase
BT: Inibidores de enzimas
NT: Dietilamida do ácido lisérgico
TESP: INHIBIDORES DE AMINO OXIDO
TING: AMINE OXIDASE INHIBITORS
Inibidores de enzimas
BT: Drogas
NT: Inibidores de amina oxidase
TESP: INIBIDORES DE ENZIMAS
TING: ENZYME INHIBITORS
SNPOR: Qualquer agente que diminua ou de alguma outra forma anule
a atividade de uma enzima, como antienzimas ou anticorpos
da enzima.
SNESP: Cualquier agente que disminuya o de alguna otra forma anule
la actividad de una enzima, como antienzimas o anticuerpos
de la enzima.
SNING: Any agent that slows or otherwise disrupts the activity of
an enzyme, such as antienzymes or enzyme antibodies.
Inimizade

BT: Interação interpessoal
TESP: ENEMISTAD
TING: ENMITY
SNPOR: Falta de amizade; ódio, indisposição, malquerença.(Houaiss,

Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Falta de amistad; odio; indisposición; malquerencia.
Injustiça social
USE: Justiça social
Inovação

RT: Comportamento organizacional
Criatividade
Desenvolvimento organizacional
Tecnologia
TESP: INNOVACION
TING: INNOVATION
SNPOR: Geração de uma idéia ou a introdução de uma nova
tecnologia, produto, processo ou serviço.
SNESP: Generación de una idea o la introducción de una nueva
tecnología, producto, proceso o servicio.
SNING: Generation of an idea or introduction of a new technology,
product, process, or service.

INP

USE: Inventário de percepção neonatal

Inquisição
BT: Igreja católica
TESP: INQUISICION
TING: INQUISITION
SNPOR: 1. Averiguação metódica e rigorosa; inquirição 2. Tribunal
eclesiástico instituído pela Igreja Católica no começo do
século XIII com o fito de investigar e julgar sumariamente
pretensos hereges e feiticeiros, acusados de crimes contra
a fé católica; Santo Ofício.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: 1. Averiguación metódica y rigorosa; inquisición. 2.
Tribunal eclesiástico instituido por la Iglesia Católica en
el comienzo del siglo XIII con el objetivo de investigar y
juzgar sumariamente pretensos herejes y hechiceros,
acusados de delitos contra la fe católica. Santo Oficio.
Insanidade
USE: Distúrbios mentais
Inseminação artificial
USE: Tecnologia reprodutiva
Insensibilidade (personalidade)
USE: Sensibilidade (personalidade)
TING: INSENSITIVITY (PERSONALITY)
Inseticidas
UF: Pesticidas
BT: Substâncias perigosas
RT: Drogas
Insetos
Neurotoxinas
Nicotina
Venenos

TESP: INSECTICIDAS
TING: INSECTICIDES
SNPOR: Pesticidas designados para controlar insetos prejudiciais
ao homem. Os insetos podem ser diretamente prejudiciais,
como aqueles que agem como vetores de doenças, ou
indiretamente prejudiciais, como destruidores de safras,
produtos alimentícios ou tecidos.(DECS)
SNESP: Pesticidas destinados a controlar insectos que son dañinos
al hombre. Los insectos pueden ser dañinos directamente,
como los que actúan como vectores de enfermedades, o
indirectamente, como destructores de cosechas, productos
alimentarios o tejidos.(DECS)
SNING: Pesticides designed to control insects that are harmful to
man. The insects may be directly harmful, as those acting
as disease vectors, or indirectly harmful, as destroyers of
crops, food products, or textile fabrics.(DECS)
Insetos

BT: Artrópodes
NT: Abelhas
Baratas
Formigas
Gafanhotos
Himenópteros
Insetos (fisiologia)
Moscas
Vespas
RT: Inseticidas
Nectarívoros
TESP: INSECTS
TING: INSECTS
SNPOR: Classe Insecta, no filo dos ARTRÓPODOS, cujos membros são
caracterizados pela divisão em três partes: cabeça, tórax e
abdome. Consistem no grupo dominante de animais na Terra;
várias centenas de milhares de tipos foram descritos. Três
ordens, HEMIPTERA, DIPTERA e SIPHONAPTERA são de interesse
para a medicina porque causam doenças em humanos e animais.
(Tradução livre do original: Borror et al., An Introduction
to the Study of Insects, 4th ed, p1).(DECS)
SNESP: La clase Insecta, en el filo ARTHROPODA, cuyos miembros se
caracterizan por su división en tres partes: cabeza, tórax
y abdomen. Son el grupo dominante de los animales en la
tierra; cientos de miles de diferentes tipos se han
descrito. Tres órdenes, HEMÍPTEROS;DÍPTEROS; y
SIPHONAPTERA, son de interés médico puesto que causan
enfermedades en los humanos y en los animales.
(Traducciónlibre del original: Borror et al., An
Introduction to the Study of Insects, 4a. ed, p1).(DECS)
SNING: The class Insecta, in the phylum ARTHROPODA, whose members
are characterized by division into three parts: head,
thorax, andabdomen. They are the dominant group of animals
on earth; several hundred thousand different kinds having
been described. Three orders, HEMIPTERA; DIPTERA; and
SIPHONAPTERA; are of medical interest in that they cause
disease in humans and animals. (From Borror et al., An
Introduction to the Study of Insects, 4th ed, p1).(DECS)

Insetos (fisiologia)
BT: Insetos

TESP: INSECTOS (FISIOLOGIA)
TING: INSECTS (PHYSIOLOGY)
Insight

Insônia

BT: Processos da personalidade
RT: Intuição
TESP: INSIGHT
TING: INSIGHT
SNPOR: O discernimento claro e amiúde súbito de uma solução para
um problema por meios que não são óbvios e podem nunca vir
a sê-los, mesmo depois de ter tentado arduamente entender
como se chegou a uma solução. Há muitas teorias diferentes
sobre a formação de insights e sobre os tipos de insights
que existem. Em psicoterapia, a consciência das fontes
subjacentes de dificuldade emocional, cognitiva ou
comportamental em si próprio ou em outra pessoa.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El discernimiento claro y a menudo súbito de una solución
para un problema por los medios que no son obvios y poden
nuca venir a serlos, mismo después de tener tentado
arduamente entender cómo se llegó a una solución. Hay
muchas teorías diferentes sobre la formación de insights y
sobre los tipos de insights que existen. En psicoterapia,
la consciencia de las fuentes subyacentes de dificultad
emocional, cognitiva o conductual en sí propio o en otra
persona.
BT: Distúrbios do sono
Sintomas
Sintomas psicóticos
RT: Angústia
Dormir
TESP: INSOMNIO
TING: INSOMNIA
SNPOR: Dificuldade em iniciar ou manter um sono restaurador, o que
resulta em fadiga cuja severidade ou persistência causa
sofrimento clinicamente significativo ou comprometimento do
funcionamento. Essa falta de sono pode ser causada por uma
condição física transitória ou crônica ou perturbação
psicológica.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Dificultad en iniciar o mantener un sueño restaurador, lo
que resulta en fatiga cuya severidad o persistencia causa
sufrimiento clínicamente significativo o comprometimiento
del funcionamiento. Esa falta de sueño puede ser causada
por una condición física transitoria o crónica o
perturbación psicológica.

Instabilidade emocional
BT: Traços de personalidade
TESP: INESTABILIDAD EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL INSTABILITY
SNPOR: Tendência em apresentar imprevisíveis e rápidas mudanças de
humor ou emocionais.
SNESP: Tendencia en presentar imprevisibles y r pidos cambos de
humor o emocinales
SNING: Tendency to display unpredictable and rapidly changing
emotions or moods.

Instalações e serviços comunitários
NT: Centros comunitários de saúde mental
Habitação
Transporte público
RT: Abrigos
Bibliotecas
Clínicas de orientação infantil
Escolas
Igrejas
Planejamento urbano
Serviços comunitários
TESP: INSTALACIONES Y SERVICIOS COMUNITÁRIOS
TING: COMMUNITY FACILITIES
Instalações e serviços escolares
NT: Bibliotecas escolares
Moradia estudantil
RT: Ambiente escolar
Educação
Escolas
Playgrounds
TESP: INSTALACIONES Y SERVICIOS ESCOLARES
TING: SCHOOL FACILITIES
Instalações e serviços para tratamento
NT: Centros comunitários de saúde mental
Clínicas
Hospitais
RT: Administração em saúde
Instituições de saúde
Tratamento
TESP: INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO
TING: TREATMENT FACILITIES
Instinto

USE: Comportamento instintivo

Institucionalização
BT: Reabilitação penal
NT: Hospitalização
RT: Criança institucionalizada
TESP: INSTITUCIONALIZACION
TING: INSTITUTIONALIZATION
SNPOR: 1. Colocação de um indivíduo em uma instituição para
propósitos terapêuticos ou correcionais 2 a gradual
adaptação de um indivíduo à vida institucional durante um
longo período, especialmente quando isso é visto como
tornando-o passivo, dependente e de modo geral inapto para
a vida fora da instituição.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Colocación de un individuo en una institución para
propósitos terapéuticos o correccionales 2 la gradual
adaptación de un individuo a la vida institucional durante
un longo período, especialmente cuando eso es visto como
tornando-o pasivo, dependiente y de modo general inepto
para la vida fuera de la institución.
Instituição de assistência médica ao servidor público estadual

USE: IAMSPE
Instituições
BT: Sociedades
NT: Família
Hospitais
Igrejas
Instituições culturais
Instituições de ensino superior
Instituições psicanalíticas
Moradias assistidas
Psicanálise - Instituições
RT: Abuso
Ambiente
Análise institucional
Asilos para idosos
Atenção
Burocracia
Comunidade terapêutica
Democracia
Leis
Liberdade
Mãe social
Poder
SNPOR: 1. Prática, tradição. Comportamento ou sistema de papéis e
relacionamentos estabelecido, tal como um casamento, que é
considerado normativo em uma sociedade. Os sociólogos
geralmente distinguem entre quatro principais tipos de
instituição: instituições políticas, instituições
econômicas, instituições culturais e instituições de
parentesco. 2. Organização de grande porte, frequentemente
publicamente financiada, tais como uma universidade, museu
ou fundação beneficente, ou o prédio que abriga essa
organização. 3. Prédio ou complexo de prédios em que
pessoas são cuidadas ou internadas por extensos períodos de
tempo, especialmente um hospital psiquiátrico ou uma
prisão.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. Práctica, tradición. Comportamiento o sistema de papeles
y relacionamientos establecidos, tal como un casamiento,
que es considerado normativo en una sociedad. Os sociólogos
generalmente distinguen entre cuatro principales tipos de
institución: instituciones políticas, instituciones
económicas, instituciones culturales e instituciones de
parentesco. 2. Organización de grande porte, frecuentemente
públicamente financiada, tales como una universidad, museo
o fundación benéfica, o el predio que abriga esa
organización. 3 Predio o complejo de predios en que
personas son cuidadas o internadas por extensos periodos de
tiempo, especialmente un hospital psiquiátrico o una
prisión.
Instituições correcionais
BT: Reabilitação penal
NT: Fundação casa
Prisões
RT: Penologia
TESP: INSTITUCIONES CORRECCIONALES
TING: CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Instituições culturais
BT: Instituições
RT: Cultura
TESP: INSTITUCIONES CULTURALES
Instituições de ensino superior
BT: Instituições
RT: Ensino superior
Faculdades
Universidades
TESP: INSTITUCIONES DE ENSENANZA SUPERIOR
TING: HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Instituições de saúde
BT: Hospitais
RT: Centro de atenção psicossocial (CAPS)
Deficiente mental institucionalizado
IAMSPE
Instalações e serviços para tratamento
TESP: INSTITUICIONES DE SALUD
TING: RESIDENTIAL CARE INSTITUTIONS
Instituições psicanalíticas
BT: Instituições
NT: Associação psicoanalítica Argentina
Associação psicoanalítica internacional
RT: Admissão
Formação do psicanalista
Poder
Instituições psiquiátricas
USE: Hospitais psiquiátricos
TESP:
Instituto de assistência médica ao servidor público estadual
USE: IAMSPE
Instituto de psicologia da USP
BT: Universidade de São Paulo
Instrução

USE: Ensino
TING: INSTRUCTION

Instrução audiovisual
UF: Educação audiovisual
BT: Métodos de ensino
RT: Recursos audiovisuais na educação
TESP: ENSENANZA AUDIOVISUAL
TING: AUDIOVISUAL INSTRUCTION
Instrução em grupo
BT: Métodos de ensino
RT: Dinâmica de grupo
TESP: ENSENANZA EN GRUPO
TING: GROUP INSTRUCTION
Instrução individualizada

UF: Aprendizagem autodirecionada
Autoinstrução
Curso programado de ensino
Estudo individualizado
Instrução personalizada
Sistema de programação individualizada
Sistema personalizado de ensino
Sistema personalizado de instrução
Sistema programado de ensino
BT: Métodos de ensino
RT: Aprendizagem
Educação permanente
Instrução programada
TESP: ENSENANZA INDIVIDUALIZADA
TING: INDIVIDUALIZED INSTRUCTION
SNPOR: Instrução adaptada às necessidades individuais ou instrução
em que um estudante trabalha sozinho ou somente com um
professor. Também, estudo que se inicia com ou sem
envolvimento ou orientação formal acadêmica.
SNESP: Instruccion adaptada de acuerdo a las necessidades
individuales o de intruccijon en que un estudiante trabaja
solo o se somete con un profesor. Tambien, estudio que se
inicia con o sin desarrollo u orientacion formal academica
SNING: Instruction adapted to individual needs or instruction in
which a student works alone or only with a teacher. Also,
self-initiated study with or without formal academic
guidance or involvement.
Instrução na sala de aula
USE: Ensino
TING: CLASSROOM INSTRUCTION
Instrução personalizada
USE: Instrução individualizada
Instrução programada
UF: Aprendizagem programada
Ensino programado
BT: Métodos de ensino
RT: Instrução individualizada
Máquinas de ensinar
TESP: INSTRUCCION PROGRAMADA
TING: PROGRAMMED INSTRUCTION
SNPOR: Trabalhos que consistem em textos sequenciais
autocorretivos.(DECS)
SNESP: Obra consistente en textos secuenciales
auto-corregidos.(DECS)
SNING: Works consisting of sequenced self-correction texts.(DECS)
Instrumento de avaliação das atitudes dos pais
UF: PARI
BT: Psicometria
TESP: INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS ACTITUDES DE LOS PADRES
Instrumento de avaliação do repertório básico para alfabetização
BT: Psicometria
TESP: INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL REPERTORIO BASICO PARA
ALFABETIZACION

Instrumento de medida de maturidade emocional de Grigoriu
BT: Psicometria
TESP: INSTRUMENTO DE MEDIDA DE MADURACION EMOCIONAL DE GRIGORIU
Instrutores
USE: Professores
TING: INSTRUCTORS
Insuficiência renal crônica
BT: Doenças renais
TESP: INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
TING: CHRONIC RENAL FAILURE
SNPOR: Afecções nas quais os RINS apresentam uma atividade abaixo
do nível normal por mais de três meses. A insuficiência
renal crônica é classificada em cinco estágios de acordo
com o declínio da TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR e o grau de
lesão ao rim (como medido pelo nível de PROTEINURIA). A
forma mais grave é a doença renal terminal (FALÊNCIA RENAL
CRÔNICA). (Tradução livre do original: Kidney Foundation:
Kidney Disease Outcome Quality Initiative, 2002).(DECS)
SNESP: Afecciones en las que la función renal disminuye por debajo
de la normalidad durante más de tres meses. La
insuficiencia renal crónicas e clasifica en cinco estadios
en función de la disminución de la TASA DE FILTRACIÓN
GLOMERULAR y el grado de lesión renal (medido por el grado
de la PROTEINURIA). La forma más grave es la nefropatía
terminal (FALLO RENAL CRÓNICO). (Traducción libre del
original: Kidney Foundation: Kidney Disease Outcome Quality
Initiative, 2002).(DECS)
SNING: Conditions in which the KIDNEYS perform below the normal
level for more than three months. Chronic kidney
insufficiency is classified by five stages according to the
decline in GLOMERULAR FILTRATION RATE and the degree of
kidney damage (as measured by the level of PROTEINURIA).
The most severe form is the end-stage renal disease(CHRONIC
KIDNEY FAILURE). (Kidney Foundation: Kidney Disease Outcome
Quality Initiative, 2002).(DECS)
Integração racial
USE: Integração social
TING: RACIAL INTEGRATION
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use INTEGRACAO RACIAL
para acessar referências entre 67-81.
SNESP: Término en desuso a partir de 1982. Use INTEGRACIÓN RACIAL
para acceder referencias entre 67-81.
SNING: Term discontinued in 1982. Use RACIAL INTEGRATION to access
references from 67-81.
Integração social
UF: Desagregação
Integração racial
Segregação racial
Segregação social
BT: Problemas sociais
Processos sociais
RT: Direito civil
Discriminação social
Igualdade social
Movimentos ativistas

Relações étnicas e raciais
TESP: INTEGRACION SOCIAL
TING: SOCIAL INTEGRATION
SNPOR: Processo que consiste em unir diversos grupos (por exemplo,
racial, étnico, religioso, ou dos invalidos) de uma
sociedade ou organização. Use INTEGRAÇÃO RACIAL para
acessar referências entre 67-81.
SNESP: Proceso que consiste en unir diversos grupos (por ejemplo,
racial, étnico, religioso, o invalidos) de una sociedad u
organizacion. Use INTEGRACION RACIAL para acceder regencias
enre 67-81
SNING: Process of uniting diverse groups (e.g., racial, ethnic,
religious, or disabled) of a society or organization. Use
RACIAL INTEGRATION to access references from 67-81.
Intelecto

NT: Razão
RT: Inteligência
TESP: INTELECTO
TING: INTELLECT
SNPOR: 1. As funções intelectuais da mente consideradas
coletivamente 2 a capacidade de um individuo para o
raciocínio abstrato objetivo, especialmente em contraste
com sua capacidade para sentir, imaginar ou
agir.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. Las funciones intelectuales de la mente consideradas
colectivamente 2 la capacidad de un individuo para el
raciocinio abstracto objetivo, especialmente en contraste
con su capacidad para sentir, imaginar o actuar.

Intelectuais
UF: Trabalho intelectual
RT: Construção do conhecimento
Sociologia do conhecimento
TESP: INTELECTUALES
SNPOR: Que ou aquele que vive predominantemente do intelecto. Que
ou aquele que demonstra gosto e interesse pronunciados
pelas coisas da cultura, da literatura, das artes
etc.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que o aquello que vive predominantemente de intelecto. Que
o aquello que demonstra gusto y interés pronunciados por
las cosas de la cultura, de la literatura, de las artes etc.
Inteligência
NT: Inteligência (aspectos sociais)
Inteligência emocional
Inteligências múltiplas
RT: Aprender (psicanálise)
Aptidão
Criatividade
Desenvolvimento intelectual
Intelecto
Inteligência artificial
Invenção
Pensamento
Pensamento divergente
Quociente de inteligência

Raciocínio
Superdotados
TESP: INTELIGENCIA
TING: INTELLIGENCE
SNPOR: Habilidade geral de pensar, raciocinar, aprender, aplicar
conhecimento, ou de lidar efetivamente com o ambiente.
Considere também QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA.
SNESP: Habilidad general de pensar, raciocinar, aprender, aplicar
conocimiento, o de tratar efectivamente con el ambiente.
Considere también QUOCIENTE DE INTELIGENCIA.
SNING: General ability to think, reason, learn, apply knowledge,
or deal effectively with the environment. Consider also
INTELLIGENCE QUOTIENT.
Inteligência (animal)
BT: Cognição (animal)
TESP: INTELIGENCIA (ANIMAL)
TING: ANIMAL INTELLIGENCE
SNPOR: As várias capacidades dos animais de resolverem problemas
em seu ambiente por meio de mecanismos de aprendizagem
animal e cognição animal. Os psicólogos, anteriormente,
pensavam que a melhor maneira de medir a inteligência
animal era em relação às habilidades humanas, com uma
progressão linear de inteligência dos organismos simples
aos complexos. O pensamento atual avalia as habilidades com
relação aos problemas específicos que cada espécie enfrenta
e não aceita relacionamentos filogenéticos
simples.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Las varias capacidades de los animales de resolvieren
problemas en su ambiente por medio mecanismos de
aprendizaje animal y cognición animal. Los psicólogos,
anteriormente, pensaban que la mejor manera de medir la
inteligencia animal era en relación a las habilidades
humanas, con una progresión linear de inteligencia de los
organismos simples a los complejos. El pensamiento actual
valora las habilidades con relación a los problemas
específicos que cada especie enfrenta y acepta
relacionamientos filogenéticos simples.
Inteligência (aspectos sociais)
BT: Inteligência
TESP: INTELIGENCIA (ASPECTOS SOCIALES)
TING: INTELLIGENCE (SOCIAL ASPECTS)
SNPOR: O grau de facilidade e efetividade exibido por uma pessoa
em relacionamentos sociais.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La facilidad y la eficacia mostrada por una persona en las
relaciones sociales.
Inteligência artificial
BT: Aplicações do computador
NT: Redes neurais
RT: Automação
Cibernética
Computadores
Inteligência
Processos cognitivos
Sistemas homem-máquina

TESP: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
TING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SNPOR: Estudo e aplicação de computadores para simular e
desempenhar funções do processo de informação humano.
SNESP: Estudio y aplicación de computadores para simular y
desempeñar funciones del proceso de información humano.
SNING: Study and application of computers to simulate and perform
functions of human information processing.
Inteligência emocional
BT: Inteligência
RT: Desenvolvimento emocional
Emoções
Inteligências múltiplas
Maturidade emocional
Respostas emocionais
TESP: INTELIGENCIA EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL INTELLIGENCE
SNPOR: Capacidade de monitorar e avaliar sentimentos e emoções
próprias e de outros e usar essa informação para guiar o
pensamento e a ação.
SNESP: Capacidad de controlar y evaluar sentimientos y emociones
propias y de otros y usar esa información para guiar el
pensamiento y la acción.
SNING: Ability to monitor and appraise one´s own and other´s
feelings and emotions, and to use this information to guide
thinking and action.
Inteligências múltiplas
BT: Inteligência
RT: Estilo cognitivo
Inteligência emocional
Teoria da aprendizagem
TESP: INTELIGENCIA MULTIPLE
TING: MULTIPLE INTELLIGENCES
SNPOR: Teoria criada por Gardner em 1983, que sugere que há pelo
menos sete tipos de inteligência, incluindo musical,
intrapessoal lógico-matemática, linguística, espacial,
corporal-cinestésica e interpessoal.
SNESP: Teoría creada por Gardner en 1983, que sugiere que hay por
lo menos siete tipos de inteligencia, incluyendo musical,
intrapersonal lógico matemática, lingüística, espacial,
corporal cenestésica y interpersonal.
SNING: Theory by Gardner in 1983 that sugests that there are at
least seven types of intelligence, including musical,
logical-mathematical, linguistic, spatial,
bodily-kinesthetic, interpersonal and intrapersonal.
Intenção

RT: Motivação
Objetivos
TESP: INTENCION
TING: INTENTION
SNPOR: 1. Decisão consciente de realizar um comportamento. 2. A
determinação de agir de certa maneira, ou um impulso para
uma ação propositada. Em experimentos, a intenção costuma
ser equiparada às metas definidas pelas instruções de
tarefa.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).

SNESP: 1. Decisión consciente de realizar un comportamiento 2. La
determinación de actuar de cierta manera, o un impulso
para una acción premeditada. En experimentos, la intención
acostumbra ser equiparada a las metas definidas por las
instrucciones de tarea.
SNING: Determination to act in a certain manner
Intenção motora
BT: Psicomotricidade
TESP: INTENCION MOTORA
TING: MOTOR INTENTION
Intencionalidade
RT: Comportamento
Consciência
TESP: INTENCIONALIDAD
TING: INTENTIONALITY
SNPOR: Característica dos atos de um indivíduo que requer que ele
(a) tenha metas, desejos e normas; (b) escolha
comportamentos que estejam a serviço da realização de uma
meta; e (c) chame à atenção consciente um estado futuro
desejado. Os pesquisadores diferem quanto a se (a) sozinho,
(a) e (b) mas não (c), ou (a), (b) e (c) são necessários
para que intencionalidade seja atribuível a um indivíduo. O
conceito de intencionalidade, desenvolvido pelo psicólogo e
filósofo alemão Franz Bretano (1838-1917) tem tido muita
influência na psicologia do ato, na fenomenologia e nas
abordagens relacionadas da hermenêutica.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Característica de los actos de un individuo que requiere
que él (a) tenga metas, deseos y normas; (b) escoge
comportamientos que estén al servicio de la realización de
una meta; y (c) llame a la atención consciente un estado
futuro deseado. Los investigadores difieren cuanto a si (a)
sólo, (a) y (b) más no (c), o (a), (b) y (c) son necesarios
para que intencionalidad sea atribuible a un individuo. O
concejo de intencionalidad, desarrollado por el psicólogo y
filósofo alemán Franz Bretano (1838-1917) tiene tenido
mucha influencia en la psicología del acto, en la
fenomenología y en los abordajes relacionados de la
hermenéutica.
Interação cliente-orientador
USE: Processos psicoterapêuticos
Interação familiar
USE: Relações familiares
Interação homem-animal
UF: Interação inter-espécies
Relações homem-animal
BT: Comportamento social
RT: Animais
Animal de estimação
Comportamento social (animal)
Terapia assistida por animais
TESP: INTERACION HOMBRE-ANIMAL
TING: ANIMAL HUMAN INTERACTION
SNPOR: Conduta social que envolve membros de dois ou, mais

espécies de animais, incluir humanos e animais.
SNESP: Conducta social que involucra miembros de dos o, mas
espécies de animales, incluir humanos y animales.
SNING: Social behavior involving members of two or more animal
species, including humans and animals
Interação homem-computador
RT: Computadores
Ergonomia
Sistemas homem-máquina
TESP: INTERACCION HOMBRE-COMPUTADOR
TING: HUMAN COMPUTER INTERACTION
SNPOR: Considere SISTEMAS HOMEM-MÁQUINA para acessar referências
entre 73-96.
SNESP: Considere SISTEMAS HOMBRE-MÁQUINA para acceder referencias
entre 73-96.
SNING: Consider MAN MACHINE SYSTEMS to acess references from 73-96.
Interação inter-espécies
USE: Interação homem-animal
Interação interpessoal
BT: Interação social
NT: Ajuda (comportamento social)
Amizade
Atração interpessoal
Comportamento coletivo
Comunicação interpessoal
Conflito
Cooperação
Influências interpessoais
Inimizade
Interação verbal
Participação
Relações homem-mulher
RT: Afeição
Codependência (psicologia)
Cognição social
Comportamento manipulativo
Espelhamento
Intimidade
Redes sociais
Relações interpessoais
TESP: INTERACCION INTERPERSONAL
TING: INTERPERSONAL INTERACTION
SNPOR: A interação recíproca de duas ou mais pessoas.(DECS)
SNESP: Interacción recíproca de dos o más personas.(DECS)
SNING: The reciprocal interaction of two or more persons.(DECS)
Interação mãe-criança
USE: Relações mãe-criança
Interação orientador-cliente
USE: Processos psicoterapêuticos
Interação paciente-dentista
USE: Processos terapêuticos
Interação paciente-enfermeira

USE: Processos terapêuticos
Interação paciente-médico
USE: Processos terapêuticos
TING: PHYSICIAN PATIENT INTERACTION
Interação paciente-terapeuta
USE: Processos psicoterapêuticos
TING: PATIENT THERAPIST INTERACTION
Interação pais-criança
USE: Relações pais-criança
Interação professor-aluno
UF: Relação professor-aluno
NT: Interação professor-aluno - Dicionários
RT: Atitudes do professor
Características do professor
Disciplina na sala de aula
Educação
Expectativas do professor
TESP: INTERACCION PROFESOR-ESTUDIANTE
TING: TEACHER STUDENT INTERACTION
Interação professor-aluno - Dicionários
BT: Dicionários
Interação professor-aluno
TESP: INTERACION PROFESOR-ESTUDIANTE - DICCIONARIOS
Interação simbólica
UF: Intercâmbio simbólico
RT: Autoconceito
Interação social
Sociolinguística
Sociologia
TESP: INTERACCION SIMBOLICA
TING: SYMBOLIC INTERACTIONISM
SNPOR: Teoria sociológica que afirma que o autoconceito e criado
através da interpretação de gestos simbólicos, palavras,
ações e aspectos expressados por outros durante a interação
social.
SNESP: Teoria sociologica que afirma que el auto-concepto es
creado a traves de la interpretacion de gestos simbolicos,
palabras, acciones y aspectos expresados por otros durante
la interaccion social
SNING: Sociological theory that assumes that self concept is
created through interpretation of symbolic gestures, words,
actions, and appearances expressed by others during social
interaction.
Interação social
BT: Comportamento social
NT: Interação interpessoal
Paz
Rotinas de interação social
Vitimização
RT: Ansiedade social
Cognição social
Comportamento agressivo

Interação simbólica
Interação verbal
Perdão
Psicodinâmica
Redes sociais
TESP: INTERACION SOCIAL
TING: SOCIAL INTERACTION
SNPOR: Qualquer processo que envolve estimulação ou resposta
recíproca entre dois ou mais indivíduos. Estas podem variar
dos primeiros encontros entre pai e filho às interações
complexas com múltiplos indivíduos na vida adulta. A
interação social inclui o desenvolvimento de cooperação e
competição, a influência de posição e papéis social, e as
dinâmicas de comportamento de grupo, liderança e
conformidade. Interação social persistente entre indivíduos
específicos leva à formação de relacionamentos sociais. É
apenas através de observação estreita da interação social
que a organização social e a estrutura social podem ser
deduzidas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier proceso que involucre estimulación o respuesta
recíproca entre dos o más individuos. Estas pueden variar
de los primeros encuentros entre padre e hijo a las
interacciones complejas con múltiplos individuos en la vida
adulta. La interacción social incluye el desarrollado de
cooperación y competición, la influencia de posición y
papeles sociales. Es apenas a través de observación
estrecha de la interacción social que la organización
social y la estructura social pueden ser deducidas.
Interação terapeuta-paciente
USE: Processos psicoterapêuticos
TING: THERAPIST PATIENT INTERACTION
Interação verbal
BT: Interação interpessoal
RT: Comunicação verbal
Interação social
Interações dialógicas
TESP: INTERACCION VERBAL
TING: VERBAL INTERACTION
Interações dialógicas
RT: Construção do conhecimento
Interação verbal
Sociologia do conhecimento
TESP: INTERACCIONES DIALOGICAS
TING: DIALOGIC INTERACTIONS
Intercâmbio cultural
USE: Comunicação intercultural
TING: CULTURAL EXCHANGE
Intercâmbio simbólico
USE: Interação simbólica
Interconsulta médico-psicológica
BT: Tratamento
TESP: INTERCONSULTA MEDICO-PSICOLÓGICA

Intercurso sexual
USE: Relação sexual
TING: SEXUAl INTERCOURSE
Interdisciplinaridade
BT: Ensino
TESP: INTERDISCIPLINARIDAD
TING: INTERDISCIPLINARITY
Interesses
UF: Padrões de interesse
NT: Interesses profissionais
RT: Atenção (eu)
Atividades cotidianas
TESP: INTERACCION
TING: INTERESTS
SNPOR: Use INTERESSES ou PADRÕES DE INTERESSE para acessar
referências anteriores a 1982.
SNESP: Use INTERESES o PATRONES DE INTERES para accesar
referências anteriores a 1982
SNING: Use INTERESTS or INTEREST PATTERNS to access references
prior to 1982.
Interesses ocupacionais
USE: Interesses profissionais
Interesses profissionais
UF: Interesses ocupacionais
Interesses vocacionais
BT: Interesses
RT: Profissões
TESP: INTERESES PROFESIONALES
TING: PROFESSIONAL INTERESTS
Interesses sexuais do adolescente
USE: Questionário de interesses sexuais do adolescente
Interesses vocacionais
USE: Interesses profissionais
TING: VOCATIONAL INTERESTS
Interferência (aprendizagem)
BT: Aprendizagem
NT: Inibição latente
RT: Efeito Stroop
Esquecimento
Memória
Retenção
TESP: INTERFERÊNCIA (APRENDIZAJE)
TING: INTERFERENCE (LEARNING)
SNPOR: Inibição do aprendizado devido aos efeitos negativos de
transferência de memórias, pensamentos ou aprendizados
conflitantes. Entre esses efeitos incluem-se aprendizado
retardado e empobrecimento da memória.
SNESP: Inhibicion de aprendizaje debido a los efectos negativos de
transferência de memorias, pensamientos- Entre esos efectos
se incluyen aprendizaje retardado y empoblecimeinto de
memória

SNING: Inhibition of learning due to negative transfer effects of
competing memories, thoughts, or learned behavior. Effects
include slower learning and poorer memory.
Interleucinas
RT: Imunorreatividade
TESP: INTERLEUCINAS
TING: INTERLEUKINS
SNPOR: Componentes produzidos por linfócitos que regulam o
funcionamento do sistema imunológico e a imunidade indireta
de cada célula.
SNESP: Componentes producidos por linfocitos que regulan el
funcionamiento del sistema inmunológico y la inmunidad
indirecta de cada célula.
SNING: Compounds produced by limphocytes that regulate immune
system functioning and individual cell mediated immunity.
Internalização
UF: Incorporação (psicologia)
BT: Processos da personalidade
NT: Introjeção
RT: Desenvolvimento da personalidade
Identificação (psicanálise)
Mecanismos de defesa
Objeto
Permanência de objeto
Processos psicoterapêuticos
Relações de objeto
TESP: INTERNALIZACION
TING: INTERNALIZATION
SNPOR: 1. Processo mental inconsciente pelo qual as
características, crenças, sentimentos ou atitudes de outras
pessoas ou grupos são assimiladas ao self e adotadas como
próprias 2. Em teoria psicanalítica, o processo de
incorporar uma relação objeto à psique, o que reproduz a
relação externa como um fenômeno intrapsíquico. Por
exemplo, por internalização, a relação entre pai e filho é
reproduzida na relação entre superego e ego. A
internalização costuma ser erroneamente utilizada como
sinônimo de introjeção.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Proceso mental inconsciente por lo cual las
características, creencias, sentimientos o actitudes de
otras personas o grupos son asimiladas al self y adoptadas
como propias. 2. En teoría psicoanalítica, el proceso de
incorporar una relación objeto à psique, lo que reproduce
la relación externa como un fenómeno intrapsíquico. Por,
ejemplo, por internalización, la relación entre padre e
hijo es reproducida en relación entre superego y ego. La
internalización acostumbra ser erróneamente utilizada como
sinónimo de introjección.
Internato e residência
UF: Residência médica
RT: Hospitais
TESP: INTERNATO Y RESIDENCIA
TING: INTERSHIP AND RESIDENCY
SNPOR: Programas de treinamento em medicina e especialidades
médicas oferecidos por hospitais para graduados em medicina

para ir de encontro às exigências estabelecidas por
autoridades competentes.(DECS)
SNESP: Programas de entrenamiento en medicina y especialidades
médicas ofrecidos por hospitales para que los graduados de
medicina adquieran los requerimientos establecidos por las
autoridades que dan la acreditación.(DECS)
SNING: Programs of training in medicine and medical specialties
offered by hospitals for graduates of medicine to meet the
requirements established by accrediting authorities.(DECS)
Internet (dependência)
BT: Dependência não-química
TING: INTERNET (ADDICTION)
Internet (rede de computador)
BT: Redes de computadores
RT: Cursos via internet
Redes de informação
Redes sociais
Tecnologia da informação
TESP: INTERNET
TING: INTERNET
SNPOR: A confederação livre de redes de comunicação de
computadores ao redor do mundo. As redes que compõem a
Intenet são conectadas através de várias redes centrais. A
internet proveio do projeto ARPAnet do governo
norte-americano e foi projetada para facilitar a troca de
informações.(DECS)
SNESP: Confederación libre de redes de comunicación por
computadoras de todas partes del mundo. Las redes que
conforman Internet están conectadas a través de varias
redes centrales. Internet surgió del proyecto ARPAnet del
gobierno de los Estados Unidos y estaba destinada a
facilitar el intercambio de información.(DECS)
SNING: A loose confederation of computer communication networks
around the world. The networks that make up the Internet
are connected through several backbone networks. The
Internet grew out of the USGovernment ARPAnet project and
was designed to facilitate information exchange.(DECS)
Interpretação de desenho
USE: Análise de desenho
Interpretação de sonhos
USE: Análise do sonho
TING: DREAM INTERPRETATION
Interpretação do teste
BT: Aplicação do teste
RT: Escore do teste
Psicometria
Validade do teste
TESP: INTERPRETACION DE TEST
TING: TEST INTERPRETATION
SNPOR: As implicações clínicas, educacionais, vocacionais ou
outras implicações práticas atribuídas a um resultado de
teste em particular. Essas conclusões são topicamente
tiradas por um especialista em testagem ou por um programa
de computador adequado.(Dicionário de psicologia APA. Porto

Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Las implicaciones clínicas, educacionales, vocacionales o
otras implicaciones prácticas atribuidas a un resultado de
teste en particular. Esas conclusiones son típicamente
tiradas por un especialista en testaje o por un programa de
ordenador adecuado.
Interpretação psicanalítica
RT: Assimetria
Atenção e interpretação (Bion)
Conteúdo latente
Medidas projetivas da personalidade
Psico-história
Técnicas projetivas
Teoria psicanalítica
TESP: INTERPRETACION PSICOANALITICA
TING: PSYCHOANALYTIC INTERPRETATION
SNPOR: Descrição ou formulação do sentido ou significado de um
evento, condição, ou processo específicos (por exemplo,
trabalhos do paciente, arte, literatura, ou biografias
históricas) baseada em perspectiva psicoanalítica.
SNESP: Descripción, o proceso específicos (por ejemplo, trabajos
del paciente, arte, literatura, o biografías históricas)
basada en perspectiva psicoanalítica.
SNING: Description or formulation of the meaning or significance
of any particular event, condition, or process (e.g.,
patient's productions, art, literature, or historical
biographies) from a psychoanalytic perspective.
Intersexualidade
USE: Hermafroditismo
Intersubjetividade
RT: Percepção
Relações de objeto
TESP: INTERSUBJETIVIDAD
TING: INTERSUBJECTIVITY
SNPOR: 1. Comunicação empática: a capacidade de compartilhar
experiências conscientes, por exemplo, o olhar
compartilhado entre bebês e seus cuidadores. 2. visão
filosófica de que todos os eventos públicos e objetivos são
na verdade experiências subjetivas
compartilhadas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Comunicación empática: la capacidad de compartir
experiencias conscientes, por ejemplo, el mirar compartido
entre bebés y sus cuidadores. 2. Visión filosófica de que
todos los eventos públicos y objetivos son en la verdad
experiencias subjetivas compartidas.
Intervalo entre estímulos
BT: Intervalos de estímulos
Parâmetros do estímulo
RT: Atraso de reforçamento
TESP: INTERVALO ENTRE ESTÍMULOS
TING: INTERSTIMULUS INTERVAL
SNPOR: Em contextos condicionados, o intervalo de tempo que separa
o estímulo condicionado do não-condicionado, ou o intervalo
de tempo entre os elementos de um estímulo de componente

múltiplo (isto é, interação)
SNESP: En contextos condicionados, o interalo de tiempo que separa
el estímulo condicionado del no-condiconado, o el intervalo
de tempo entre los elementos de un estímulo de componente
multiplo (esto es, interaccion)
SNING: In conditioning contexts, the temporal interval separating
the conditioned stimulus and unconditioned stimulus or the
temporal interval between the elements of a multiple
component (i.e., compound) stimulus
Intervalos de estímulos
BT: Parâmetros do estímulo
NT: Intervalo entre estímulos
RT: Atraso de reforçamento
TESP: INTERVALO DE ESTÍMULOS
TING: STIMULUS INTERVALS
Intervenção na crise
BT: Tratamento
NT: Prevenção do suicídio
TESP: INTERVENCION EN LA CRISIS (PSIQUIATRIA)
TING: CRISIS INTERVENTION
SNPOR: Breve aproximação terapêutica que e mais uma atenuação do
que a cura de emergências psiquiátricas agucadas. Termo
usado em contextos como salas de emergência de hospitais
psiquiátricos ou hospitais em geral, ou na casa ou lugar de
ocorrência de crises, este procedimento de tratamento
concentra em fatores de interação pessoal e intrapsíquicos
e modificação de ambiente ou comportamento.
SNESP: Breve aproximación terapéutica que es más una atenuación de
lo que la cura de emergencias psiquiátricas aguzadas.
Término usado en contextos como salas de emergencia de
hospitales psiquiátricos o hospitales en general, o en la
casa o lugar de ocurrencia de crises, este procedimiento de
tratamiento concentra en factores de interacción personal y
intrapsíquicos y modificación de ambiente o comportamiento.
SNING: Brief therepeutic approach which is ameliorative rather
than curative of acute psychiatric emergencies. Used in
such contexts as emergency rooms of psychiatric or general
hospitals, or in the home or place of crisis occurrence,
this treatment approach focuses on interpersonal and
intrapsychic factors and environmental modification or
behavior.
Intervenção precoce
UF: Estimulação precoce
RT: Educação especial
Prevenção
Prevenção do abuso de drogas
Tratamento
TESP: INTERVENCION PRECOZ
TING: EARLY INTERVENTION
SNPOR: Ação tomada utilizando recursos médicos, familiares,
escolares, sociais, ou da saúde mental e direcionados a
recem-nascidos e crianças, com o risco ou de estar, ou ja
nos primeiros estágios de distúrbios mentais, físicos, do
aprendizado, ou outros. Pode também incluir cuidado
obstétrico ou pré-natal.
SNESP: Acción tomada utilizando recursos médicos, familiares,

escolares, sociales, o de la salud mental y direccionados a
recen-nacidos y niños, con risco o de estar, o ya en las
primeras etapas de disturbios mentales, físicos, del
aprendizaje, o otros. Puede también incluye cuidado
obstétrico o pre-natal.
SNING: Action taken utilizing médical, family, school, social, or
mental health resources and aimed at infants and children
at risk for, or in the early stages of mental, physical,
learning, or other disorders. May also include obstetric
and prenatal care.
Intervenção psicológica
BT: Tratamento
TESP: INTERVENCION PSICOLÓGICA
TING: PSYCHOLOGICAL INTERVENTION
SNPOR: 1. Ação por parte de um terapeuta para lidar com as
questões e problemas de um cliente. A seleção da
intervenção depende da natureza do problema, da orientação
do terapêutico, do contexto e da disposição e capacidade do
cliente de prosseguir com o tratamento.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Acción por parte de un terapeuta para trata con
cuestiones y problemas de un cliente. La selección de la
intervención depende de la naturaleza del problema, de la
orientación del terapéutico, del contexto y de la
disposición y capacidad del cliente de proseguir con el
tratamiento.
Intervenção psicossocial
RT: Centro de atenção psicossocial (CAPS)
Psicologia social
TING: PSYCHOSOCIAL INTERVENTION
Intervenção psicoterapêutica
BT: Tratamento
RT: Psicoterapia
TESP: INTERVENCION PSICOTERAPEUTICA
TING: PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVENTION
Intervenção social
BT: Psicologia social
TESP: INTERVENCION SOCIAL
TING: SOCIAL INTERVENTION
SNPOR: Intervenção social é uma denominação do uso de estratégias
científicas para a resolução de problemas sociais (Autor de
Tese- Marco Malagodi
SNESP: Intervención social es una denominación del uso de
estrategias científicas para la resolución de problemas
sociales.
Intestinos

UF: Duodeno
Íleo
BT: Sistema gastrointestinal
TESP: INTESTINOS
TING: INTESTINES
SNPOR: Seção do canal alimentar que vai do ESTÔMAGO até o CANAL
ANAL. Inclui o INTESTINO GROSSO e o INTESTINO DELGADO.(DECS)
SNESP: Sección del canal alimentario que va desde el ESTÓMAGO

hasta el CANAL ANAL. Incluye al INTESTINO GRUESO y el
INSTESTINO DELGADO.(DECS)
SNING: The section of the alimentary canal from the STOMACH to the
ANAL CANAL. It includes the LARGE INTESTINE and SMALL
INTESTINE.(DECS)
Intimidade
RT: Afeição
Amor
Comportamento de apego
Comunicação sigilosa
Interação interpessoal
TESP: INTIMIDAD
TING: INTIMACY
SNPOR: Estado interpessoal de extrema proximidade emocional de
modo que o espaço pessoal de cada parte pode ser invadido
por qualquer das outras partes sem causar desconforto. A
intimidade caracteriza relações pessoais próximas,
familiares e geralmente carinhosas ou amorosas e requer que
as partes tenham um conhecimento detalhado ou profundo uma
das outras.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Estado interpersonal de extrema proximidad emocional de
modo que el espacio personal de cada parte puede ser
invadido por cualquier de las otras partes sin causar
incomodidad. La intimidad caracteriza relaciones personales
próximas, familiares y generalmente cariñosas o amorosas y
requiere que las partes tengan un conocimiento detallado o
profundo una de las otras.
Intoxicação
USE: Distúrbios tóxicos
Intoxicação alcoólica
BT: Padrões de consumo de bebida alcoólica
RT: Abuso de álcool
Alcoolismo
TESP: INTOXICACION ALCOHOLICA
TING: ALCOHOLIC INTOXICATION
SNPOR: Condição reversível que se desenvolve logo após a ingestão
de álcool. Ela inclui mudanças comportamentais ou
psicológicas, tais como comportamentos inadequados ou
agressivos, julgamento prejudicado ou funcionamento social
prejudicado; e mudanças fisiológicas como fala arrastada,
marcha instável e comprometimento da atenção ou memória. Os
efeitos, tipicamente, ficam mais acentuados conforme
aumenta o consumo de álcool.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Condición reversible que se desarrolla luego despues de la
ingestión de alcohol. Ella incluye mudanzas conductuales o
psicológicas, tales como comportamientos o agresivos,
juzgamiento perjudicado o funcionamiento social
perjudicado; y mudanzas fisiológicas como habla arrastrada,
marcha inestable y comprometimiento de la atención o
memoria. Los efectos, típicamente, se quedan más acentuados
conforme aumenta el consumo de alcohol.
Intoxicação por mercúrio
BT: Distúrbios tóxicos

TESP: INTOXICACION POR MERCURIO
TING: MERCURY POISONING
Intransferibilidade (psicanálise)
RT: Transferência
TESP: INTRANSFERIBILIDAD (PSICOANALISIS)
TING: INTRANSFERABILITY (PSYCHOANALYSIS)
Introjeção
BT: Funções do ego
Internalização
Mecanismos de defesa
RT: Identificação (mecanismo de defesa)
Identificação (psicanálise)
Objeto
Projeção (mecanismo de defesa)
Sadismo
TESP: INTROJECCION
TING: INTROJECTION
SNPOR: Processo em que um indivíduo inconscientemente incorpora ao
eu aspectos da realidade externos a si, especialmente as
atitudes, valores e qualidades de outra pessoa ou de uma
parte de personalidade de outra pessoa. A introjeção pode
ocorrer, por exemplo, no processo de luto por um ente
querido 2. Em teoria psicanalítica, o processo de
internalizar as qualidades de um objeto externo à psique na
forma de um objeto interno ou representação mental, a qual
então tem influencia sobre o comportamento. Postula-se que
esse processo é uma parte normal do desenvolvimento, como
quando a introjeção de valores e atitudes parentais forma o
superego, mas também pode ser utilizado como mecanismo de
defesa em situações que despertam ansiedade.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Proceso en que un individuo inconscientemente incorpora al
yo aspectos de la realidad externos a sí, especialmente
las actitudes, valores y cualidades de otra persona o de
una parte de personalidad de otra persona. La introjección
puede ocurrir, por ejemplo, en el proceso de luto por un
ente querido 2. En teoría psicoanalítica, el proceso de
internalizar las cualidades de un objeto externo a la
psique en la forma de un objeto interno o representación
mental, a cual entonces tiene influencia sobre el
comportamiento. Postulase que ese proceso es una parte
normal del desarrollo, como cuando la intojección de
valores y actitudes parentales forma el superego, más
también puede ser utilizado como mecanismo de defesa en
situaciones que despiertan ansiedad.
Introversão
BT: Traços de personalidade
RT: Extroversão
TESP: INTROVERSION
TING: INTROVERSION
SNPOR: Orientação ao mundo privado interno de si mesmo e aos
pensamentos e sentimentos internos, mais do que ao mundo
exterior de pessoas e coisas. A introversão é um traço da
personalidade amplo e, como a extroversão, existe em um
continuum de atitudes e comportamentos. Os introvertidos
são relativamente mais retraídos, acanhados, reservados,

discretos e ponderados; eles podem tender a silenciar ou
evitar a expressão de afeto positivo, adorar visões ou
posições mais céticas e preferir trabalhar de maneira
independente.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Orientación al mundo privado interno de sí mismo y a los
pensamientos y sentimientos internos, más de lo que al
mundo exterior de personas y cosas. La introversión es un
trazo de la personalidad amplio y, como la extroversión,
existe en un continuum de actitudes y comportamiento. Los
introvertidos son relativamente más retraídos, encogido,
reservados, discretos y ponderados; ellos pueden tender a
silenciar o evitar la expresión de afecto positivo, adorar
visiones o posiciones más céticas y preferir trabajar de
manera independiente.
Intuição

BT: Processos cognitivos
RT: Cognição
Compreensão
Insight
TESP: INTUICION
TING: INTUITION
SNPOR: Entendimento ou percepção imediata em contraste com
raciocínio ou reflexão consciente. As instituições têm sido
caracterizadas alternativamente como experiências quase
místicas ou como produtos do instinto, sentimentos,
impressões sensoriais mínimas ou forças
inconscientes.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Entendimiento o percepción inmediata en contraste con
raciocinio o reflexión consciente. Las instituciones tienen
sido caracterizados alternativamente como experiencias casi
místicas o como productos del instinto, sentimientos,
impresiones sensoriales mínimas o fuerzas inconscientes.

INV - Forma A
USE: Teste de Inteligência não verbal - Forma A
INV - Forma B
USE: Teste de inteligência não verbal - Forma B
Inveja

RT: Angústia de aniquilamento
Ansiedade
Ataque
Ataque ao vínculo
Avidez
Ciúme
Complexo fraterno
Emoções
Raiva
TESP: ENVIDIA
TING: ENVY
SNPOR: 1. Emoção negativa de descontentamento e ressentimento
gerada pelo desejo por posses, atributos, qualidades ou
realizações de outra pessoa (o objeto de inveja). Diferente
do ciúme, com o qual compartilha de algumas semelhanças e
com o qual é frequentemente confundida, a inveja envolve

duas pessoas: a pessoa invejosa e a pessoa
invejada.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Emoción negativa de descontentamiento y resentimiento
generado por el deseo por posesiones, atributos, cualidades
o realizaciones de otra persona (el objeto de envidia).
Diferente del celos, con el cual comparte de algunas
semejanzas y con lo cual es frecuentemente confundido, la
envidia involucre dos personas: la persona envidiosa y la
persona envidiada.
Inveja do pênis
UF: Inveja fálica
RT: Castração
Complexo de masculinidade
Sexualidade feminina
TESP: ENVIDIA DEL PENE
SNPOR: Na teoria psicanalítica clássica de Sigmund Freud, o
suposto desejo de meninas e mulheres de possuir um órgão
genital masculino. Freud afirmava que sua origem estava no
estádio fálico, entre as idades de 3 a 6 anos, quando a
menina descobre que não possui esse órgão, e postulava
ainda que a menina se sente “incapacitada e maltratada”,
culpa sua mãe pela perda, e quer ter o pênis de volta. A
psicanalista alemã Karen D. Horney (1885-1952), entre
outros, afirmou posteriormente que inveja do pênis não é
uma inveja do órgão biológico em si, mas representa a
inveja das mulheres da condição social superior do homem.
De qualquer maneira, o conceito foi ativamente contestado
desde o início e é raramente considerado com seriedade na
psicologia atual.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En la teoría psicoanalítica clásica de Sigmund Freud, el
supuesto deseo de chicas y mujeres de poseer un órgano
genital masculino. Freud afirmaba que su origen estaba en
lo estadio fálico, entre las edades de 3 a 6 años, cuando
la chica descubre que no posee ese órgano, y postulaba aun
que la chica se siente “incapacitada y maltratada”, culpa
su madre por la pérdida, y quiere tener pene de vuelta. La
psicoanalista alemán Karen D Horney (1885-1852), entre
otros, afirmó posteriormente que envidia del pene no es una
envidia del órgano biológico en sí, más representa la
envidia de las mujeres de la condición social superior del
hombre. De cualquier manera, el concepto fue activamente
contestado desde el inicio y es raramente considerado con
seriedad en la psicología actual.
Inveja fálica
USE: Inveja do pênis
TESP: ENVIDIA FALICA
TING: PHALLIC ENVY
Invenção

RT: Criatividade
Inteligência
TESP: INVENCION
TING: INVENTION
SNPOR: Imaginação produtiva ou criadora, capacidade criativa 2.
Descoberta ou criação de alguma coisa, geralmente de

utilidade social 3 faculdade de criar ou de pôr em prática
uma ideia, uma concepção; criação.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Imaginación productiva o creadora, capacidad creativa 2
descubierta o creación de alguna cosa, generalmente de
utilidad social 3 facultad de crear o de poner en práctica
una idea, una concepción; creación.
Inventário da expressão de raiva como estado e traço
BT: Inventários
Inventário da personalidade
BT: Inventários
RT: Medidas da personalidade
TESP: INVENTARIO DE PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY INVENTORY
SNPOR: Dispositivo de avaliação da personalidade que geralmente
consiste de uma serie de declarações cobrindo várias
características e padrões comportamentais aos quais os
participantes respondem por respostas fixas, como
Verdadeiro, Falso, Sempre, Frequentemente, Raramente ou
Nunca, conforme aplicado a si mesmo. A pontuação desses
testes é objetiva, e os resultados são interpretados de
acordo com normas padronizadas. Um exemplo é o inventário
multifásico da personalidade de Minnesota.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Dispositivo de evaluación de la personalidad que
generalmente consiste de una serie de declaraciones
cubriendo varias características y patrones conductuales a
los cuales los participantes responden por respuestas
fijas, como Verdadero, Falso, Siempre, Frecuentemente,
Raramente o Nunca, conforme aplicado a sí mismo. La
puntuación de eses testes es objetiva, y los resultados son
interpretados de acuerdo con normas estandarizado. Un
ejemplo es el inventario multifásico de la personalidad de
Minnesota.
Inventário da situação do uso de drogas
UF: ISUD-42
BT: Inventários
RT: Testes psicológicos
TING: INVENTORY OF DRUG-TAKING SITUATIONS
Inventário das situações de beber
UF: ISB-42
BT: Inventários
RT: Testes psicológicos
TING: INVENTORY OF DRINKING SITUATIONS
Inventário de ansiedade traço-estado
UF: Escala de ansiedade de Spielberger
IDATE
BT: Inventários
Medidas não-projetivas da personalidade
RT: Testes de ansiedade
TESP: INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO-ESTADO
TING: STATE TRAIT ANXIETY INVENTORY
SNPOR: Instrumento de avaliação de autorrelato que inclui medidas

separadas de ansiedade-estado e ansiedade-traço. Os itens
de ansiedade estado medem a intensidade da ansiedade
experimentada pelos participantes em situações específicas;
os itens de ansiedade traço avaliam a frequência com que os
participantes experimentam ansiedade em face de ameaças
percebidas no ambiente.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Instrumento de evaluación de autor relato que incluye
medidas sepadas de ansiedad-estado y ansiedad-rasgo. Los
ítems de ansiedad estado meden la intensidad de la ansiedad
experimentada por los participantes en situaciones
específicas; los ítems de ansiedad rasgo evalúan la
frecuencia con que los participantes experimentan ansiedad
enfrente de amenazas percibidas en el ambiente.
Inventário de atitudes frente à dor
BT: Inventários
RT: Testes psicológicos
TESP: INVENTARIO DE ACTITUDES FRENTE AL DOLOR
TING: SURVEY OF PAIN ATTITUDE
Inventário de atitudes sociais
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE ACTITUDES SOCIALES
TING: SOCIAL ATTITUDES INVENTORY
Inventário de autoavaliação para adolescentes
UF: YSR
BT: Inventários
TING: YOUTH SELF-REPORT
Inventário de Barret-Lennard
USE: Inventário de relacionamento de Barret-Lennard
Inventário de controle de stress de Lipp
RT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE CONTROL DEL STRESS DE LIPP
TING: LIPP'S STRESS CONTROL INVENTORY
Inventário de crenças irracionais
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE CREENCIAS IRRACIONALES
Inventário de depressão de Beck
UF: IBD
BT: Inventários
Medidas não-projetivas da personalidade
TESP: ESTADO DE DEPRESION DE BECK
TING: BECK DEPRESSION INVENTORY
Inventário de depressão de Zung
UF: IDZ
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE DEPRESION DE ZUNG
TING: ZUNG DEPRESSION INVENTORY
Inventário de estilos parentais - IEP
BT: Inventários

Inventário de estratégias de coping
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE COPING
TING: INVENTORY OF COPING STRATEGIES
Inventário de habilidades sociais
BT: Inventários
Inventário de integração sexual
UF: IIS
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE INTEGRACION SEXUAL
TING: INVENTORY OF SEXUAL INTEGRATION
Inventário de interação sexual
UF: SII
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE INTERACION SEXUAL
TING: INVENTORY OF SEXUAL INTERACTION
Inventário de interesse de Angelini
BT: Inventários
Inventário de interesse vocacional de Strong
USE: Inventário de interesses vocacionais de Strong
Inventário de interesses de Kuder
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE INTERESES DE KUDER
TING: INVENTORY OF KUDER INTERESTS
Inventário de interesses de Thurstone
UF: Inventário de Thurstone
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE INTERESE DE THURSTONE
TING: INVENTORY OF THURSTONE INTERESTS
Inventário de interesses vocacionais de Strong
UF: Inventário de interesse vocacional de Strong
SVIB
Teste de interesses de Strong
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE INTERESES VOCACIONALES DE STRONG
Inventário de maturidade profissional
UF: Career maturity inventory
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE MADURACION PROFESIONAL
TING: CAREER MATURITY INVENTORY
Inventário de obsessões de Leyton - Versão infantil
UF: IOL - VC
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE OBSESIONES DE LEYTON
TING: LEYTON OBSESSIONAL INVENTORY - CHILD VERSION
Inventário de percepção neonatal
UF: INP
IPN

BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE PERCEPCION NEONATAL
TING: INVENTORY OF PERCEPTION NEONATAL
Inventário de personalidade para crianças
UF: PIC
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NINOS
TING: PERSONALITY INVENTORY FOR CHILDREN
Inventário de qualidade de vida - QOLI
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE LA CALIDAD DE VIDA
TING: QUALITY OF LIFE INVENTORY
Inventário de relacionamento de Barret-Lennard
UF: Inventário de Barret-Lennard
BT: Inventários
Medidas não-projetivas da personalidade
TING: Barrett Lennard relationship invent
Inventário de temperamento e caráter
BT: Inventários
Inventário de Thurstone
USE: Inventário de interesses de Thurstone
Inventário de valores profissionais
UF: IVP
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE VALORES PROFESIONALES
TING: PROFESSIONAL VALUES INVENTORY
Inventário Home
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO HOME
TING: INVENTORY HOME
Inventário Minnesota de atitude do professor
UF: MTAI
BT: Inventários
Medidas de atitude
TING: MINNESOTA TEACHER ATTITUDE INVENTORY
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1997. Use INVENTARIO MINNESOTA
DE ATITUDE DO PROFESSOR para acessar referências entre
73-96.
SNING: Term discontinued in 1997. Use MINNESOTA TEACHER ATTITUDE
INVENTORY to access references from 73-96.
Inventário multiaxial clínico de Millon
UF: MCMI
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO MULTIAXIAL CLINICO DE MILLON
TING: MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY
Inventário multifásico Minnesota de personalidade
UF: MMPI (teste)
Teste MMPI
BT: Inventários

Medidas não-projetivas da personalidade
TESP: MINN
TING: MINN MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY
SNPOR: Inventário da personalidade publicado primeiramente em 1940
e agora um dos instrumentos de autorrelato mais amplamente
usado para avaliar a personalidade. Ele tem inúmeras
aplicações em uma variedade de contextos de saúde mental,
médicos, de abuso de substância, forenses e avaliação de
pessoal como uma medida de desajustamento psicológico. O
inventário original consistia de 550 itens de
verdadeiro-falso agrupados em nove escalas refletindo
problemas clínicos comuns: hipocondria, depressão,
histeria, desvio psicopático, interesse masculino-feminino,
paranoia, psicastenia (i.e., ansiedade), esquizofrenia e
hipomania.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Inventario de la personalidad publicado primeramente en
1940 y ahora un de los instrumentos de autorrelato más
ampliamente usado para evaluar la personalidad. Él tiene
inúmeras aplicaciones en una variedad de contextos de salud
mental, médicos, de abusos de sustancia, forenses y
evaluación de personal como una medida de inadaptación
psicológica. El inventario original consistía de 550 ítems
de verdadero-falso agrupados en nueve escalas refletando
problemas clínicos comunes: hipocondría, depresión,
histeria, desvío psicopático, interese masculino-femenino,
paranoia, paiscastenia (o sea, ansiedad), esquizofrenia y
hipomanía.
Inventário multitraço de interação social
UF: Inventário multitraço social
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO MULTITRAZOS DE INTERACCION SOCIAL
Inventário multitraço social
USE: Inventário multitraço de interação social
Inventário psicológico da Califórnia
UF: CPI
BT: Inventários
Medidas da personalidade
Medidas não-projetivas da personalidade
TESP: INVENTARIO PSICOLOGICO DE CALIFORNIA
TING: California psychological inventory
Inventários
BT: Medidas
NT: Inventário da expressão de raiva como estado e traço
Inventário da personalidade
Inventário da situação do uso de drogas
Inventário das situações de beber
Inventário de ansiedade traço-estado
Inventário de atitudes frente à dor
Inventário de atitudes sociais
Inventário de autoavaliação para adolescentes
Inventário de crenças irracionais
Inventário de depressão de Beck
Inventário de depressão de Zung
Inventário de estilos parentais - IEP

Inventário de estratégias de coping
Inventário de habilidades sociais
Inventário de integração sexual
Inventário de interação sexual
Inventário de interesse de Angelini
Inventário de interesses de Kuder
Inventário de interesses de Thurstone
Inventário de interesses vocacionais de Strong
Inventário de maturidade profissional
Inventário de obsessões de Leyton - Versão infantil
Inventário de percepção neonatal
Inventário de personalidade para crianças
Inventário de qualidade de vida - QOLI
Inventário de relacionamento de Barret-Lennard
Inventário de temperamento e caráter
Inventário de valores profissionais
Inventário Home
Inventário Minnesota de atitude do professor
Inventário multiaxial clínico de Millon
Inventário multifásico Minnesota de personalidade
Inventário multitraço de interação social
Inventário psicológico da Califórnia
Inventários de interesse
RT: Inventário de controle de stress de Lipp
TESP: INVENTARIOS
TING: INVENTORIES
SNPOR: Lista de itens, frequentemente em formato interrogativo,
utilizada na descrição e estudo do comportamento,
interesses e atitudes.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
Inventários de interesse
BT: Inventários
TESP: INVENTARIO DE INTERESES
TING: INTEREST INVENTORIES
Inventor

BT: Profissionais
RT: Braille, Louis, 1809-1852
SNPOR: Pessoas ou entidades que introduzem uma nova composição,
dispositivo ou processo, bem como melhorias
decorrentes.(DECS)
SNESP: Las personas o entidades que introducen una nueva
composición, dispositivo o proceso, así como las mejoras de
los mismos.(DECS)
SNING: Persons or entities that introduce a novel composition,
device, or process, as well as improvements thereof.(DECS)

Invertebrados
BT: Animais
NT: Artrópodes
Moluscos
Vermes
RT: Ouriços do mar
Vertebrados
TESP: INVERTEBRADOS
TING: INVERTEBRATES
SNPOR: Animais que não possuem coluna vertebral.(DECS)
SNESP: Animales que no poseen columna vertebral.(DECS)

SNING: Animals that have no spinal column.(DECS)
Investigação
USE: Experimentação
TING: INVESTIGATION
IOL - VC
Íons

USE: Inventário de obsessões de Leyton - Versão infantil
USE: Eletrólitos
TING: IONS

Íons sódio
BT: Eletrólitos
Sódio
TESP: IONES DE SODIO
TING: SODIUM IONS
IPA

USE: Algoritmo de processamento interno

IPN
Ira

USE: Inventário de percepção neonatal
USE: Raiva
TING: ANGER

IRF

USE: Improved readability form

IRID

USE: Escala multidimensional de reatividade interpessoal de Davis

Iridologia

BT: Medicina alternativa
TESP: IRIDOLOGIA
TING: IRIDOLOGY
SNPOR: Recurso diagnóstico baseado nas alterações do aspecto da
iris do paciente.(DECS)
SNESP: Recurso de diagnóstico basado en las alteraciones del
aspecto de la iris del enfermo.(DECS)
SNING: Diagnostic resource based on alterations to the patient's
iris.(DECS)

Irmãos

BT: Homens
Parentes
RT: Complexo fraterno
Desejo de morte
TESP: HERMANOS
TING: BROTHERS
SNPOR: Pesssoas ou animais que têm pelo menos um pai em comum.
(Tradução livre do original: American College Dictionary,
3d ed).(DECS)
SNESP: Personas o animales que tienen al menos una matriz en
común. (Traducción libre del original: American College
Dictionary, 3d ed).(DECS)

SNING: Persons or animals having at least one parent in common.
(American College Dictionary, 3d ed).(DECS)
Ironia

ISB-42

UF: Sarcasmo
BT: Retórica
RT: Zombaria
TESP: IRONIA
TING: IRONY
SNPOR: Figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer
dar a entender; uso de palavra ou frase de sentidos
diversos ou oposto ao que deveria ser empregado, para
definir ou denominar algo.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Figura por medio de la cual se dice el contrario de lo que
se quiere dar e entender; uso de palabra o frase de
sentidos diversos o opuesto al que debería ser empleado,
para definir o denominar algo.
USE: Inventário das situações de beber

Islamismo
BT: Afiliação religiosa
NT: Sufismo
RT: Muçulmanos
TESP: ISLAMISMO
TING: ISLAM
SNPOR: Religião monoteísta promulgada pelo Profeta Maomé tendo Alá
como a divindade.(DECS)
SNESP: Religión monoteista promulgada por el Profeta Mohammed con
Allah como divinidad.(DECS)
SNING: A monotheistic religion promulgated by the Prophet Mohammed
with Allah as the deity.(DECS)
Isolamento (defesa)
BT: Mecanismos de defesa
RT: Neurose obsessiva
TESP: AISLAMIENTO - DEFENSA
TING: ISOLATION - DEFENSE
Isolamento social
BT: Privação de estímulo
Privação social
RT: Ansiedade social
Comportamento materno (animal)
TESP: AISLAMIENTO SOCIAL
TING: SOCIAL ISOLATION
SNPOR: Ausência voluntária ou involuntária no contato com outros
indivíduos. Termo usado para populações humanas e animais.
SNESP: Ausencia voluntaria o involuntaria en el contacto con los
otros individuos. Término usado para poblaciones humanas y
animales.
SNING: Voluntary or involuntary absence of contact with others.
Used for human or animal populations.
ISP

USE: Índice de stress parental

Isquemia

BT: Distúrbios cardiovasculares
NT: Isquemia cerebral
TESP: ISQUEMIA
TING: ISCHEMIA
SNPOR: Deficiência de sangue em um órgão ou tecido, devido à
constrição funcional ou real obstrução de um vaso
sanguíneo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Deficiencia de sangre en un órgano o tejido, debido a la
constricción funcional o real obstrucción de un vaso
sanguíneo.

Isquemia cerebral
BT: Isquemia
TESP: ISQUEMIA CEREBRAL
TING: CEREBRAL ISCHEMIA
SNPOR: Condição em que o tecido cerebral é privado de um
suprimento adequado de sangue e, portanto, não recebe o
oxigênio e nutrientes necessários. É usualmente marcada
pela perda da função normal da área afetada e pode ser
acompanhada por EDEMA CEREBRAL. Uma breve interrupção do
suprimento de sangue – um ataque isquêmico transitório
(AIT) – normalmente não causa nenhum dano sério. Uma
interrupção que dura mais do que alguns minutos pode
resultar em infarto cerebral.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
ISSO

ISUD-42
IVP

TESP: ELLO
TING: IT
USE: Inventário da situação do uso de drogas
USE: Inventário de valores profissionais

Jacquemin, André, 1942BT: Pessoas
RT: Engenheiros
Jaguatirica (Leopardus pardalis)
BT: Animais
RT: Gatos
TING: OCELOT
SNPOR: Família de gatos (order CARNIVORA) composta por carnívoros
terrestres musculosos, tórax profundo, com estilo de vida
muito predatório.(DECS)
SNESP: Familia de gatos del orden CARNIVORA que comprende
carnívoros terrestres musculosos, de tórax profundo, con un
estilo de vida muy predador.(DECS)
SNING: The cat family in the order CARNIVORA comprised of
muscular, deep-chested terrestrial carnivores with a highly
predatory lifestyle.(DECS)
Jakobson, Roman, 1896-1982
BT: Pessoas
RT: Linguistas

Japoneses
BT: Grupos étnicos
TESP: JAPONESES
TING: JAPANESES
SNPOR: Relativo ao Japão ou o que é seu natural ou habitante 2
diz-se de ou idioma falado no Japão.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Relativo al Japón o lo que es su natural o habitante 2 dice
de o idioma hablado en el Japón.
Jardins de infância
BT: Escolas
TESP: JARDINES DE INFANCIA
TING: KINDERGARTENS
SNPOR: Instalações que proveem cuidados a crianças em idade
pré-escolar e escolar.(DECS)
SNESP: Facilidades que brindan atención a niños de edades
pre-escolar y escolar.(DECS)
SNING: Facilities which provide care for pre-school and school-age
children.(DECS)
Jaspers, Karl, 1883-1969
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Psiquiatras
Jensen, Wilhelm, 1837-1911
BT: Pessoas
RT: Escritores
Jesus Cristo
NT: Cristologia
RT: Crenças religiosas
Religião
TESP: JESUCRISTO
TING: JESUS CHRIST
Jogadores compulsivos
USE: Jogo patológico
Jogo compulsivo
USE: Jogo patológico
Jogo de areia
BT: Jogos
Psicoterapia
TESP: JUEGO DE ARENA
TING: SANDPLAY
Jogo de regras
BT: Jogos
RT: Aprendizagem
TESP: JUEGO DE REGLAS
TING: GAME OF RULES
Jogo de senha

BT: Jogos
RT: Aprendizagem
TESP: JUEGOS DE SENAS
TING: MASTERMIND GAME
Jogo do rabisco
BT: Jogos
Winnicott, Donald Woods, 1896-1971
RT: Desenho
Psicopedagogia
TESP: EL JUEGO DEL GARABATO
TING: SQUIGGLE GAME
Jogo patológico
UF: Jogadores compulsivos
Jogo compulsivo
BT: Jogos
RT: Distúrbios do comportamento
Impulsividade
Vício
TESP: JUEGO DE AZAR
TING: PATHOLOGICAL GAMBLING
SNPOR: Transtorno do controle dos impulsos caracterizado por
aposta crônica, inadequada, levando a dificuldades
interpessoais, profissionais ou financeiras significativas.
No DSM-IV-TR ele é incluído na categoria de transtornos do
controle dos impulsos não classificados em outro
local.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Trastorno del control de los impulsos caracterizados por
apuesta crónica, inadecuada, llevando a dificultades
interpersonales, profesionales o financieras
significativas. En DSM-IV-TR él es incluyendo en la
categoría de trastornos del control de los impulsos no
clasificados en otro local.
Jogos

NT: Jogo de areia
Jogo de regras
Jogo de senha
Jogo do rabisco
Jogo patológico
Jogos de computador
Jogos de simulação
Jogos de tabuleiro
Jogos educativos
Jogos infantis
Jogos musicais
Rummikub (jogo)
RT: Aprender (psicanálise)
Brinquedos
Comportamento de brincar
Compulsão a repetição
Ludotecas
Recreação
Teoria do jogo
TESP: JUEGOS
TING: GAMES
SNPOR: 1. Interação social, jogo organizado ou transação com

regras formais. 2. Em psicoterapia, uma situação em que os
membros de um grupo participam de alguma atividade cujo
objetivo é provocar emoções ou estimular interações e
inter-relacionamentos reveladores. Na ludoterapia, jogos
costumam ser utilizados como uma técnica projetiva ou
observacional 3. Em análise transacional, uma manobra
recorrente e frequentemente enganosa adotada por um
indivíduo em seus negócios com os outros 4 em terapia da
gestalt, um exercício ou experimento projetado para
aumentar a autoconsciência, por exemplo, encenar situações
assustadoras ou participar da técnica da cadeira
quente.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. Interacción social, juego organizado o transacción con
reglas formales. 2. En psicoterapia, una situación en que
los miembros de un grupo participan de alguna actividad
cuyo objetivo es provocar emociones o estimular
interacciones y inter relacionamientos reveladores. En
ludoterapía, juegos acostumbran ser utilizados como una
técnica proyectiva o observacional 3. En análisis
transaccional, una maniobra recurrente y frecuentemente
engañosa adoptada por un individuo en sus negocios con los
otros 4 en terapia de la gestalt, un ejercicio o
experimento proyectado para aumentar la autoconsciencia,
por ejemplo, ensenar situaciones asustadoras o participar
de la técnica de la cadera caliente.
Jogos de computador
UF: Videogames
BT: Computadores
Jogos
RT: Brinquedos
Recreação
Simulação por computador
TESP: JUEGOS DE COMPUTADOR
TING: COMPUTER GAMES
Jogos de simulação
BT: Jogos
Simulação
RT: Simulação por computador
TESP: JUEGOS DE SIMULACION
TING: SIMULATION GAMES
Jogos de tabuleiro
BT: Jogos
NT: Xadrez
RT: Aprendizagem
TESP: JUEGOS DE MESA
TING: BOARD GAMES
Jogos educativos
BT: Jogos
TESP: JUEGOS EDUCATIVOS
TING: EDUCATIONAL GAMES
SNPOR: Ensino de sala de aula na forma de jogos destinados a
atrair o interesse ativo dos estudantes enquanto eles
trabalham habilidades específicas. Os jogos didáticos podem
fornecer uma oportunidade única de dar incentivos aos

alunos, como recompensas específicas ou o prazer de
vencer.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Enseño de sala de aula en la forma de juegos destinados a
atraer el interese activo de los estudiantes, mientras
ellos trabajan habilidades específicas. Los juegos
didácticos pueden fornecer una oportunidad única de dar
incentivos a los alumnos, como recompensas específicas o el
placer de vencer.
Jogos infantis
BT: Jogos
Recreação
RT: Brincar de faz-de-conta
Brinquedos
Comportamento de brincar
Desenvolvimento do brincar
TESP: JUEGOS INFANTILES
TING: CHILDREN RECREATIONAL GAMES
Jogos musicais
BT: Jogos
RT: Música
TESP: JUEGOS MUSICALES
TING: MUSICAL GAMES
Jornais

BT: Meios de comunicação impressos
TESP: PERIODICOS
TING: NEWSPAPERS
SNPOR: Publicações impressas e distribuídas diariamente,
semanalmente ou a algum outro intervalo regular e
normalmente pequeno, contendo notícias, artigos de opinião
(como editoriais e cartas), matérias especiais, avisos e
anúncios de interesse atual.(DECS)
SNESP: Publicaciones impresas y distribuidas diariamente,
semanalmente o en otro intervalo de tiempo regular y
generalmente corto, que contienen noticias, artículos de
opinión (como editoriales y cartas), columnas regulares,
anuncios y noticias de actualidad.(DECS)
SNING: Publications printed and distributed daily, weekly, or at
some other regular and usually short interval, containing
news, articles of opinion (as editorials and letters),
features, advertising, and announcements of current
interest. (Webster's 3d ed).(DECS)

Jornalismo
NT: Entrevistas (jornalismo)
Jornalismo - Dicionários
TESP: PERIODISMO
TING: JOURNALISM
SNPOR: A coleção, preparação e distribuição de notícias e
comentários relacionados e materiais de destaque através de
meios como panfletos, circulares, jornais, revistas, rádio,
filmes, televisão e livros. Embora originalmente aplicado à
reportagem de eventos atuais em forma impressa,
especificamente jornais, com o advento do rádio e da
televisão o uso do termo cresceu para incluir toda
comunicação, impressa e eletrônica, que lida com questões

atuais.(DECS)
SNESP: Recolección, preparación y distribución de noticias y
comentarios asociados, y materiales de destaque, a través
de medios como panfletos, hojas informativas, periódicos,
revistas, radio, películas,televisión y libros. Mientras
que originalmente se aplicaba al reportaje de eventos del
momento en forma impresa, específicamente en periódicos,
con el advenimiento de la radio y la televisión, el uso del
término se ha ampliado para incluir toda la comunicación
impresa yelectrónica que trata los asuntos del
momento.(DECS)
SNING: The collection, preparation, and distribution of news and
related commentary and feature materials through such media
as pamphlets, newsletters, newspapers, magazines, radio,
motion pictures,television, and books. While originally
applied to the reportage of current events in printed form,
specifically newspapers, with the advent of radio and
television the use of the term has broadened to include all
printed and electronic communication dealing with current
affairs.(DECS)
Jornalismo - Dicionários
BT: Dicionários
Jornalismo
TESP: PERIODISMO - DICCIONARIOS
TING: Journalism - Dictionaries
Jornalistas
BT: Profissionais
RT: Assis Chateaubriand, 1891-1968
Azevedo, Augusto Cezar de Miranda, 1851-1907
Gama, Luís Gonzaga Pinto da, 1830-1882
Holanda, Sergio Buarque de, 1902-1982
Lima Barreto, Afonso Henriques de, 1881-1922
Machado, Antônio de Alcântara, 1901-1935
SNPOR: Pessoa que trabalha como redator, repórter, colunista ou
diretor em órgão da imprensa, ou programa jornalístico no
rádio ou na televisão.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Persona que trabaja como redactor, reportero, columnista o
director en órgano de la imprenta, o programa periodista en
radio o en la televisión.
Jovens

UF: Juventude (adultos)
BT: Adultos
RT: Adolescentes
Desenvolvimento do adulto
Estudantes de pós-graduação
Estudantes universitários
TESP: JOVENES
TING: YOUNG ADULTS
SNPOR: Idades entre 18-29. Termo usado em contextos não
educacionais. Aplicado apenas se a idade tem importância
para o foco da pesquisa.
SNESP: Edades entre 18-29. Termino usado en contextos no
educacionales. Aplicado solo ara edades, importante para
investigacion
SNING: Ages 18-29. Used in noneducational contexts. Applied only

if age is important to the research focus.
Joyce, James Augustine Aloysius, 1882-1941
BT: Pessoas
RT: Poetas
JSDQ

USE: Questionário de autorrevelação de Jourard

Judaísmo

UF: Judeus
BT: Afiliação religiosa
RT: Antissemitismo
Bíblia
Cabala
Cristãos-novos
TESP: JUDAÍSMO
TING: JUDAISM
SNPOR: A religião dos judeus caracterizada por convicção em um
Deus e na missão dos judeus de ensinar a Paternidade de
Deus como revelado nas Escrituras Hebreias.(DECS)
SNESP: Religión de los Judíos que se caracteriza por la creencia
en un Dios y en la misión de los Judíos de enseñar la
Paternidad de Dios como se revela en las Escrituras
Hebreas.(DECS)
SNING: The religion of the Jews characterized by belief in one God
and in the mission of the Jews to teach the Fatherhood of
God as revealed in the Hebrew Scriptures. (Webster, 3d
ed).(DECS)

Judeus

Judô

USE: Judaísmo
SNPOR: Use JUDAISM para acessar referências anteriores ao período
que vai de 73 a 96.
SNING: Use JUDAISM to access references prior to 73-96.
BT: Esportes
Recreação
RT: Artes marciais
TESP: JUDO
TING: JUDO
SNPOR: Atividades nas quais os participantes aprendem auto-defesa
principalmente através do uso do combate corpo-a-corpo. O
judô implica em arremessar um oponente ao solo, enquanto o
karatê (que inclui kung-fu e tae-kwon-dô) envolve chutar e
socar um oponente.(DECS)
SNESP: Actividades en que los participantes aprenden defensa
propia principalmente a través del uso de combate cuerpo a
cuerpo. El judo implica tirar al contrario al piso,
mientras que en el kárate (que comprende al kung fu y el
tae kwon do) se patea y golpea con los puños al contrario.
El t'ai chi también es una forma de ejercicio meditativo a
través de metódicos movimientos de estiramiento circulares
y lentos y posiciones de equilibrio corporal.(DECS)
SNING: Activities in which participants learn self-defense mainly
through the use of hand-to-hand combat. Judo involves
throwing an opponent to the ground while karate (which
includes kung fu and tae kwon do) involves kicking and

punching an opponent.(DECS)
Juízo moral
BT: Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
TESP: JUICIO MORAL
TING: MORAL JUDGEMENT
Julgamento
RT: Justiça
Tomada de decisão
TESP: JULGAMENTO
TING: JUDGMENT
SNPOR: Ato mental de comparar ou avaliar escolhas dentro de um
dado conjunto de valores, geralmente com o intuito de tomar
uma decisão.
SNESP: Acto mental de comparecer o evaluar escojas dentro de un
dado conjunto de valores, generalmente con el intuito de
tomar una decisión.
SNING: Mental act of comparing or evaluating choices within a
given set of values frequently with the purpose of choosing
a course of action.
Julgamento clínico (diagnóstico médico)
USE: Diagnóstico médico
Julgamento clínico (psicodiagnóstico)
USE: Psicodiagnóstico
TING: CLINICAL JUDGEMENT (PSYCHODIAGNOSIS)
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
BT: Pessoas
RT: Arquétipos
Inconsciente coletivo
Mandala
Psicologia junguiana
Psicólogos
Psicoterapia analítica
Psiquiatras
TESP: JUNG, CARL GUSTAV, 1875-1961
TING: JUNG, CARL GUSTAV, 1875-1961
SNPOR: Identifica estudos biográficos ou autobiográficos e
conteúdo do trabalho de Jung.
SNESP: Identifica estudios biográficos o autobiográficos y
contenido del trabajo de Jung.
SNING: Identifies biographical or autobiographical studies and
discussions of Jung's works.
Jurisprudência médica
USE: Medicina legal
Juristas

Justiça

BT: Profissionais
RT: Bentham, Jeremy, 1748-1832
Witte, Johann Heinrich Friedrich Karl, 1800-1883
UF: Justiça distributiva
NT: Justiça restaurativa
Justiça social

RT: Direito civil
Igualdade social
Julgamento
Liberdade
Moral
Problemas sociais
TESP: JUSTICIA
TING: JUSTICE
SNPOR: Termo usado para o acordo imparcial, e justo entre
conflitos, diferenças, ou a designação de recompensas ou
punições.
SNESP: Termino usado para el acuerdo imparcial, y justo entre
conflicos, diferencias, o una designacion de recopensas o
puniciones
SNING: Used for the impartial and fair settlement of conflict and
differences, or the designation of rewards or punishment.
Justiça distributiva
USE: Justiça
TING: DISTRIBUTIVE JUSTICE
Justiça restaurativa
BT: Justiça
SNPOR: A Justiça Restaurativa é uma modalidade de resposta ao
crime diferente da resposta da Justiça Criminal. Atua com
abrangência objetiva, porque tenta resolver o problema do
crime considerando também as suas causas e todas as suas
consequências. Também atua com abrangência subjetiva,
porque inclui a solução do problema do crime não só para as
pessoas diretamente afetadas, mas também para aquelas
indiretamente afetadas. Eventualmente, até mesmo as
comunidades que mantém relacionamento com as pessoas
afetadas pelo crime participam da sua solução. Nessa
modalidade de prática de justiça, as pessoas afetadas pelo
crime, e especialmente as vítimas, têm um papel de maior
relevância e consideração. De outro lado, o infrator é
estimulado a reparar os danos decorrentes do crime, sejam
esses danos materiais, morais, ou emocionais.
(http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/acoes/acesso-a-justic
a-e-cidadania/justica-restaurativa - 06/02/2014)
Justiça social
UF: Injustiça social
BT: Justiça
RT: Direito
Responsabilidade social
TESP: JUSTICIA SOCIAL
TING: SOCIAL JUSTICE
SNPOR: Processo interativo no qual os membros de uma comunidade
estão preocupados com a igualdade e os direitos de
todos.(DECS)
SNESP: Un proceso de interacción por el cual miembros de una
comunidad están interesados por la igualdad y derechos de
todos.(DECS)
SNING: An interactive process whereby members of a community are
concerned for the equality and rights of all.(DECS)
Juventude (adolescentes)
USE: Adolescentes

TING: YOUTH (ADOLESCENTES)
Juventude (adultos)
USE: Jovens
Kaës, René, 1936BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Kafka, Franz, 1883-1924
BT: Pessoas
RT: Escritores
Kahlo, Frida, 1907-1954
BT: Pessoas
RT: Pintores
Kalecki, Michal, 1899-1970
BT: Pessoas
RT: Economistas
Kamala
Kandinsky, Wassily, 1866-1944
BT: Pessoas
RT: Artistas
Professores
Kant, Immanuel, 1724-1804
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Karate

USE: Artes marciais

Keller, Fred Simmons, 1899-1996
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Keynes, John Maynard, 1883-1946
BT: Pessoas
RT: Economistas
Kierkegaard, Soren Aabye, 1813-1855
BT: Pessoas
RT: Filosofia dinamarquesa
Filósofos
Kit de desenvolvimento da linguagem Peabody
USE: Conjunto Peabody de desenvolvimento da linguagem
Klein, Melanie, 1882-1960
BT: Pessoas
RT: Clivagem
Controle onipotente
Psicanalistas
TING: KLEIN, MELANIE

Kohlberg, Lawrence, 1927-1987
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Kohler, Wolfgang, 1887-1967
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Kohut, Heinz, 1913-1981
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Kraepelin, Emil, 1856-1926
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
Kuhn, Thomas Samuel, 1922-1996
BT: Pessoas
RT: Filosofia americana
Filósofos
Físicos
L.E.R.

USE: Lesões por esforços repetitivos

La Mettrie, Julien Offray de, 1709-1751
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Médicos
Laban, Rudolf, 1879-1958
BT: Pessoas
RT: Dançarinos
Labio fissurado
USE: Fissura labial
Labio leporino
USE: Fissura labial
Labirintos

BT: Aparato
TESP: LABERINTOS
TING: MAZES
SNPOR: Sistema de caminhos formados por um número de becos sem
saída e uma ou outra trilha que corretamente leva a um
objetivo/reforço. Usado para estudar o aprendizado e a
motivação em seres humanos e animais.
SNESP: Sistema de caminos formado por un numero de caminos o
encruciadas con salida y una u otro camino correcto que
lleva a um objetivo/refuerzo. Usado para estudiar o
aprender y motivacion em seres humanos y animales
SNING: System of pathways consisting of a number of blind alleys
and one or more correct paths leading to a
goal/reinforcement. Used to study learning and motivation
in humans and animals.

Laboratórios experimentais

NT: Animais de laboratório
RT: Experimentação
Metodologia
TESP: LABORATORIOS EXPERIMENTALES
TING: EXPERIMENTAL LABORATORIES
Lacan, Jacques-Marie Émile, 1901-1981
BT: Pessoas
NT: Transferência (Lacan)
RT: Dívida simbólica
Médicos
Psicanalistas
Sujeito do inconsciente
TING: LACAN, JACQUES
Laço social
RT: Comportamento de apego
Sociedades
TESP: LAZOS SOCIALES
TING: SOCIAL TIES
Lagache, Daniel, 1903-1972
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Psiquiatras
Lagartos

BT: Répteis
TESP: LAGARTOS
TING: LIZARDS
SNPOR: Comum aos répteis escamados da subordem dos sáurios,
terrícolas, arborícolas, fossórios ou semiaquáticos, de
corpo geralmente delgado, cauda longa e de ponta afinada,
membros presentes ou não e pálpebras móveis.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Común a los répteles escamados de la suborden de los
saurios, terrícolas, arborícolas, fossórios o semi
acuáticos, de cuerpo generalmente delgado, cauda longa y de
punta afinada, miembros presentes o no y pálpebras muebles.

Laing, Ronald David, 1927-1989
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
Lamentação
USE: Luto
TING: MOURNING
Laplanche, Jean, 1924-2012
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Laringectomizados
RT: Pacientes
TESP: LARINGECTOMIZADOS
TING: LARINGECTOMEES
Lasar Segall, 1891-1957

UF: Segall, Lasar, 1891-1957
BT: Pessoas
RT: Pintores
Latência de resposta
BT: Parâmetros de respostas
RT: Contraste comportamental
TESP: RESPUESTA LATENTE
TING: RESPONSE LATENCY
SNPOR: Duração do intervalo entre um estímulo e o início da
resposta evocada. Compare TEMPO DE REAÇÃO.
SNESP: Duracion de intervalo entre un estímulo y el inicio de
respuesta evocada. Compare TIEMPO DE REACCION
SNING: Duration of the interval between a stimulus and the onset
of the elicited response. Compare REACTION TIME.
Lateralidade
UF: Dominância lateral
BT: Dominância cerebral
NT: Dominância manual
RT: Cérebro
Espaço
Hemisfério direito
TESP: LATERALIDAD
TING: LATERAL DOMINANCE
SNPOR: Diferença primaz, asimetria funcional, ou preferência por
um dos lados do corpo, geralmente associada aos processos
do sistema nervoso central, motor ou sensorial. Compare
DOMINANCIA CEREBRAL.
SNESP: Diferencia primado, asimetría funcional, o preferencia por
un de los lados del cuerpo, generalmente asociada a los
procesos del sistema nerviosos central, motor o sensorial.
SNING: Diferential primacy, functional asymmetry, or preference
for one side of the body, usually associated with central
nervous system, motor, or sensory processes. Compare
CEREBRAL DOMINANCE.
Laudos psicológicos (elaboração)
RT: Avaliação psicológica
TESP: HALLASGOS PSICOLÓGICOS
TING: PSYCHOLOGICAL FINDS
Lavagem cerebral
UF: Controle do pensamento
BT: Comunicação persuasiva
RT: Coerção
Mudança de atitude
Propaganda
TESP: LAVADO CEREBRAL
TING: BRAINWASHING
SNPOR: Doutrinação de um indivíduo ou grupo por meio de coerção
física ou pisicológica com o intuito de alterar suas
crenças políticas, sociais, religiosas ou morais.
SNESP: Doctrinacion de un indivíduo o grupo por médio de coexion
fsica o psicologica con intuicion de alterar sus creencias
politicas, sociales, regliogiosas o morales
SNING: Indoctrination of an individual or group by means of
physical or psychological duress in order to alter their
political, social, religious, or moral beliefs.

Lazer

NT: Lazer - Dicionários
RT: Atividades cotidianas
Recreação
Relaxamento
TESP: OCIO
TING: LEISURE TIME
SNPOR: 1. Tempo que sobra do horário de trabalho e/ou do
cumprimento de obrigações, aproveitável para o exercício de
atividades prazerosas 2 atividade que se pratica nesse
tempo 3 cessação de uma atividade; descanso;
repouso.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Tiempo que sobra del horario de trabajo y/o del
cumplimento de obligaciones, aprovechable para el ejercicio
de actividades placentero 2 actividad que se practica en
ese tiempo 3 cesación de una actividad; descanso; reposo.

Lazer - Dicionários
BT: Dicionários
Lazer
TESP: OCIO - DICCIONARIOS
TING: LEISURE - DICTIONARY
Lealdade (ética)
RT: Delegação
TESP: LEALTAD
TING: LOYALTY (ETICA)
SNPOR: Fidelidade e submissão a indivíduos ou grupos
sociais.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Fidelidad y sumisión a individuos o grupos sociales.
Lebovici, Serge, 1915-2000
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Psiquiatras
Leeuw, Gerardus van der, 1890-1950
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Lefebvre, Henri, 1901-1991
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Legastenia
USE: Dislexia
Legislação
USE: Leis
SNPOR: Para a legislação referente à determinada área, vide as
fichas sobre o assunto: Brasil, leis, decretos etc.
SNESP: Para la legislación referente a la determinada área, vid
las fichas sobre el asunto: Brasil, leyes, decretos etc.

Legislação em saúde mental
RT: Medicina legal
Psicologia forense
Psiquiatria forense
TESP: LEGISLACION EN SALUD MENTAL
TING: MENTAL HEALTH LAWS
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Leis

UF: Legislação
BT: Política governamental
NT: Brasil. Leis, decretos, etc
RT: Cidadania
Direito civil
Instituições
Processos legais
Transgressão
TESP: LEYES
TING: LAWS
SNPOR: Regras de conduta tornadas obrigatórias por alguma
autoridade ou controladora legal; incluam-se estatutos
sancionados por um corpo legislativo.
SNESP: Reglas de conducta tornadas obligatorias por alguna
autoridad o controladora legal; inclúyanse estatutos
sancionados por un cuerpo legislativo.
SNING: Rules of conduct made obligatory by some legal or
controlling authority; includes statutes enacted by a
legislative body.

Leis em psicologia
USE: Psicologia forense
Leite, Dante Moreira, 1927-1976
BT: Pessoas
RT: Filosofia brasileira
Filósofos
Psicólogos
Leite, José Correia, 1900-1989
BT: Pessoas
RT: Militantes
Leitura

NT: Remediação da leitura
RT: Bibliofilia
Compreensão da leitura
Dislexia
Distúrbios da leitura
Habilidades para leitura
Hábito de leitura
Hiperlexia
Prontidão para a leitura
TESP: LECTURA
TING: READING
SNPOR: Ação ou efeito de ler 2 ato de aprender o conteúdo de um

texto escrito.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Acción o efecto de leer 2 acto de aprender el contenido de
un texto escrito.
Leitura da mente
RT: Percepção extrassensorial
Telepatia
TESP: LECTURA DE LA MENTE
TING: MIND READING
SNPOR: Forma de suposta PERCEPÇÃO EXTRASSENSORIAL na qual um
indivíduo alega te acesso aos pensamentos na mente de uma
outra pessoa. Juntamente com a TRANFERÊNCIA DE PENSAMENTO é
uma das duas formas principais de TELEPATIA.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Forma de supuesta percepción extrasensorial en la cual un
individuo alega tener accesos a los pensamientos en la
miente de otra persona. Juntamente con la transferencia de
pensamiento es una de las dos formas principales de
telepatía.
Leitura labial
UF: Leitura orofacial
RT: Percepção da fala
Percepção visual
Surdo
TESP: LECTURA DE LOS LABIOS
TING: LIPREADING
SNPOR: Método usado por algumas pessoas com perda auditiva para
entender palavras faladas nas quais o ouvinte interpreta os
movimentos dos lábios do orador. Algumas autoridades alegam
que apenas aproximadamente um terço de sons da fala podem
ser “lidos” corretamente dessa maneira e que a atenção a
expressão facial e a linguagem corporal geral, com o uso
adicional de língua de sinais, ajuda significativamente na
melhor compreensão.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Método usado por algunas personas con pérdida auditiva para
entender palabras habladas en las cuales el oyente
interpreta los movimientos de los labios del orador.
Algunas autoridades alegan que apenas aproximadamente un
tercio de sonidos de la habla poden ser “leídos”
correctamente de esa manera y que la atención a expresión
facial y la lenguaje corporal general, con el uso adicional
de lengua de señales, ayuda significativamente en la mejor
comprensión.
Leitura orofacial
USE: Leitura labial
Leitura remediativa
USE: Remediação da leitura
Lendas

USE: Mitos
TING: FOLKTALES
SNPOR: Use MITHS para acessar referências entre 73-90.
SNING: Use MITHS to access references from 73-90.

Leões

BT: Mamíferos
TESP: LEONES
TING: LIONS
SNPOR: Grande felino encontrado na Europa, Ásia e África, de
coloração variável, entre amarelo-claro e o marrom-escuro,
partes inferiores do corpo mais claras, ponta da cauda com
um tufo de pelos negros e machos com uma longa
juba.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Grande felino encontrado en Europa, Ásia y África, de
coloración variable, entre amarillo-claro y el
marrón-oscuro, partes inferiores del cuerpo más claras,
punta de la cauda con un tufo de pelos negros y machos con
una longa juba.

Leonardo, da Vinci, 1452-1519
BT: Pessoas
RT: Cientistas
Leontiev, Alexei Nikolaievich, 1903-1979
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Leopardo
USE: Pantera
TESP: LEOPARDO
TING: LEOPARD
LEP

UF: Lista de estados de ânimo presentes
BT: Medidas

Lesão medular
BT: Distúrbios do sistema nervoso
TESP: TRAUMATISMOS DE LA MEDULA ESPINAL
TING: SPINAL CORD (WOUNDS AND INJURIES)
SNPOR: Lesões penetrantes e não penetrantes da medula espinal
resultantes de forças externas traumáticas (ex., FERIMENTOS
POR ARMAS DE FOGO, TRAUMATISMOS EM CHICOTADAS, etc.).(DECS)
SNESP: Lesiones penetrantes y no penetrantes de la médula espinal
resultantes de fuerzas traumáticas externas (ejemplo,
HERIDAS, HERIDAS DE ARMAS DE FUEGO; LESIONES POR LÁTIGO;
etc.).(DECS)
SNING: Penetrating and non-penetrating injuries to the spinal cord
resulting from traumatic external forces (e.g., WOUNDS,
GUNSHOT; WHIPLASH INJURIES; etc.).(DECS)
Lesbianismo
BT: Homossexualidade
RT: Bissexualidade
Heterossexualidade
Pais homossexuais
TESP: LESBIANISMO
TING: LESBIANISM
SNPOR: Atração ou relação sexual entre mulheres.(DECS)
SNESP: Atracción o relación sexual entre personas del sexo
femenino.(DECS)
SNING: Sexual attraction or relationship between females.(DECS)

Lesões

UF: Ablação
Seccionamento (lesões)
NT: Lesões cerebrais
RT: Cirurgia
TESP: LESIONES
TING: LESIONS
SNPOR: Termo não definido ate 1982. A partir deste ano, limitado a
lesões experimentalmente induzidas e usado primordialmente
em populações animais.
SNESP: Termino no definido hasta 1982. A partir de este ano,
limitado a lesiones experimentalmente inducidas y usada
primordialmente en poblaciones animales
SNING: Not defined prior to 1982. From 1982, limited to
experimentally induced lesions and used primarily for
animal populations.

Lesões cerebrais
UF: Ablação cerebral
Lesões subcorticais
BT: Lesões
TESP: TRAUMATISMOS CEREBRALES
TING: BRAIN LESIONS
SNPOR: Termo não definido ate 1982. A partir deste ano, limitado a
lesões experimentalmente induzidas e usado primordialmente
em populações animais.
SNESP: Término no definido hasta 1982. A partir de este año,
limitado a lesiones experimentalmente inducidas y usado
primordialmente en poblaciones animales.
SNING: Not defined prior to 1982. From 1982, limited to
experimentally induced lesions and used primarily for
animal populations.
Lesões por esforços repetitivos
UF: Distúrbio osteomolecular relacionado ao trabalho - DORT
Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho - DORT
L.E.R.
BT: Doenças ocupacionais
TESP: TRASTORNOS DE TRAUMAS ACUMULADOS
TING: CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS
SNPOR: Transtornos dolorosos e prejudiciais causados pelo uso
excessivo ou atividade excessiva de alguma parte do sistema
musculoesquelético, geralmente resultante de atividades
físicas relacionadas ao trabalho. Caracterizam-se por
inflamação, dor ou disfunção de articulações, ossos,
ligamentos e nervos envolvidos.(DECS)
SNESP: Harmful and painful condition caused by overuse or
overexertion of some part of the musculoskeletal system,
often resulting from work-related physical activities. It
is characterized by inflammation, pain, or dysfunction of
the involved joints, bones, ligaments, and nerves.(DECS)
SNING: Afección dolorosa y prejudicial producida por sobreuso o
exposición en demasía de alguna parte del sistema
músculoesquelético, a menudo es resultado de actividades
físicas relacionadas con el trabajo. Se caracteriza por
inflamación, dolor, o disfunción de las articulaciones
afectadas, huesos, ligamentos, y nervios.(DECS)

Lesões subcorticais
USE: Lesões cerebrais
TING: SUBCORTICAL LESIONS
Letramento
BT: Pedagogia
SNPOR: Que ou aquele que possui cultura, erudição; que ou quem é
erudito, instruído.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que o aquello que posee cultura, erudición; que o quien es
erudito, instruido.
Leucemia

BT: Doenças sanguíneas e linfáticas
Neoplasias
TESP: LEUCEMIA
TING: LEUKEMIA
SNPOR: Doença maligna progressiva dos órgãos formadores de sangue,
caracterizada por proliferação e desenvolvimento
perturbados dosleucócitos e seus precursores no sangue e
medula óssea. No início as leucemias eram chamadas de
agudas ou crônicas baseadas na expectativa de vida, mas
atualmente são classificadas de acordo com a maturidade
celular. As leucemias agudas consistem em células
predominantemente imaturas e as leucemias crônicas são
compostas de células mais maduras (Tradução livre do
original: The Merck Manual, 2006).(DECS)
SNESP: Enfermedad maligna progresiva de los órganos
hematopoyéticos caracterizada por una proliferación y
desarrollo distorsionados de los leucocitos y de sus
precursores en la sangre y medula ósea. Las leucemias
fueron denominadas originalmente como agudas o crónicas
atendiendo a la esperanza de vida, pero en la actualidad se
clasifican de acuerdo a la madurez celular. Las leucemias
agudas constan predominantemente de células inmaduras; las
leucemias crónicas están compuestas de células maduras.
(The Merck Manual, 2006).(DECS)
SNING: A progressive, malignant disease of the blood-forming
organs, characterized by distorted proliferation and
development of leukocytes and their precursors in the blood
and bone marrow. Leukemias were originally termed acute or
chronic based on life expectancy but now are classified
according to cellular maturity. Acute leukemias consist of
predominately immature cells; chronic leukemias are
composed of more mature cells. (From The Merck Manual,
2006).(DECS)

Leucotomia
USE: Psicocirurgia
Levantamentos de opinião
USE: Medidas de atitude
TING: OPINION SURVEYS
Levi-Strauss, Claude, 1908-2009
BT: Pessoas
RT: Antropologia estrutural
Antropólogos
Filosofia francesa

Filósofos
Levinas, Emmanuel, 1906-1995
BT: Pessoas
RT: Filosofia lituana
Filósofos
Lewin, Kurt, 1890-1947
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Léxico

BT: Lexicografia
TESP: LEXICO
TING: LEXICON
SNPOR: 1. Vocabulário de uma língua 2. Conhecimento lexical de um
indivíduo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Vocabulario de una lengua 2. Conocimiento lexical de un
individuo.

Lexicografia
BT: Linguística
NT: Léxico
TESP: LEXICOGRAFIA
TING: LEXICOGRAPHY
SNPOR: O estudo dos significados de palavras e suas combinações
idiomáticas. A lexicologia aplicada é chamada de
lexicografia, a ciência e a arte de redigir
dicionário.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El estudio de los significados de palabras y sus
combinaciones idiomáticas. La lexicología aplicada es
llamada de lexicografía, la ciencia y la arte de redactar
diccionario.
Liberalismo político
BT: Atitudes políticas
Ideologia política
TESP: LIBERALISMO POLITICO
TING: POLITICAL LIBERALISM
Liberdade

NT: Liberdade assistida
RT: Comportamento de escolha
Direito civil
Instituições
Justiça
Processos políticos
Reatância psicológica
Vontade
TESP: LIBERTAD
TING: FREEDOM
SNPOR: Traço de personalidade refletido uma falta relativa de
dogmatismo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Trazo de personalidad refletada una falta relativa de
dogmatismo.

Liberdade assistida
BT: Liberdade
TESP: LIBERTAD ASISTIDA
TING: ASSISTED LIBERTY
Liberdade condicional
UF: Pessoas em liberdade condicional
BT: Processos legais
TESP: LIBERTAD CONDICIONAL
TING: PAROLE
SNPOR: Libertação condicional de um prisioneiro que cumpre uma
pena indeterminada ou inacabada.
SNESP: Liberacion condicioanl de un prisionero que cumple uma pena
indeterminada o inacabada
SNING: Conditional release of a prisoner serving an indeterminate
or unexpired sentence.
Liberman, Isabelle, Yoffe, 1918-1990
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Libido

BT: Fatores psicanalíticos da personalidade
RT: Angústia flutuante
Angústia neurótica
Atividade
Desenvolvimento da libido
Energia psíquica
Eros
Estados mentais
Pulsão
TESP: LIBIDO
TING: LIBIDO
SNPOR: 1. Em teoria psicanalítica, a energia psíquica da pulsão de
vida em geral, ou a energia da pulsão sexual em particular.
Em sua primeira formulação, Sigmund Freud concebia essa
energia como estritamente sexual, mas subsequentemente ele
ampliou o conceito para incluir todas as expressões de
amor, prazer e autopreservação. 2. Na psicologia analítica,
Carl Jung, a força de vida geral que fornece energia para
todos os tipos de atividades: biológica, sexual, social,
cultural criativa 3. De modo mais geral, energia ou desejo
sexual.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, la energía psíquica de la pulsión
de vida en general, o la energía de la pulsión sexual en
particular. En su primera formulación, Sigmund Freud
concebía esa energía como estrictamente sexual, mas
subsecuentemente él amplió el concepto para incluir todas
las expresiones de amor, placer y auto preservación. 2 En
psicología analítica, Carl Jung, la fuerza de vida general
que fornece energía para todos los tipos de actividades:
biológicas, sexuales, sociales, culturales creativa 3 De
modo más general, energía o deseo sexual.

Libqual +

BT: Avaliação
RT: Serviços de informação
TESP: LIBQUAL +

TING: LIBQUAL +
Libras

USE: Língua de sinais brasileira

Lição de casa
RT: Hábitos de estudo
Técnicas psicoterapêuticas
TESP: TÁREAS EN CASA
TING: HOMEWORK
SNPOR: Tarefa atribuida a estudantes ou clientes para ser
executada fora do período regular da sala de aula ou do
local de terapia.
SNESP: Tarea atribuida a estudiantes o clientes para ser ejecutada
fuera del periodo regular de sala de aula o del local de
terapia.
SNING: Assignment given to students or clients to be completed
outside regular classroom period or therapeutic setting.
Liderança

BT: Comportamento social
RT: Administração
Autoridade
Empreendedores
TESP: LIDERAZGO
TING: LEADERSHIP
SNPOR: 1. Processos envolvidos em liderar outros, incluindo
organizar, direcionar, coordenar e motivar seus esforços
para a realização de certos objetivos do grupo ou da
organização. A liderança tende a ser recíproca (os líderes
influenciam os seguidores, e os seguidores influenciam os
líderes), transacional (líderes e seguidores trocam tempo,
energias e habilidades para aumentar suas recompensas
conjuntas), transformadora (os líderes inspiram e motivam
os seguidores), mais cooperativa do que do que coerciva (os
seguidores aceitam voluntariamente as sugestões do líder),
e orientada ao objetivo (os líderes inspiram e motivam as
tentativas dos membros de alcançar metas pessoais e
coletivas). 2. Os traços ou comportamentos característicos
de um líder efetivo.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Procesos involucrados en liderar otros, incluyendo
organizar, direccionar, coordinar y motivar sus esfuerzos
para la realización de ciertos objetivos del grupo o de la
organización. La liderazgo tiende a ser recíproca (los
líderes influencian los seguidores, y los seguidores
influencian los líderes), transacional (líderes y los
seguidores truecan tiempo, energías y habilidades para
aumentar sus recompensas conjuntas), transformadora (los
líderes inspiram y motivan los seguidores), más cooperativa
do que coercitiva (los seguidores aceptan voluntariamente
las sugestiones del líder), y orientada al objetivo (los
líderes inspiran y motivan las tentativas de los miembros
de alcanzar metas personales y colectivas). 2. Los trazos o
comportamientos característicos de un líder efectivo.

Ligamento cruzado anterior
BT: Sistema músculoesqueléticos
TESP: LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

TING: ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT
SNPOR: Ligamento resistente localizado no joelho que se origina a
partir da porção posteromedial do côndilo lateral do fêmur,
passando anteriormente e inferiormente entre os côndilos e
ligando-se à depressão encontrada na área anterior da
eminência intercondilar da tíbia.(DECS)
SNESP: Un fuerte ligamento de la rodilla que se origina en la
porción posteromedial del cóndilo lateral del fémur, cruza
entre los cóndilos por la parte anterior e inferior y se
fija en la depresión frontal de la eminencia intercondilar
de la tibia.(DECS)
SNING: A strong ligament of the knee that originates from the
posteromedial portion of the lateral condyle of the femur,
passes anteriorly and inferiorly between the condyles, and
attaches to the depression in front of the intercondylar
eminence of the tibia.(DECS)
Ligeti, Gyorgy Sándor, 1923-2006
BT: Pessoas
RT: Compositores
Lima Barreto, Afonso Henriques de, 1881-1922
UF: Barreto, Afonso Henriques de Lima
BT: Pessoas
RT: Escritores
Jornalistas
Limiar de luminosidade
USE: Percepção de brilho
TING: LUMINANCE THRESHOLD
Limiar diferencial
USE: Limiares
Limiares

UF: Limiar diferencial
NT: Adaptação sensorial
TESP: UMBRALES
TING: THRESHOLDS
SNPOR: O nível mínimo (por exemplo, intensidade) de estimulação, a
diferença mínima entre quaisquer estímulos, ou a mínima
mudança de estímulo perceptivelmente detectável ou para a
qual um receptor sensorial ou outro neurônio ira responder.
Compare DETECCAO DE SINAL (PERCEPÇÃO).
SNESP: El nivel minimo(por ejemplo, intensidad) de estimulacion, a
diferencia minima entre cualquier estimulo, o una minimo
cambio de estimulo perceptiblemente detectable o para un
receptor sensorial o respuesta posible de neuronas. Compare
DETECCION DE SENAS (PERCEPCION)
SNING: The minimal level (e.g., intensity) of stimulation, the
minimal difference between any stimuli, or the minimal
stimulus change that is perceptually detectable or to which
a sensory receptor or other neuron will respond. Compare
SIGNAL DETECTION (PERCEPTION).

Linchamento
BT: Comportamento antissocial
RT: Crime
Violência

TESP: LINCHAMIENTO
TING: LYNCHING
SNPOR: Caso de Morte de uma pessoa por um grupo ou multidão de
vigilantes, especialmente por enforcamento. O grupo de
linchadores justifica suas ações alegando que a vítima é
culpada de algum crime e o grupo está adminsitrando uma
punição apropriada. (Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Caso de muerte de una persona por un grupo o multitud de
vigilantes, especialmente por ahorcamiento. El grupo de
linchador justifica sus acciones alegando que la víctima es
culpada de algún crimen y el grupo está administrando una
punición apropiada.
Linfócitos

BT: Células (biologia)
RT: Sangue
TESP: LINFOCITOS
TING: LYMPHOCYTES
SNPOR: Células brancas do sangue, formadas no tecido linfoide do
corpo. Seu nucleo é redondo ou ovoide com cromatina
grosseira e irregularmente organizada, enquanto que o
citoplasma é tipicamente azul pálido com grânulos
azurófilos, se existirem. A maioria dos linfócitos pode ser
classificada como T ou B (com subpopulações em cada uma
dessas categorias) ou CÉLULAS MATADORAS NATURAIS.(DECS)
SNESP: Células sanguíneas blancas formadas en el tejido linfoide
del cuerpo. El núcleo es redondo u ovoide con masas
irregulares y gruesas de cromatina, mientras que el
citoplasma es típicamente azul pálido con gránulos
azurófilos (si existen). La mayoría de los linfocitos se
pueden clasificar como T o B (con subpoblaciones en cada
uno); o CÉLULAS ASESINAS NATURALES.(DECS)
SNING: White blood cells formed in the body's lymphoid tissue. The
nucleus is round or ovoid with coarse, irregularly clumped
chromatin while the cytoplasm is typically pale blue with
azurophilic (if any) granules. Most lymphocytes can be
classified as either T or B (with subpopulations of each),
or NATURAL KILLER CELLS.(DECS)

Língua

USE: Linguagem

Língua de sinais
BT: Comunicação gestual
Linguagem
Línguas
TESP: LENGUAJE DE SIGNOS
TING: SIGN LANGUAGE
SNPOR: Sistema de gestos manuais para comunicação, no qual os
gestos servem como palavras.
SNESP: Sistema de gestos manuales para comunicación, en la cual
los gestos sirven como palabras.
SNING: System of hand gestures for communication in which the
gestures function as words.
Língua de sinais brasileira
UF: Libras
BT: Comunicação não-verbal

TESP: LENGUAJE GESTUAL O MIMICO BRASILERO
TING: BRAZILIAN SIGN LANGUAGE
SNPOR: Sistema de comunicação no qual sinais formados pelas mãos,
pela face e por posições e gestos corporais são usados em
vez da linguagem falada, principalmente para comunicação
com e por pessoas que têm prejuízo auditivo severo. A lígua
de sinais tem sua própria sintaxe e métodos de transmitir
nuanças de sentimento e emoção e é aceita agora pela
maioria dos linguistas como exibindo o conjunto total de
características definidoras da linguagem oral-aural
humana.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
Língua portuguesa
BT: Línguas
Linguagem
UF: Língua
NT: Dialeto
Língua de sinais
Linguagem escrita
Linguagem figurada
Metalinguagem
Retórica
Vocabulário
RT: Alfabetização
Análise do discurso
Aquisição da linguagem
Bilinguismo
Biolinguística
Cadeia simbólica
Cognição e cultura
Comunicação verbal
Desenvolvimento da linguagem
Funções mentais
Gramática
Linguística
Multilinguismo
Neurolinguística
Paralinguagem
Simbolismo
TESP: LENGUAJE
TING: LANGUAGE
SNPOR: 1. Sistema para expressar ou comunicar pensamentos e
sentimentos através de sons da fala ou símbolos escritos. 2
o sistema de comunicação usado por uma determinada
comunidade de fala, como seu vocabulário, gramática e
sistema fonológico característico 3. Qualquer meio de
comunicação não verbal comparável, tal como a língua de
sinais ou as linguagens usadas em programas de
computador.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Sistema para expresar o comunicar pensamientos y
sentimientos a través de sonidos del habla o símbolos
escritos. 2. El sistema de comunicación usado por una
determinada comunidad de habla, como su vocabulario,
gramática y sistema fonológico característico 3. Cualquier
medio de comunicación no verbal comparable, tal como la
lengua de señales o los lenguajes usadas en programas de

computador.
Linguagem corporal
UF: Expressão corporal
BT: Comunicação interpessoal
Comunicação não-verbal
RT: Gestos
Paralinguagem
Postura
Terapia bioenergética
TESP: LENGUAJE CORPORAL
TING: BODY LANGUAGE
SNPOR: Tipo de comunicação não-verbal em que pensamentos,
sentimentos etc, são expressados através de movimentos ou
posturas do corpo.
SNESP: Tipo de comunicacion no verbal en que los pensamientos,
sentimientos etc, son expresados a traves de movimientos o
posturas del cuerpo
SNING: Type of nonverbal communication in which thoughts,
feelings, etc, are expressed through bodily movement or
posture.
Linguagem escrita
BT: Linguagem
NT: Escrita
RT: Ortografia
TESP: LENGUAJE ESCRITO
TING: WRITTEN LANGUAGE
SNPOR: Sistema de sinais e símbolos usado para transmitir
informação.
SNESP: Sistema de senales y simbolos usado para transmitir
informacion
SNING: System of signs and symbols used to convey information.
Linguagem figurada
UF: Figuras da fala
Simile
BT: Linguagem
NT: Metáfora
RT: Analogia
Simbolismo
TESP: LENGUAJE DE FIGURAS
TING: FIGURATIVE LANGUAGE
SNPOR: Expressões verbais que significam um conceito por usar
palavras que normalmente seriam usadas para exprimir outro
conceito como resultado de uma analogia conceitual ou
similaridade qualitativa entre conceitos.
SNESP: Expresiones verbales que significan un concepto por usar
palabras que normalmente serian usadas para expresar otro
concepto como resultado de una analogia conceptual o
similar cualitativa entre conceptos
SNING: Verbal expressions that signify one concept by using words
that would normally be used to signify some other concept
as a result of a conceptual analogy or qualitative
similarity between the concepts.
Linguagem logo
USE: Logo

Linguagens de programação para computador
NT: Basic
Fortran
RT: Computadores
Processamento de dados
Sistemas operacionais de computador
TESP: LENGUAGE DE PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS
TING: COMPUTER PROGRAMING LANGUAGES
SNPOR: Linguagem formal planejada para codificar e apresentar
programas a um computador. Há hierarquias de linguagem de
programação, desde linguagens simples de código e montagem
de máquina até linguagens de alto nível, como LISP, LOGO e
PROLOG.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Lenguaje formal planeada para codificar y presentar
programas a un ordenador. Hay jerarquías de lenguaje de
programación, desde lenguajes simples de código y montaje
de máquina hasta lenguajes de alto nivel, como LISP, LOGO y
PROLOG.
Línguas

NT: Língua de sinais
Língua portuguesa
Línguas modernas - Bibliografias

Línguas modernas - Bibliografias
BT: Bibliografia
Línguas
Linguistas

BT: Profissionais
RT: Bloomfield, Leonard, 1887-1949
Chomsky, Noam, 1928Jakobson, Roman, 1896-1982
Maingueneau, Dominique, 1950SNPOR: Pessoa especializada no estudo da linguística ou de
qualquer de seus ramos. Esse estudioso pode se focalizar
nas características de uma língua específica ou de um grupo
de línguas ou em certos aspectos da língua humana em
geral.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Persona especializada en el estudo de la lingüística o de
cualquier de sus ramos. Ese estudioso puede se focalizar en
las característicos de una lengua específica o de un grupo
de lenguas o en ciertos aspectos de la lengua humana en
general.

Linguística
NT: Abreviaturas e acrônimos
Biolinguística
Coerência linguística
Coesão linguística
Etimologia
Gramática
Lexicografia
Linguística - Dicionários
Metalinguística
Morfologia (linguística)
Neurolinguística

Ortografia
Psicolinguística
Sociolinguística
Tradução
RT: Análise do discurso
Cognição e cultura
Comunicação verbal
História da linguística
Linguagem
Nomes
Pragmática
Semiótica
TESP: LINGUISTICA
TING: LINGUISTICS
SNPOR: O estudo científico das características físicas,
estruturais, funcionais, psicológicas e sociais da
linguagem, humana.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio científico de las características físicas,
estructurales, funcionales, psicológicas y sociales del
lenguaje, humana.
Linguística - Dicionários
BT: Dicionários
Linguística
Líquidos corporais
BT: Anatomia
NT: Sangue
RT: Fisiologia
TESP: LIQUIDOS CORPORALES
TING: BODY FLUIDS
SNPOR: Componentes líquidos presentes em organismos vivos.(DECS)
SNESP: Componentes líquidos de los organismos vivos.(DECS)
SNING: Liquid components of living organisms.(DECS)
Lispector Clarice, 1925-1977
BT: Pessoas
RT: Escritores
Lista de estados de ânimo presentes
USE: LEP
Lista de problemas pessoais de Mooney
UF: LPM
BT: Medidas
TESP: LISTA DE PROBLEMAS PERSONALES DE MOONEY
TING: MOONEY PERSONAL PROBLEMS CHECK LIST
Lista de verificação comportamental para crianças
UF: CBCL
CBLC
Child behavior checklist
BT: Medidas não-projetivas da personalidade
TESP: LISTA DE VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO INFANTIL
TING: CHILD BEHAVIOR CHECKLIST
Listagem revisada dos problemas com a memória e comportamento do paciente
UF: RMBPC

BT: Medidas
TING: REVISED PATIENT MEMORY AND BEHAVIOR PROBLEMS CHECKLIST
Literatura

UF: Ficção
BT: Artes
NT: Literatura (análise e crítica)
Literatura alemã
Literatura americana
Literatura argentina
Literatura austríaca
Literatura brasileira
Literatura de cordel
Literatura espanhola
Literatura francesa
Literatura grega
Literatura infantil (psicologia)
Literatura infanto-juvenil
Literatura inglesa
Literatura italiana
Literatura japonesa
Literatura latina
Literatura norueguesa
Literatura polonesa
Literatura portuguesa
Literatura religiosa
Literatura russa
Literatura tcheca
Personagem de ficção
Poesia
Poética clássica
Prosa
Psicanálise e literatura
Psicologia e literatura
RT: Autoria
Criador
Drama
Escrita criativa
Escritores
Folclore
Metáfora
Mitos
Narrativas
Pós-modernidade
TESP: LITERATURA
TING: LITERATURE
SNPOR: Escrituras tendo excelência de forma ou expressão e
expressando ideias de interesse permanente ou universal. O
corpo de trabalhos escritos produzido em uma linguagem
particular, país ou época.(DECS)
SNESP: Escrituras que tienen excelencia de forma o expresión y que
expresan ideas de interés permanente o universal. El
conjunto de obras escritas producidas en un idioma, país o
época en particular.(DECS)
SNING: Writings having excellence of form or expression and
expressing ideas of permanent or universal interest. The
body of written works produced in a particular language,
country, or age. (Webster, 3d ed).(DECS)

Literatura (análise e crítica)
BT: Literatura
TESP: LITERATURA (ANALISIS Y CRITICA)
TING: LITERATURE (ANALYSIS AND CRITICS)
Literatura alemã
BT: Literatura
TESP: LITERATURA ALEMAN
TING: GERMAN LITERATURE
Literatura americana
BT: Literatura
TESP: LITERATURA AMERICANA
TING: AMERICAN LITERATURE
Literatura argentina
BT: Literatura
TESP: LITERATURA ARGENTINA
TING: ARGENTINA LITERATURE
Literatura austríaca
BT: Literatura
TESP: LITERATURA AUSTRIACA
TING: AUSTRIAN LITERATURE
Literatura brasileira
BT: Literatura
NT: Literatura brasileira - Bibliografia
TESP: LITERATURA BRASILENA
TING: BRAZILIAN LITERATURE
Literatura brasileira - Bibliografia
BT: Bibliografia
Literatura brasileira
TESP: LITERATURA BRASILENA - BIBLIOGRAFIA
TING: BRAZILIAN LITERATURE - BIBLIOGRAPHY
Literatura de cordel
BT: Literatura
TESP: LITERATURA DE CORDEL
Literatura espanhola
BT: Literatura
TESP: LITERATURA ESPANOLA
TING: SPANISH LITERATURE
Literatura francesa
BT: Literatura
TESP: LITERATURA FRANCESA
TING: FRENCH LITERATURE
Literatura grega
BT: Literatura
NT: Literatura grega (história)
TESP: LITERATURA GRIEGA
TING: GREEK LITERATURE
Literatura grega (história)
BT: Literatura grega

Literatura infantil (psicologia)
BT: Literatura
TESP: LITERATURA INFANTIL (PSICOLOGIA)
TING: INFANTILE LITERATURE (PSYCHOLOGY)
Literatura infanto-juvenil
BT: Literatura
NT: Literatura infanto-juvenil - Bibliografias
TESP: LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
SNPOR: Obras produzidas para crianças com idade até 15 anos ou até
o nono grau.(DECS)
SNESP: Trabajos producidos para niños menores de 15 años o hasta
el noveno grado.(DECS)
SNING: Works produced for children through age 15 or through the
ninth grade.(DECS)
Literatura infanto-juvenil - Bibliografias
BT: Bibliografia
Literatura infanto-juvenil
TESP: LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL - BIBLIOGRAFIAS
Literatura inglesa
BT: Literatura
TESP: LITERATURA INGLESA
TING: ENGLISH LITERATURE
Literatura italiana
BT: Literatura
TESP: LITERATURA ITALIANA
TING: ITALIAN LITERATURE
Literatura japonesa
BT: Literatura
TESP: LITERATURA JAPONESA
TING: JAPANESE LITERATURE
Literatura latina
BT: Literatura
NT: Literatura latino-americana
TESP: LITERATURA LATINA
TING: LATIN LITERATURE
Literatura latino-americana
BT: Literatura latina
Literatura norueguesa
BT: Literatura
TESP: LITERATURA NORUEGA
TING: NORWEGIAN LITERATURE
Literatura polonesa
BT: Literatura
TESP: LITERATURA POLACA
TING: POLISH LITERATURE
Literatura portuguesa
BT: Literatura
TESP: LITERATURA PORTUGUESA

TING: PORTUGUESE LITERATURE
Literatura religiosa
BT: Literatura
NT: Bíblia
RT: Crenças religiosas
Religião
TESP: LITERARTURA RELIGIOSA
TING: RELIGIOUS LITERATURE
Literatura russa
BT: Literatura
TESP: LITERATURA RUSA
TING: RUSSIAN LITERATURE
Literatura tcheca
BT: Literatura
TESP: LITERATURA CHECO
TING: LITERATURE CZECH
Livre associação
USE: Associação livre
Livros

BT: Meios de comunicação impressos
NT: Livros didáticos
Livros impressos - Século XV
Livros impressos - Século XVI
RT: Atlas
Bibliofilia
Catálogos
Editoração
TESP: LIBROS
TING: BOOKS
SNPOR: Refere-se a livros como sendo um meio de comunicação, e ano
ao documento padrão identificador BOOK.
SNESP: Refiérase a libros como siendo un medio de comunicación, y
año al documento patrón identificador BOOK.
SNING: Refers to books as a means of communication, as distinct
from the document type identifier BOOK.

Livros-texto
USE: Livros didáticos
TESP:
TING: TEXTBOOKS
SNPOR: Livros que enfocam os princípios de um assunto específico e
são utilizados como base de instrução. Termo que não e
usado como um identificador padrão de tipo de documento.
Use BOOK para acessar referências que são na realidade
livros-texto. Use TEXTBOOKS quando os livros-texto são o
objeto de discussão ou estudo (por exemplo, análises do
melhor formato dos capítulos de livros-texto).
SNESP: Libros que ahorcan los principios de un asunto específico y
son utilizados como base de instrucción. Término que no y
usado como un identificador patrón de tipo de documento.
Use BOOK para acceder referencias que son en la realidad
libros textos. Use TEXTBOOKS cuando los libros-texto son el
objeto de discusión o estudio (por ejemplo, análisis del
mejor formato de los capítulos de libros-texto).

SNING: Books focusing on principles of a specific subject and used
as basis of instruction. Not used as a document type
identifier. Use BOOK to access references that are in
themselves textbooks. Use TEXTBOOKS when textbooks are the
object of discussion or study (e.g., analyses of best
format for textbook chapters).
Livros didáticos
UF: Livros-texto
BT: Livros
Meios auxiliares de ensino
NT: Livros didáticos - Bibliografia
TESP: LIBROS DE TEXTO
TING: TEACHING BOOKS
Livros didáticos - Bibliografia
BT: Bibliografia
Livros didáticos
TESP: LIBROS DIDACTICOS - BIBLIOGRAFIA
TING: TEACHING BOOKS - BIBLIOGRAPHY
Livros impressos - Século XV
BT: Livros
Livros impressos - Século XVI
BT: Livros
Lixo

BT: Engenharia ambiental
RT: Catadores de papel
TESP: BASURAS
TING: GARBAGE
SNPOR: Material inutil, indesejável ou descartado, com conteúdo
líquido insuficiente para que possa fluir livremente. Usar
também para documentos que tratem da coleta de lixo.(DECS)
SNESP: Material inútil, indeseable o descartado, con contenido
líquido insuficiente para que pueda fluir libremente. Usado
también para documentos que traten de la recolección de la
basura.(DECS)
SNING: Discarded animal and vegetable matter from a kitchen or the
refuse fromfood preparation. (From Random House College
Dictionary, 1982).(DECS)

Lobo-guará
BT: Canídeos
TESP: AGUARA GUZU
TING: CHRYSOCYON BRACHYURUS
SNPOR: Parte anterior do hemisfério cerebral.(DECS)
SNESP: Parte anterior del hemisferio cerebral.(DECS)
SNING: The anterior part of the cerebral hemisphere.(DECS)
Lobo frontal
BT: Córtex cerebral
NT: Córtex motor
Córtex pré-frontal
TESP: LOBULO FRONTAL
TING: FRONTAL LOBE
Lobo occipital

BT: Córtex cerebral
NT: Córtex visual
TESP: LOBULO OCCIPITAL
TING: OCCIPITAL LOBE
SNPOR: Parte posterior do hemisfério cerebral.(DECS)
SNESP: Parte posterior del hemisferio cerebral.(DECS)
SNING: Posterior part of the cerebral hemisphere.(DECS)
Lobotomia
USE: Psicocirurgia
Local de controle
USE: Local de controle interno-externo
Local de controle interno-externo
UF: Controle (local de)
Local de controle
BT: Traços de personalidade
RT: Atribuição
Autocontrole
Autodeterminação
Controle emocional
Desamparo
Independência (personalidade)
Motivação extrínseca
Motivação intrínseca
TESP: LOCAL DE CONTROL INTERNO-EXTERNO
TING: INTERNAL EXTERNAL LOCUS OF CONTROL
Localização dos estímulos
BT: Estímulos
TESP: UBICACION DE LOS ESTÍMULOS
TING: STIMULUS LOCATION
SNPOR: É o local/posição em que os estímulos de escolha são
apresentados em procedimentos de discriminação simples e
discriminação condicional (Autora de Tese - Cassia Leal da
Hora
SNESP: Es el local/posición en que los estímulos de escoja son
presentados en procedimientos simples y discriminación
condicional.
Localizacionismo (funções mentais)
RT: Neuropsicologia
TESP: LOCALIZACIONISMO (FUNCIONES MENTALES)
Locke, John, 1632-1704
BT: Pessoas
RT: Filosofia inglesa
Filósofos
Locomoção
NT: Locomoção animal
RT: Atividade física
TESP: LOCOMOCION
TING: LOCOMOTION
SNPOR: Movimento de um organismo de um lugar para outro.
Diferentes espécies podem ter diferentes formas típicas de
locomoção, tais como rastejar, nadar, voar, andar
quadrúpede e andar bípede.(Dicionário de psicologia APA.

Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Movimiento de un organismo de un lugar para otro.
Diferentes especies pueden tener diferentes formas típicas
de locomoción, tales como rastrear, nadar, volar, andar
cuadrúpede y andar bípede.
Locomoção animal
BT: Locomoção
TESP: LOCOMOCION ANIMAL
TING: ANIMAL LOCOMOTION
Lógica (filosofia)
BT: Filosofias
NT: Lógica e psicologia
Pensamento crítico
Psicanálise e lógica
TESP: LOGICA (FILOSOFIA)
TING: LOGIC (PHILOSOPHY)
SNPOR: 1. O ramo da epistemologia que se ocupa das formas de
argumento pelo qual uma conclusão válida pode ser extraída
de premissas aceitas; Como tal, ela também se ocupa da
diferenciação entre raciocínio correto e raciocínio
falacioso. 2. Forma particular de expressão simbólica
governada por regras usada para analisar as relações entre
proposições.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. La rama de la epistemología que se ocupa de las formas
de argumento por lo cual una conclusión valida puede ser
extraída de premisas aceptas; Como tal, ella también se
ocupa de la diferenciación entre raciocinio correcto y
raciocinio falaz 2. Forma particular de expresión simbólica
gobernada por reglas usada para analizar las relaciones
entre proposiciones.
Lógica e psicologia
BT: Lógica (filosofia)
NT: Lógica mental predicativa
TESP: LOGICA Y PSICOLOGIA
TING: LOGIC AND PSYCHOLOGY
Lógica mental predicativa
BT: Lógica e psicologia
TESP: LOGICA MENTAL PREDICATIVA
TING: PREDICATIVE MENTAL LOGIC
Lógica simbólica e matemática
BT: Matemática
TESP: LOGICA SIMBOLICA Y MATEMATICA
SNPOR: O uso sistemático de simbólicos na análise lógica. Na
lógica simbólica moderna, os símbolos usados são os da
matemática, particularmente os da teoria dos conjuntos. A
linguagem da matemática, particularmente os da teoria dos
conjuntos. A linguagem da matemática é bem adequada à
investigação das condições precisas de validade nos
argumentos porque ela é uma língua artificial, que não
possui as conotações e os significados subjetivos presentes
em uma língua natural e porque as relações entre entidades
matemáticas são simples e precisamente
definidas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,

Artmed, 2010).
SNESP: El uso sistemático de simbólicos en la análisis lógica. En
la lógica simbólica moderna, los símbolos usados son los de
la matemática, particularmente los de la teoría de los
conjuntos. El lenguaje de la matemática, particularmente
los de la teoría de los conjuntos. El lenguaje de la
matemática es bien adecuada a la investigación de las
condiciones precisas de validez en los argumentos porque
ella es una lengua artificial, que no posee las
connotaciones y los significados subjetivos presentes en
una lengua natural y porque las relaciones entre entidades
matemáticas son simples y precisamente definidas.
Logo

UF: Linguagem logo
BT: Programas de computador
SNPOR: Marca registrada de uma linguagem de programação de
computador criada no laboratório de Pesquisa de
Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts para encorajar o desenvolvimento de
habilidades de solução de problemas. A linguagem Logo era
dirigida principalmente para crianças e se baseia na
pesquisa de Jean Piaget sobre desenvolvimento do
pensamento.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Marca registrada de un lenguaje de programación de
ordenador creado en laboratorio de Pesquisa de Inteligencia
Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts
para encorajar el desarrollo de habilidades de solución de
problemas. El lenguaje Logo era dirigida principalmente
para niños y se basea en la pesquisa de Jean Piaget sobre
desarrollo del pensamiento.

Logoterapia
BT: Psicoterapia
RT: Terapia existencial
TESP: LOGOTERAPIA
TING: LOGOTHERAPY
SNPOR: Análises existenciais baseadas em valores espirituais e
busca profunda para o significado da existência humana.
SNESP: Analisis existencial basadas en valores espirituales y
busqueda profunda para el significado de existencia humana
SNING: Existential analysis based on spiritual values and
emphasizing search for the meaning of human existence.
Longevidade
BT: Fisiologia
RT: Envelhecimento
TESP: LONGEVIDAD
TING: LONGEVITY
SNPOR: Tempo normal de duração da vida de um organismo.(DECS)
SNESP: El tiempo normal de vida de un organismo.(DECS)
SNING: The normal length of time of an organism's life.(DECS)
Lorenz, Konrad Zacharias, 1903-1989
BT: Pessoas
RT: Zoólogos
Loucura

BT: Distúrbios mentais
TESP: LOCURA
TING: MADNESS
SNPOR: Nome obsoleto para doença mental ou para insanidade
legal.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Nombre obsoleto para enfermedad mental o para insania legal.
Lourenço Filho, Manoel Bergstrom, 1897-1970
BT: Pessoas
RT: Educadores
LPM

USE: Lista de problemas pessoais de Mooney

LSD (droga)
USE: Dietilamida do ácido lisérgico
TING: LSD (DRUG)
Lucrécio, 99-55 a.C.
BT: Pessoas
RT: Filosofia greco-romana
Filósofos
TING: GRECO-ROMAN PHILOSOPHY
Ludodiagnóstico
BT: Diagnóstico
Ludotecas
UF: Brinquedotecas
RT: Brinquedos
Jogos
TESP: LUDOTECAS
TING: PLAYROOM
Ludoterapia
BT: Psicoterapia da criança
RT: Psicodrama infantil
TESP: LUDOTERAPIA
TING: PLAY THERAPY
SNPOR: O uso de atividades e materiais de recreação na
psicoterapia infantil. As técnicas da ludoterapia se
baseiam na teoria de que tais atividades espelham a vida
emocional e as fantasias da criança, permitindo que ela
“represente” seus sentimentos e problemas e teste novas
abordagens e entenda os relacionamentos mais na ação do que
com palavras. Essa forma de psicoterapia, que se focaliza
no mundo interno e nos conflitos inconscientes da criança
além de sua vida cotidiana e relacionamentos atuais, pode
ser não diretiva, mas também pode alternativamente ser
conduzida em um nível interpretativo mais diretivo ou mais
analítico.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El uso de actividades y materiales de recreación en la
psicoterapia infantil. Las técnicas de la ludoterapia se
basan en la teoría de que tales actividades espejan la vida
emocional y las fantasías del niño, permitiendo que ella
“represente” sus sentimientos y problemas y teste nuevas
abordajes y entienda los relacionamientos más en la acción

de lo que con palabras. Esa forma de psicoterapia, que se
focaliza en el mundo interno y en los conflictos
inconscientes del niño allá más de su vida cotidiana y
relacionamientos actuales, puede ser no directiva, más
también puede alternativamente ser conducida en un nivel
interpretativo más directo o más analítico.
Lukacs, Gyorgy, 1885-1971
BT: Pessoas
RT: Filosofia húngara
Filósofos
Luria, Alexander Romanovich, 1902-1977
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Luta de classes
BT: Classe social
Conflito social
TESP: LUCHA DE CLASES
TING: CLASS STRUGGLE
Lutero, Martim
USE: Luther, Martin, 1483-1546
Luther, Martin, 1483-1546
UF: Lutero, Martim
BT: Pessoas
Luto

Luz

UF: Lamentação
Perda
BT: Estados emocionais
RT: Morte
Reações à separação
Sofrimento
TESP: LUTO
TING: GRIEF
SNPOR: O processo de sentir ou expressar tristeza após a morte de
um ente querido, ou o período durante o qual isto ocorre.
Ele envolve tipicamente sentimento de apatia e abatimento,
perda de interesse no mundo exterior, e diminuição na
atividade e iniciativa. Essas reações são semelhantes à
depressão, as são menos persistentes e não são consideradas
patológicas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El proceso de sentir o expresar tristeza después de la
muerte de un ente querido, o el período durante el cual
esto ocurre. Él involucre típicamente sentimiento de apatía
y abatimiento, pérdida de interese en el mundo exterior, y
diminución en la actividad y iniciativa. Esas reacciones
son semejantes a la depresión, las menos persistentes y no
son consideradas patológicas.
USE: Iluminação
TING: LIGHT

Luz (adaptação)

USE: Adaptação à luz
TING: LIGHT ADAPTATION
SNPOR: Mudança no nivel geral da sensibilidade dos fotoreceptores
resultante de exposição à luz.
SNING: Change in the general level of sensitivity of the
photoreceptors as a result of exposure to light.
Luz ultravioleta
USE: Radiação ultravioleta
Macaco-da-noite
UF: Macaco coruja
BT: Macacos
TESP: AOTINAE
TING: OWL MONKEY
SNPOR: Espécie (família AOTIDAE) que habita regiões florestais das
Américas Central e do Sul (do Panamá à Amazônia). As
vocalizações ocorrem principalmente à noite, quando estão
ativos. Por este motivo, são também denominados
macacos-da-noite do Norte.(DECS)
SNESP: Especie en la familia AOTIDAE, que habita en las regiones
boscosas de América Central y del Sur (desde Panamá al
Amazonas). Las vocalizaciones ocurren fundamentalmente
durante la noche cuando están en actividad, por lo que se
conocen como monos de la noche del norte.(DECS)
SNING: A species in the family AOTIDAE, inhabiting the forested
regions of Central and South America (from Panama to the
Amazon). Vocalizations occur primarily at night when they
are active, thus they are also known as Northern night
monkeys.
Macaco-prego
USE: Cebus
TESP: MONOS CAPUCHINOS
TING: CAPUCHIN MONKEYS
Macaco coruja
USE: Macaco-da-noite
Macacos

BT: Animais
Primatas (não-humanos)
NT: Cebus
Macaco-da-noite
Micos
Muriquis
TESP: MONOS
TING: MONKEYS
SNPOR: Subordem de PRIMATAS composta por oito famílias: CEBIDAE
(alguns macacos do Novo Mundo), ATELIDAE (alguns macacos do
Novo Mundo), CERCOPITHECIDAE (macacos do Velho
Mundo),HYLOBATIDAE (gibões e siamangs), CALLITRICHINAE
(saguis e tamaris) e HOMINIDAE (humanos e grandes
símios).(DECS)
SNESP: Suborden de PRIMATES constituido por ocho familias: AOTIDAE
(monos de la noche y monos buhos), ATELIDAE (mono aullador,
mono araña y mono lanudo), CEBIDAE (titís, micos y mono
capuchino), CERCOPITHECIDAE (monos y mandriles del Viejo
Mundo),HYLOBATIDAE (gibones y siamangas), HOMINIDAE

(humanos y grandes simios), PITHECIIDAE (sauás and uacáris)
and TARSIIDAE(tarsios).(DECS)
SNING: A suborder of PRIMATES consisting of six families: CEBIDAE
(some New World monkeys), ATELIDAE (some New World
monkeys),CERCOPITHECIDAE (Old World monkeys), HYLOBATIDAE
(gibbons and siamangs), CALLITRICHINAE (marmosets and
tamarins), and HOMINIDAE (humans and great apes).(DECS)
Maccorquodale, Kenneth, 1919-1986
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Machado, Antônio de Alcântara, 1901-1935
UF: d'Oliveira, Antônio Castilho de Alcântara Machado d'Oliveira
BT: Pessoas
RT: Escritores
Jornalistas
Políticos
Machismo
RT: Gênero
Patriarcado
Sexismo
TESP: MACHISMO
TING: MACHISMO
SNPOR: 1. Qualidade, ação ou modos de macho; macheza 2 exagerado
senso de orgulho masculino; virilidade agressiva; macheza
3. Comportamento que tende a negar à mulher a extensão de
prerrogativas ou direitos do homem.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: 1 cualidad, acción o modo de macho; hombría 2 exagerado
sentido de orgullo masculino; virilidad agresiva; hombría
3. Comportamiento que tiende a negar a la mujer a extensión
de prerrogativas o derechos del hombre.
Machos (humanos)
USE: Homens
Maciel, Antônio Vicente Mendes
USE: Conselheiro, Antônio, 1830-1897
Maconha

UF: Marijuana
BT: Canabis
Droga (abuso)
RT: Haxixe
TESP: MARIHUANA
TING: MARIHUANA
SNPOR: O gênero de planta da família Cannabaceae, ordem Urticales,
subclasse Hamamelidae. As florescências recebem muitos
apelidos tais como maconha, haxixe, bangue e ganja. O talo
é uma fonte importante de fibra de linho-cânhamo (o m.q.
cânhamo).(DECS)
SNESP: El género de planta en la familia Cannabaceae, orden
Urticales, subclase Hamamelidae. Las florescencias reciben
muchos sobrenombres tales como marihuana, hachís, bangue y
ganga. El tallo es una fuente importante de fibra de
cáñamo.(DECS)

SNING: The plant genus in the Cannabaceae plant family, Urticales
order, Hamamelidae subclass. The flowering tops are called
many slang terms including pot, marijuana, hashish, bhang,
and ganja. The stem is an important source of hemp
fiber.(DECS)
Madrastas
RT: Estrutura familiar
Parentalidade
TESP: MADRASTAS
TING: STEPMOTHERING
SNPOR: Pessoas que atuam como pais naturais, adotivos, ou
substitutos. O descritor inclui o conceito de
paternidade/maternidade, bem como o da preparação para a
paternidade.(DECS)
SNESP: Personas que realizan la función de padres naturales,
adoptivos o substitutos. El término incluye el concepto de
paternidad así como la preparación para convertirse en
padre.(DECS)
SNING: Persons functioning as natural, adoptive, or substitute
parents. The heading includes the concept of parenthood as
well as preparation for becoming a parent.(DECS)
Madre Cristina, 1916-1999
UF: Dória, Célia Sodré
BT: Pessoas
RT: Educadores
Psicólogos
MADRS

USE: Escala de avaliação para depressão de Montgomery-Asberg

Mãe social
BT: Profissionais
RT: Amamentação
Cuidadores
Instituições
Menor
SNPOR: Considera-se mãe social, aquela que, dedicando-se à
assistência ao menor abandonado, exerça o encargo em nível
social, dentro do sistema de
casas-lares.(http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1987-0076
44/1987-007644-.htm- acesso em 20/02/2014)
Mães

BT: Mulheres
Pais
NT: Mães adolescentes
Mães solteiras
Maternidade
RT: Complexo de Édipo
Contato
Desejo de morte
TESP: MADRES
TING: MOTHERS
SNPOR: A partir de 1982, termo limitado as populações humanas.
Para animais considere COMPORTAMENTO MATERNO (ANIMAL).
SNESP: A partir de 1982, término limitado a las poblaciones
humanas. Para animales, considere COMPORTAMIENTO MATERNO

(ANIMAL).
SNING: From 1982, limited to human populations. For animal
consider ANIMAL MATERNAL BEHAVIOR.
Mães adolescentes
BT: Adolescentes
Mães
RT: Gravidez na adolescência
TESP: MADRES ADOLESCENTES
TING: ADOLESCENT MOTHERS
SNPOR: Mães com idades entre 13-17 anos. Considere também MÃES
SOLTEIRAS.
SNESP: Madres con edad entre 13-17 anos. Considere tambien MADRES
SOLTERAS
SNING: Mothers aged 13-17 years. Consider also UNWED MOTHERS.
Mães lésbicas
USE: Pais homossexuais
Mães solteiras
BT: Mães
RT: Relação sexual pré-conjugal
TESP: MADRES SOLTERAS
TING: UNWED MOTHERS
SNPOR: Considere também MÃES ADOLESCENTES.
SNESP: Considere tambien MADRES ADOLESCENTES
SNING: Consider also ADOLESCENT MOTHERS.
Magia

RT: Religiões primitivas
Superstições
TESP: MAGIA
TING: MAGIC
SNPOR: Sistema de práticas no qual seres humanos tentam manipular
forças naturais ou sobrenaturais através de meios como
rituais, encantamentos e feitiços.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Sistema de prácticas en lo cual seres humanos intentan
manipular fuerzas naturales o sobrenaturales a través de
medios como rituales, encantamientos y hechizos.

Magnetismo
UF: Geomagnetismo
RT: Física
TESP: MAGNETISMO
TING: MAGNETISM
SNPOR: Estudo dos FENÔMENOS MAGNÉTICOS.(DECS)
SNESP: Estudio de los FENOMENOS MAGNÉTICOS.(DECS)
SNING: The study of MAGNETIC PHENOMENA.(DECS)
Maine de Biran
USE: Biran, Marie François Pierre Gonthier de, 1766-1824
Maingueneau, Dominique, 1950BT: Pessoas
RT: Linguistas
Majorana, Ettore, 1906-1938
BT: Pessoas

RT: Físicos
Makiguti, Tsunessaburo, 1871-1944
BT: Pessoas
RT: Educadores
Mal-estar (psicanálise)
RT: Cultura
Política
Pós-modernidade
TESP: MALESTAR (PSICOANALISIS)
TING: MALAISE (PSYCHOANALYSIS)
SNPOR: Leve sensação de doença, desconforto e
intranquilidade.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Leve sensación de enfermedad, incomodidad y intranquilidad.
Mal de Parkinson
USE: Doença de Parkinson
SNPOR: Doença caracterizada por uma incapacitação motora
progressiva manifestada por tremores, trepidações, rigidez
muscular, e falta de reflexos posturais.
SNESP: Enfermedad caracterizada por una incapacitación motora
progresiva manifestada por tremores, trepidaciones, rigidez
muscular, y falta de reflejos posturales.
SNING: A disease characterized as a progressive motor disability
manifested by tremors, shaking, muscular rigidity, and lack
of postural reflexes.
Malfatti, Anita, 1889-1964
BT: Pessoas
RT: Pintores
Professores
Malformação congênita
BT: Genética
TESP: MALFORMACION CONGENITA
TING: MALFORMATIONS, CONGENITAL
Malinowski, Bronislaw Kasper, 1884-1942
BT: Pessoas
RT: Antropólogos
Mallarme, Stephane, 1842-1898
BT: Pessoas
RT: Poetas
Malthus, Thomas Robert, 1766-1834
BT: Pessoas
RT: Economistas
Malthusianismo
BT: Economia
TESP: MALTUSIANISM
TING: MALTHUSIANISM
SNPOR: Qualquer processo ou inter-relação de fenômenos que
provocam mudanças em uma população.(DECS)
SNESP: Padrón de cualquier proceso, o interrelación de fenómenos,
que afecta el crecimiento o provoca cambios en una

población.(DECS)
SNING: The pattern of any process, or the interrelationship of
phenomena, which affects growth or change within a
population.(DECS)
Mama

BT: Anatomia
TESP: MAMA
TING: BREAST
SNPOR: Em humanos, uma das regiões pareadas na porção anterior do
TÓRAX. As mamas consistem das GLÂNDULAS MAMÁRIAS,
PELE,MÚSCULOS, TECIDO ADIPOSO e os TECIDOS
CONJUNTIVOS.(DECS)
SNESP: En humanos, una de las regiones pareadas en la porción
anterior del TORAX. Las mamas consisten de las glándulas
mamarias (GLANDULAS MAMARIAS HUMANAS), la PIEL, los
MUSCULOS, el TEJIDO ADIPOSO, y los tejidos conjuntivos
(TEJIDO CONJUNTIVO).(DECS)
SNING: In humans, one of the paired regions in the anterior
portion of theTHORAX. The breasts consist of the MAMMARY
GLANDS, the SKIN, the MUSCLES, the ADIPOSE TISSUE, and the
CONNECTIVE TISSUES.(DECS)

Mamangavas
BT: Abelhas
TESP: ABEJORROS
TING: BUMBLEBEES
SNPOR: Comum às abelhas sociais do gênero Bambus, da família dos
apídeos, de ampla distribuição brasileira, com abdome largo
e piloso, coloração geralmente negra e amarela e cerca de
30mm de comprimento.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Común a las abejas sociales del genero Bambus, de la
familia de los apídeos, de amplia distribución brasilera,
con abdomen largo y piloso, coloración generalmente negra y
amarilla e cerca de 30mm de longitud.
Mamíferos
BT: Vertebrados
NT: Baleias
Canídeos
Cavalos
Cervos
Chimpanzés
Coelhos
Felinos
Leões
Morcegos
Ovinos
Pacas
Pantera
Primatas (não-humanos)
Queixadas
Roedores
Suínos
TESP: MAMIFEROS
TING: MAMMALS
SNPOR: Animais vertebrados de sangue quente pertencentes à classe
Mammalia, incluindo todos os que possuem pelos e amamentam

a prole.(DECS)
SNESP: Animales vertebrados de sangre caliente pertenecientes a la
clase Mammalia, que incluye a todos los que poseen pelo y
amamantan a sus crias.(DECS)
SNING: Warm-blooded vertebrate animals belonging to the class
Mammalia, including all that possess hair and suckle their
young.(DECS)
Mandala

RT: Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Religião
TESP: MANDALA
SNPOR: Diagrama composto de formas geométricas concêntricas,
utilizado no hinduísmo, no budismo, nas práticas
psicofísicas da ioga e no tantrismo como objeto
ritualístico e ponto focal para meditação.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Diagrama compuesto de formas geométricas concéntricas,
utilizado en el hinduismo, en el budismo, en las prácticas
psicofísicas de la yoga y en el tantrismo como objeto
ritualista y punto focal para meditación.

Mandrou, Robert, 1921-1984
BT: Pessoas
RT: Historiadores
Maneirismo (arte)
BT: História da arte
TESP: MANERISMO (ARTE)
TING: MANNEIRISM (ART)
SNPOR: Movimento artístico europeu de retomada de certas
expressões da cultura medieval que, aproximadamente entre
1515 e 1610, constituiu manifesta reação contra os valores
clássicos prestigiados pelo humanismo
renascentista.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Movimiento artístico europeo de retomada de ciertas
expresiones de la cultura medieval que, aproximadamente
entre 1515 y 1610, constituyó manifiesta reacción contra
los valores clásicos prestigiados por el humanismo
renacentista.
Maneirismos
USE: Hábitos
TING: MANNERISMS
Mania

BT: Distúrbios afetivos
Estados emocionais
RT: Ataque
Controle onipotente
Defesas maníacas
Desprezo
Desvalorização
Transtorno bipolar
Zombaria
TESP: MANIA
TING: MANIA

SNPOR: 1. Episódio maníaco ou, às vezes, um episódio hipomaníaco
2. Excitação, hiperatividade e agitação psicomotora,
frequentemente acompanhadas por julgamento prejudicado. 3.
Preocupação excessiva com uma determinada atividade ou
ideia.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. Episodio maníaco o, a veces, un episodio hipomaniaco 2.
Excitación, hiperactividad y agitación psicomotora,
frecuentemente acompañadas por juzgamiento perjudicado. 3.
Preocupación excesiva con un determinada actividad o idea.
Manicômios
USE: Hospitais psiquiátricos
TING: MENTAL HOSPITALS
Manipulação (psicologia)
USE: Comportamento manipulativo
Mann, Thomas, 1875-1955
BT: Pessoas
RT: Escritores
Mannoni, Maud, 1923BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Manuscritos
BT: Documentação
TESP: MANUSCRITOS
TING: MANUSCRIPTS
SNPOR: Trabalhos preparados à mão incluindo rascunhos manuscritos
ou datilografados ou documentos de pré-publicação ou
trabalhos também não reproduzidos em cópias múltiplas.(DECS)
SNESP: Trabajos realizados a mano entre los que se incluyen
borradores a manoo mecanografiados de artículos antes de
ser publicados o trabajos que no hayan sido reproducidos en
copias múltiples.(DECS)
SNING: Works prepared by hand including handwritten or typescript
drafts of pre-publication papers or works not otherwise
reproduced in multiple copies.(DECS)
Mão-de-obra
RT: Recursos humanos
TESP: MANO DE OBRA
TING: PERSONNEL SUPPLY
SNPOR: Disponibilidade do potencial ou de recursos humanos
necessários a uma função ou serviço para a execução de uma
tarefa.
SNESP: Disponibilidad del potencial o de recursos humanos
necessários a una funcion o servicio para una ejecucion de
una tarea
SNING: Availability of manpower or human resources required for an
occupation or service in order to meet demands.
Mão (anatomia)
BT: Anatomia
Sistema músculoesqueléticos
NT: Punho
TESP: MANO

TING: HAND (ANATOMY)
SNPOR: Extremidade do membro superior, articulada com o antebraço
pelo punho e terminada pelos dedos.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Extremidad del miembro superior, articulada con el
antebrazo por el puño y terminada por los dedos.
Mapas cognitivos
BT: Processos cognitivos
RT: Orientação espacial (percepção)
Vê epistemológico de Gowin
TESP: MAPAS COGNITIVOS
TING: COGNITIVE MAPS
SNPOR: Representações internas ou simbólicas dos ambientes sociais
ou físicos, relações de causa e efeito ou relações de
espaço.
SNESP: Representaciones internas o simbolicas de los ambientes
sociales o físicos, relaciones de causa y efecto o
relaciones de espacio
SNING: Internal or symbolic representations of social or physical
environments, means-end relationships, or spatial
relationships.
Mapas do cérebro
USE: Atlas estereotáxico
TING: BRAIN MAPS
Mapeamento do cérebro
USE: Atlas estereotáxico
TING: BRAIN MAPPING
Maquiavel, Nicolau, 1469-1527
BT: Pessoas
RT: Filosofia inglesa
Filósofos
Historiadores
Máquinas de ensinar
BT: Tecnologia educacional
RT: Instrução programada
TESP: MAQUINAS DE ENSENANZA
TING: TEACHING MACHINES
SNPOR: Aparelhagem controlada mecânica, elétrica ou
eletronicamente para a apresentação de material de
instrução programado ou testes para a educação
independente, autocontrolada. Compare COMPUTER ASSISTED
INSTRUCTION.
SNESP: Aparatos controlados mecanicos, electricos o
electronicamente para una presentacion de material de
instruccin programado o evaluado para educacion
independiente, auto controlada. Compare COMPUTER ASSISTED
INSTRUCTION
SNING: Mechanical, electronic, or electrically controlled
apparatus for the presentation of programed instructional
material or texts for independent, self-paced education.
Compare COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION.
Marcas corporais
NT: Tatuagem

TESP: MARCAS CORPORALES
TING: BODY MARKING
Marcel, Gabriel, 1889-1973
BT: Pessoas
RT: Críticos
Dramaturgos
Filosofia francesa
Filósofos
Músicos
Marcondes, Durval, 1899-1981
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Marcuse, Herbert, 1898-1979
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Sociólogos
Marginalidade social
USE: Privação social
Marijuana
USE: Maconha
TING: MARIJUANA
Maritain, Jacques, 1882-1973
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Marital adjustment test
UF: MAT
BT: Testes psicológicos
Marketing
UF: Mercadologia
Promoção de vendas
Vendas
RT: Comunicação comercial
Planejamento em administração
Posicionamento
Propaganda
Publicidade
TESP: MERCADEO
TING: MARKETING
SNPOR: Atividade envolvida na transferência de mercadorias do
produtor para o consumidor ou em troca de serviços.(DECS)
SNESP: Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento
del comercio, especialmente de la demanda. Estudio de los
procedimientos y recursos tendentes a este fin.(DECS)
SNING: Activity involved in transfer of goods from producer to
consumer or in the exchange of services.(DECS)
Marti, José, 1853-1895
BT: Pessoas
RT: Escritores

Martins, Mário Alvarez, 1908-1981
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883
BT: Pessoas
RT: Escritores
Filosofia alemã
Filósofos
Historiadores
Sociólogos
Marxismo
BT: Filosofias
Ideologia política
NT: Marxismo - Dicionários
RT: Comunismo
Psicologia marxista
TESP: MARXISMO
TING: MARXISM
SNPOR: Sistema totalitário de governo no qual um único partido
autoritário controla os meios nacionais de produção com o
objetivo reconhecido de estabelecer uma sociedade sem
classes.(DECS)
SNESP: Sistema totalitario de gobierno en que un solo partido
autoritario controla los medios de producción que son
propiedad del estado con el pretendido objetivo de
establecer una sociedad sin clases.(DECS)
SNING: A totalitarian system of government in which a single
authoritarian party controls state-owned means of
production with the professed aim of establishing a
classless society.(DECS)
Marxismo - Dicionários
BT: Dicionários
Marxismo
Masculinidade
BT: Traços de personalidade
RT: Androginia
Feminilidade
Gênero
Identidade de gênero
Papéis sexuais
TESP: MASCULINIDAD
TING: MASCULINITY
SNPOR: Qualidade de ser do sexo masculino no sentido anatômico e
fisiológico em virtude de possuir a combinação XY de
cromossomos sexuais.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualidad de ser del sexo masculino en el sentido anatómico
y fisiológico en virtud de poseer la combinación XY de
cromosoma sexuales.
Maslach burnout inventory-students - MBI-SS
BT: Testes psicológicos
Maslow, Abraham Harold, 1908-1970

BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Masoquismo
BT: Sadomasoquismo
RT: Autodestruição
Comportamento autodestrutivo
Crueldade
Sadismo
Sexualidade feminina
TESP: MASOQUISMO
TING: MASOCHISM
SNPOR: Prazer advindo de ser maltratado física ou psicologicamente.
SNESP: Placer advenido de ser maltratado físico o psicológicamente.
SNING: Pleasure derived from being physically or psychologically
abused.
Massagem
RT: Terapia de relaxamento
TESP: MASAJE
TING: MASSAGE
SNPOR: O alisamento ou amassamento estruturado de uma área do
corpo ou do corpo inteiro pelas mãos ou por um dispositivo
mecânico ou elétrico. A massagem manual é geralmente
administrada para fins terapêuticos e de reabilitação
porque as mãos podem detectar anormalidades, tais como
inchaços ou espasmos musculares. Entre os benefícios da
massagem estão a melhora da circulação, a promoção de
relaxamento e cura de lesão, e liberação de tensão e
estresse psicológico. A massagem também pode ser realizada
em um ambiente líquido, como em uma banheira de
hidromassagem.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El alisamiento o amasamiento estructurado de un área del
cuerpo del cuerpo entero por las manos o por un dispositivo
mecánico o eléctrico. El masaje manual es generalmente
administrado para fines terapéuticos y de rehabilitación
porque las manos pueden detectar anormalidades, tales como
hinchazones o espasmos musculares. Entre los beneficios del
masaje están la mejora de la circulación, la promoción de
relajamiento y cura de lesión, y liberación de tensión y
estrese psicológico. El masaje también puede ser realizado
en un ambiente líquido, como en una bañera de hidromasaje.
Mastectomia
BT: Amputação
RT: Neoplasias mamárias
TESP: MASTECTOMIA
TING: MASTECTOMY
SNPOR: Excisão ou remoção total da mama; mamectomia.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
Masturbação
BT: Comportamento psicossexual
RT: Atividade sexual
Autoerotismo
Orgasmo feminino
Orgasmo masculino

TESP: MASTURBACION
TING: MASTURBATION
SNPOR: Manipulação dos próprios órgãos genitais, tipicamente o
pênis e o clitóris, para fins de satisfação sexual. O ato é
geralmente acompanhado por fantasias sexuais ou literatura,
figuras ou vídeos eróticos. A masturbação também pode
incluir o uso de dispositivos mecânicos ou autoestimulação
de outros órgãos, como o ânus ou os mamilos.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Manipulación de los própios órganos genitales, típicamente
el pene y el clítoris, para fines de satisfacción sexual.
El acto es generalmente acompañado por fantasías sexuales o
literatura, figuras o vídeos eróticos. La masturbación
también puede incluir el uso de dispositivos mecánicos o
auto estimulación de otros órganos, como el ano o los
pezones.
MAT

USE: Marital adjustment test

Matching test
USE: Matching to sample
Matching to sample
UF: Matching test
BT: Aprendizagem por discriminação
RT: Memória
Reconhecimento (aprendizagem)
TING: MATCHING TO SAMPLE
Matemática
UF: Álgebra
Aritmética
Cálculo
Geometria
BT: Ciências
NT: Algoritmos
Análise funcional
Covariância cruzada
Estatísticas
Lógica simbólica e matemática
Matemática - Tabelas
RT: Infinito
TESP: MATEMATICA
TING: MATHEMATICS
SNPOR: Ciência dos números e das operações realizadas com eles.
Compare MATHEMATICS (CONCEPTS).
SNESP: Ciencia de los números y de las operaciones realizadas con
ellos. Compare MATHEMATICS (CONCEPTS).
SNING: Science of numbers and the operations performed on them.
Compare MATHEMATICS (CONCEPTS).
Matemática - Tabelas
BT: Matemática
TESP: MATEMATICA - TABLAS
Matemáticos
BT: Profissionais
RT: Descartes, René, 1596-1650

Frege, Gottlob, 1848-1925
Galton, Francis, 1822-1911
Godel, Kurt Friedrich, 1906-1978
Hobbes, Thomas, 1588-1679
Husserl, Edmund, 1859-1938
Newton, Isaac, 1642-1727
Pascal, Blaise, 1623-1662
Peirce, Charles Sanders, 1839-1914
Ramsey, Frank Plumpton, 1903-1930
SNPOR: 1. Relativo à matemática 2. Que tem a precisão da
matemática 3 indivíduo versado em matemática.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Relativo a la matemática 2. Que tiene la precisión de la
matemática 3. Individuo versado en matemática.
Materiais instrucionais
RT: Ensino
TESP: MATERIALES INSTRUCCIONALES
TING: INSTRUCTIONAL MATERIALS
Materiais perigosos
USE: Substâncias perigosas
Materialidade
USE: Materialismo
TESP: MATERIALIDAD
TING: MATERIALITY
Materialismo
UF: Materialidade
BT: Filosofias
NT: Materialismo dialético
TESP: MATERIALISMO
TING: MATERIALISM
SNPOR: 1. A posição filosófica de que tudo, incluindo eventos
mentais, é composto de matéria física e está, portanto,
sujeito às leis da física. Desse ponto de vista,
considera-se que a mente existe somente como um conjunto de
processos cerebrais. Tais filosofias podem ser remontadas a
tempos antigos, mas ganharam um novo ímpeto pelos avanços
nas ciências físicas no início do século XVII. Uma forma
particular de materialismo é o materialismo dialético do
marxismo clássico. 2. Sistema de valores que enfatiza a
busca e aquisição de bens materiais e luxo, tipicamente
percebidos pelo indivíduo como uma medida de valor e
realização pessoais, frequentemente à custa de
considerações morais, psicológicas e sociais 3. A posição
de que as causas de comportamento devem ser buscadas na
matéria do corpo, particularmente no sistema nervoso. Ela
está quase sempre associada com determinismo
puro.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. La posición filosófica de que todo, incluyendo eventos
mentales, es compuesto de materia física y está, portando,
sujeto a las leyes de la física. De ese punto de vista,
considérese que la miente existe solamente como un conjunto
de procesos cerebrales. Tales filosofías pueden ser
remontadas a tiempos antiguos, mas ganaran un nuevo ímpeto

por los avanzos en las ciencias físicas en el inicio del
siglo XVII. Una forma particular de materialismo es el
materialismo dialectico del marxismo clásico. 2. Sistema de
valores que enfatiza la busca y la adquisición de bienes
materiales y lujo, típicamente percibidos por el individuo
como una medida de valor y realización personales,
frecuentemente a costa de consideraciones morales,
psicológicas 3. La posición de que las causas de
comportamiento deben ser buscadas en la materia del cuerpo,
particularmente en el sistema nervioso. Ella está casi
siempre asociada con determinismo puro.
Materialismo dialético
BT: Materialismo
TESP: MATERIALISMO DIALECTICO
SNPOR: Na filosofia do pensador social alemão Karl Marx
(1818-1883), o princípio que explica o progresso da
história e pela sucessão dos sistemas econômicos e
governamentais. Nesse processo, a colisão do sistema
prevalecente com um sistema insurgente resulta em um novo
sistema. Esse movimento é dirigido por fatores
exclusivamente materiais, mais conspicuamente aqueles
ligados ao controle dos meios de produção. A descrição
dialética da história empreendia por Marx inverte, assim, o
que pode ser chamado de idealismo do filósofo alemão Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En la filosofia del pensador del pensador social alemán
Karl Marx (1818-1883), el principio que explica el progreso
de la historia y por la sucesión de los sistemas económicos
y gubernamentales. En ese proceso, la colisión del sistema
prevaleciente con un sistema insurgente resulta en un nuevo
sistema. Ese movimiento es dirigido por factores
exclusivamente materiales, más conspicuamente aquellos
ligados al control de los medios de producción. La
descripción dialéctica de la historia emprendía por Marx
invierte, así, lo que puede ser llamado de idealismo del
filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).
Maternidade
BT: Mães
NT: Maternidade tardia
RT: Gravidez
Relações mãe-criança
Sexualidade feminina
TESP: MATERNIDAD
TING: MOTHERHOOD
SNPOR: Ato de fazer o papel de pai ou mãe ao dar cuidado, alimento
e proteçãoao filho, realizado pelos pais biológicos ou
substitutos. Os pais apoiam as crianças através do
exercício da autoridade e através da resposta
comportamental, constante, enfática e apropriada, às
necessidades da criança. Difere de EDUCAÇÃO INFANTIL pelo
fato de que na educação infantil a ênfase está no ato de
treinar e formar a criança e na interação entre pais e
criança, enquanto em PODER FAMILIAR, a ênfase está na
responsabilidade dos pais e no fato do seu comportamento
servir de exemplo para a criança.(Fonte: Lei 10.406 de
2002. Livro IV Do Direito de Família. Título I Do Direito

Pessoal. Subtítulo II Das Relações de Parentesco. Capítulo
V Do Poder Familiar. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#po
derfamilia).(DECS)
SNESP: Desempeño del papel de los padres al ofrecer cuidado,
alimento, y protección al niño, sea por padres biológicos o
sustitutos. Los padres le brindan apoyo al niño al ejercer
autoridad y por medio de comportamientos que son
consistentes, empáticos y apropiados en respuesta a las
necesidades del niño. Difiere de la CRIANZA DEL NIÑOen que
en la crianza del niño se hace énfasis en el acto de
entrenamiento o de desarrollo del niño y la interacción
entre los padresy el niño, en tanto en que la
responsabilidad parental enfatiza la responsabilidad y
cualidades del comportamiento ejemplar de lospadres (MeSH).
Conjunto de poderes legalmente otorgados a lospadres sobre
la persona y los bienes de los hijos (Fuente: Comisión
Europea - Red Judicial Europea en materia civil y
mercantil.Responsabilidad Parental. Derecho Internacional.
Disponible en
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp
_int_es.htm).(DECS)
SNING: Performing the role of a parent by care-giving, nurturance,
andprotection of the child by a natural or substitute
parent. The parent supports the child by exercising
authority and through consistent, empathic, appropriate
behavior in response to the child's needs.PARENTING differs
from CHILD REARING in that in child rearing the emphasis is
on the act of training or bringing up the children and the
interaction between the parent and child, while parenting
emphasizes the responsibility and qualities of exemplary
behavior of the parent.(DECS)
Maternidade tardia
BT: Maternidade
TESP: RETRASO DE LA MATERNIDAD
TING: DELAYED PARENTHOOD
SNPOR: Decisão voluntária de adiar a parentalidade, usualmente por
razões que envolvem o desenvolvimento pessoal ou interesses
profissionais/de carreira
SNESP: Decisión voluntaria de adiar la parientalidad, usualmente
por raciones que involucran el desarrollo personal o
intereses profesionales/ de carrera.
SNING: Voluntary decision to postpone parenthood, usually for
reasons involving personal development or career interests
Matisse, Henri, 1869-1954
BT: Pessoas
RT: Pintores
Matriciamento
USE: Apoio matricial
Matrimônio
USE: Casamento
Matriz extracelular
BT: Células (biologia)
TESP: MATRIZ EXTRACELULAR

TING: EXTRACELLULAR MATRIX
SNPOR: Substância, semelhante a uma malha, encontrada dentro do
espaço extracelular em associação com a membrana basal da
superfície celular. Promove a proliferação celular e
fornece uma estrutura de sustentação para células ou
lisados de células em placas de culturade adesão.(DECS)
SNESP: Sustancia en forma de red que se encuentra en el espacio
extracelulary en asociación con la membrana basal de la
superficie celular. Estimula la proliferación nuclear y
brinda una estructura de apoyo a la cual las células o los
lisados celulares se adhieren en los discos de
cultivo.(DECS)
SNING: A meshwork-like substance found within the extracellular
space and inassociation with the basement membrane of the
cell surface. It promotes cellular proliferation and
provides a supporting structure to which cells or cell
lysates in culture dishes adhere.(DECS)
Matriz terapêutica
RT: Prática clínica
TESP: MATRIZ TERAPEUTICA
TING: THERAPEUTIC MATRIX
SNPOR: Em TERAPIA DE CASAL, a combinação específica de terapeuta e
clientes que é usada nas sessões, por exemplo, um terapeuta
diferente para cada parceiro na terapia colaborativa ou ver
o casal junto na terapia conjunta.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En terapia de casal, la combinación específica de terapeuta
y clientes que es usada en las sesiones, por ejemplo, un
terapeuta diferente para cada compañero en la terapia
colaborativa o ver el casal junto en la terapia conjunta.
Matrizes progressivas
NT: Matrizes progressivas de Raven
RT: Questionários
TESP: MATRICES PROGRESIVAS
TING: PROGRESSIVE MATRICES
Matrizes progressivas de Raven
BT: Matrizes progressivas
Medidas de inteligência
TESP: MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN
TING: RAVEN PROGRESSIVE MATRICES
SNPOR: Use RAVENS PROGRESSIVE MATRICES para acessar referências
entre 73-77.
SNESP: RAVENS PROGRESSIVE MATRICES para acessar referências entre
73-77
SNING: Use RAVENS PROGRESSIVE MATRICES to access references from
73-77.
Maturação
USE: Desenvolvimento humano
Maturidade emocional
BT: Traços de personalidade
RT: Inteligência emocional
TESP: MADURACION EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL MATURITY
SNPOR: Obtenção de um nível de desenvolvimento emocional e

amostragem de Padrões emocionais comumente associado com
pessoas de um específico nível etário. Não confundir com
CONTROLE EMOCIONAL que envolve a supressão ou o controle da
direção das emoções do indivíduo.
SNESP: Obtencion de un nivel de desarrollo emocional y muestra los
patrones emocionales comunmente asociado con personas de un
nível etario específico. No confundir con CONTROL EMOCIONAL
que involucra la supresion o el contro de la direccion de
emociones del indivíduo
SNING: Attainment of a level of emotional development and
exhibition of emotional patterns commonly associated with
persons of a specific age level. Not to be confused with
EMOTIONAL CONTROL which involves the suppression or control
of direction of one's emotions.
Maturidade sexual
BT: Traços de personalidade
TESP: MADURACION SEXUAL
TING: SEXUAL MATURATION
SNPOR: O estágio do desenvolvimento do sistema reprodutor no qual
coito e reprodução podem ser realizados.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La etapa del desarrollo del sistema reproductor en el cual
coito y reproducción pueden ser realizados.
Maua, Irineu Evangelista de Souza, Visconde de, 1813-1889
BT: Pessoas
RT: Empresários
Políticos
Mauss, Marcel, 1872-1950
BT: Pessoas
RT: Antropólogos
Sociólogos
MBTI

USE: Myers-Briggs type indicator

Mcluhan, Herbert Marshall, 1911-1980
BT: Pessoas
RT: Educadores
MCMI
MDMA

USE: Inventário multiaxial clínico de Millon
USE: Êxtase (droga)

Mead, George Herbert, 1863-1931
BT: Pessoas
RT: Filosofia americana
Filósofos
Mecanismos de defesa
BT: Processos da personalidade
NT: Anulação
Defesas maníacas
Deslocamento (psicologia)
Desvalorização

Fantasia (mecanismo de defesa)
Identificação (mecanismo de defesa)
Identificação projetiva
Introjeção
Isolamento (defesa)
Projeção (mecanismo de defesa)
Regressão (mecanismo de defesa)
Repressão (mecanismo de defesa)
Sublimação
RT: Clivagem
Defesa
Defesa primária
Defesa secundária
Distúrbio da conversão
Distúrbios da personalidade
Distúrbios mentais
Internalização
Psicopatologia
TESP: MECANISMOS DE DEFESA
TING: DEFENSE MECHANISMS
SNPOR: Quaisquer estratégias intrapsíquicas que servem para
fornecer alívio a partir de um conflito emocional,
frustração, e de pensamentos irracionais ou indesejáveis
que levem a ansiedade, angústia ou depressão.
SNESP: Cualesquier estrategias intrapsíquicas que sirven para
fornecer alivio a partir de un conflicto emocional,
frustración, y de pensamientos irracionales o indeseables
que lleven a ansiedad, angustia o depresión.
SNING: Any intrapsychic strategies that serve to provide relief
from emotional conflict and frustration and from
unreasonable or undesirable thoughts which lead to anxiety,
distress, or depression.
Média (estética)
Mediação da aprendizagem
RT: Aprendizagem
Ensino
TESP: MEDIACION DEL APRENDIZAJE
TING: LEARNING MEDIATION
Mediator reinforcer incomplete blank
UF: MRB
RT: Medidas
Medicação
USE: Farmacoterapia
Medicalização
BT: Sociologia
TESP: MÉDICALIZACION
TING: MÉDICALIZATION
SNPOR: Processo pelo qual problemas não médicos são definidos e
tratados como problemas médicos, geralmente em termos de
doenças ou distúrbios. (Tradução livre do original: Annu
Rev Sociol 1992 18:209).(DECS)
SNESP: Un proceso por el cual los problemas no médicos quedan
definidos y tratados como problemas médicos, por lo general
en términos de enfermedades o trastornos. (Annu Rev Sociol

1992 18:209).(DECS)
SNING: A process by which nonmedical problems become defined and
treated as medical problems, usually in terms of illnesses,
or disorders. (Annu Rev Sociol 1992 18:209).(DECS)
Medicina

UF: Ciências médicas
BT: Ciências
NT: Cirurgia
Endocrinologia
Epidemiologia
Filosofia médica
Geriatria
Ginecologia
Homeopatia
Imunologia
Medicina - Dicionários
Medicina brasileira (história)
Medicina do adolescente
Medicina psicossomática
Neurologia
Obstetrícia
Odontologia
Oftalmologia
Patologia
Pediatria
Procedimentos médicos
Psiquiatria
RT: Anestesia
Antropologia médica
Autorradiografia
Bioética
Ciências paramédicas
Neurociências
Pessoal médico
Psicologia médica
Tratamento antiretroviral
TESP: MEDICINA
TING: MÉDICAL SCIENCES
SNPOR: Arte e ciência de estudar, pesquisar, prevenir,
diagnosticar e tratar doenças, bem como de manter a
saúde.(DECS)
SNESP: El arte y la ciencia de estudiar , investigar , prevenir,
diagnosticar y tratar la enfermedad, así como de mantener
la salud.(DECS)
SNING: The art and science of studying, performing research on,
preventing, diagnosing, and treating disease, as well as
the maintenance of health.(DECS)

Medicina - Dicionários
BT: Dicionários
Medicina
Medicina alternativa
NT: Acupuntura
Cura pela fé
Iridologia
RT: Antroposofia
Saúde holística

SNPOR: Grupo de terapias e sistemas de atendimento de saúde que se
situam fora da esfera da prática médica ocidental
convenciona. Incluem, mas não se limitam, às seguintes:
acupuntura, quiropraxia, meditação, aromaterapia,
homeopatia, naturopatia, osteopatia, terapia pelo toque,
reflexologia, reiki e o uso de certos suplementos
dietéticos. A medicina complementar é utilizada como um
adjunto do tratamento convencional; a medicina alternativa
é utilizada sozinha e substitui o tratamento
convencional.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Grupo de terapias y sistemas de atendimiento de salud que
se situan fuera de la esfera de la práctica médica
occidental conviene. Incluyen, más no se limitan, a las
siguientes: acupuntura, quiropraxia, meditación,
aromaterapia, homeopatía, naturopatia, osteopatía, terapia
por el toque, reflexología, reiki y el uso de ciertos
suplementos dietéticos. La medicina complementar es
utilizada como un adjunto del tratamiento convencional; la
medicina alternativa es utilizada sola y sustituye el
tratamiento convencional.
Medicina brasileira (história)
BT: Medicina
Medicina do adolescente
UF: Hebiatria
BT: Medicina
TESP: MEDICINA DEL ADOLESCENTE
TING: ADOLESCENT MEDICINE
Medicina do comportamento
USE: Psicologia da saúde
TESP: MEDICINA DE LA CONDUCTA
TING: BEHAVIORAL MEDICINE
Medicina holística
USE: Saúde holística
TESP: SALUD HOLISTICA
TING: HOLISTIC MEDICINE
Medicina legal
UF: Jurisprudência médica
RT: Legislação em saúde mental
TESP: MEDICINA LEGAL
TING: LEGAL MEDICINE
SNPOR: Aplicação do conhecimento médico às perguntas da lei.(DECS)
SNESP: Aplicación del conocimiento médico a las preguntas de la
ley.(DECS)
SNING: The application of medical knowledge to questions of
law.(DECS)
Medicina popular
USE: Medicina tradicional
TESP: MEDICINA POPULAR
TING: POPULAR MEDICINE
Medicina preventiva
BT: Prevenção

Tratamento
RT: Prevenção do abuso de drogas
Saúde
Saúde holística
TESP: MEDICINA PREVENTIVA
TING: PREVENTIVE MEDICINE
SNPOR: Especialidade médica que lida principalmente com a
prevenção da doença (PREVENÇÃO PRIMÁRIA) e promoção e
preservação da saúde do indivíduo.(DECS)
SNESP: Especialidad médica que se encarga principalmente de la
prevención de las enfermedades (PREVENCIÓN PRIMARIA)y de la
promoción y preservación de la salud en el individuo.(DECS)
SNING: A medical specialty primarily concerned with prevention of
disease(PRIMARY PREVENTION) and the promotion and
preservation of health in the individual.(DECS)
Medicina primitiva
USE: Medicina tradicional
TESP: MEDICINA PRIMITIVA
TING: MEDICINE PRIMITIVE
Medicina psicossomática
BT: Medicina
RT: Distúrbios psicossomáticos
Doença psicossomática
Psicologia da saúde
TESP: MEDICINA PSICOSOMATICA
TING: PSYCHOSOMATIC MEDICINE
SNPOR: Especialidade médica que trata do tratamento e diagnóstico
de distúrbios psicossomáticos.
SNESP: Especialidad médica que trata del tratamiento y diagnóstico
de trastornos psicosomáticos.
SNING: Médical specialty dealing with the diagnosis and treatment
of psychosomatic disorders.
Medicina tradicional
UF: Medicina popular
Medicina primitiva
RT: Antropologia cultural
Cura pela fé
Médicos

UF: Doutores
BT: Pessoal médico
NT: Neurologistas
Pediatras
Psiquiatras
RT: Alexander, Franz, 1891-1964
Azevedo, Augusto Cezar de Miranda, 1851-1907
Braga, Edgard, 1897-1995
Briquet, Raul, 1887-1953
Bustos, Dalmiro Manuel, 1934Comunicação sigilosa
Fliess, Wilhelm, 1858-1928
Foulkes, Siegfried Heinrich, 1898-1976
Freud, Sigmund, 1856-1939
Groddeck, Georg, 1866-1934
La Mettrie, Julien Offray de, 1709-1751
Lacan, Jacques-Marie Émile, 1901-1981

Mira y López, Emilio, 1896-1964
Montessori, Maria, 1870-1952
Paracelsus, Theophrastus, 1493-1541
Pinel, Philippe, 1745-1826
Reich, Wilhelm, 1897-1957
Wundt, Wilhelm Maximilian, 1832-1920
TESP: MEDICOS
TING: PHYSICIANS
SNPOR: Indivíduos autorizados a praticar medicina.(DECS)
SNESP: Las personas con licencia para practicar la medicina.(DECS)
SNING: Individuals licensed to practice medicine.(DECS)
Medidas

UF: Testes
NT: Aplicação do teste
Aplicação do teste em grupo
Avaliação das atividades da vida diária - indice de Katz
Avaliação de necessidades
Avaliação psicológica
Behavioral pathology in Alzheimer's disease
Cartões de acuidade de Teller
Child sexuality behavior inventory
Conjunto para avaliação do conceito de conservação
Conjunto Peabody de desenvolvimento da linguagem
Entrevista de apego com bonecos
Escore clínico da demência
Inventários
LEP
Lista de problemas pessoais de Mooney
Listagem revisada dos problemas com a memória e
comportamento do paciente
Medidas da personalidade
Medidas da preferência
Medidas da realização
Medidas da retenção
Medidas de aptidão
Medidas de atitude
Medidas de inteligência
Medidas do interesse profissional
Medidas estatísticas
Medidas neuropsicológicas
Medidas perceptivas
Organizational character index
Prova de permutação
Prova de quantificação de probabilidade
Prova Torre de Hanoi
Psicometria
Questionários
Testes de desempenho
Testes de seleção
Testes sociométricos
Young self report
RT: Análise estatística
Avaliação
Construção do teste
Diagnóstico
Diário de ataques de pânico
Diário de sono (avaliação do ritmo vigília-sono)
Diferencial semântica

Entrevista
Escore do teste
Experimentação
Ficha para registro da observação do comportamento social
(FROCS-1)
Ficha para registro da observação social do aluno para uso
do professor (FROCS-2)
Mediator reinforcer incomplete blank
Metodologia
Normas do teste
Provas piagetianas
Sociogramas
TESP: MEDIDAS
TING: MEASUREMENT
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar o processo e as
ferramentas usadas na avaliação psicológica dos assuntos
humanos. Se possível use nomes específicos de testes ou
métodos. Para outros tipos de avaliação que não envolvem
testes psicológicos considere METODOLOGIA, AVALIAÇÃO ou
outros termos apropriados.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar el proceso y
las herramientas usadas en la evaluación psicológicas de
los asuntos humanos. Se posible use nombres específicos de
testes o métodos. Para otros tipos de evaluación que no
involucren testes psicológicos considere METODOLOGÍA,
EVALUACIÓN o otros términos apropiados.
SNING: Conceptually broad array term referring to the process and
tools used in psychological assessment of human subjects.
Use specific test names or procedures if possible. For
other types of measurement that do not involve
psychological tests, consider METHODOLOGY, EVALUATION, or
other appropriate terms.
Medidas da personalidade
UF: Escalas de personalidade
Testes de personalidade
BT: Medidas
NT: Inventário psicológico da Califórnia
Medidas não-projetivas da personalidade
Medidas projetivas da personalidade
Teste da aldeia
Teste dos três personagens
Testes de completamento de sentenças
RT: Inventário da personalidade
TESP: MEDIDAS DE LA PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY MEASURES
Medidas da preferência
BT: Medidas
RT: Medidas de atitude
Preferências
TESP: MEDIDAS DE PREFERENCIA
TING: PREFERENCE MEASURES
Medidas da realização
UF: Aproveitamento (testes)
Testes de aproveitamento
BT: Medidas
TESP: MEDIDAS DE REALIZACION

TING: ACHIEVEMENT MEASURES
SNPOR: Testes designados para medir o conhecimento e/ou
habilidades adquiridas de aprendizado, da experiência, ou
de treinamento.
SNESP: Pruebas designadas para medir el conocimeinto y habilidades
adquiridas de aprendizaje, experiência, o de entrenamiento
SNING: Tests designed to measure knowledge and/or skills acquired
from learning, experience, or training.
Medidas da retenção
BT: Medidas
RT: Retenção
TESP: MEDIDAS DE RETENCION
TING: RETENTION MEASURES
Medidas de aptidão
UF: Aptidão (testes)
Testes de aptidão
BT: Medidas
NT: Teste de aptidões específicas
TESP: MEDIDAS DE APTITUD
TING: APTITUDE MEASURES
SNPOR: Testes designados para avaliar capacidades ou habilidades
em potencial no desempenho de tarefas, talentos, ou outros
atos que ainda não foram aprendidos.
SNESP: Pruebas designadas para evaluar capacidades o habilidades
em potencia en el desempeno de táreas, talentos u otros
actos que todavia no fueron aprendidos
SNING: Tests designed to assess capacities or potential abilities
in performing tasks, skills, or other acts which have not
yet been learned.
Medidas de atitude
UF: Escalas (atitudes)
Levantamentos de opinião
Medidas de opinião
Questionários de opinião
Testes de atitude
BT: Medidas
NT: Inventário Minnesota de atitude do professor
RT: Atitudes
Diferencial semântica
Escala de atitudes
Escala de atitudes de Likert
Medidas da preferência
TESP: MEDIDAS DE ACTITUD
TING: ATTITUDE MEASURES
SNPOR: Meios ou estratégias usados na avaliação de atitudes.
SNESP: Medios o estrategias usados en la evaluacion de actitudes
SNING: Instruments or devices used in the assessment of attitudes.
Medidas de inteligência
UF: Escalas de inteligência
Teste (inteligência)
Testes (inteligência)
BT: Medidas
NT: Cubos de Kohs
Escala de inteligência Stanford-Binet
Escala de inteligência Wechsler-Bellevue

Escala de inteligência Wechsler para adultos
Escala de inteligência Wechsler para crianças
Escala de maturidade mental Columbia
Matrizes progressivas de Raven
Medidas de Inteligência - Glossário
Teste Binet-Simon
Teste Binet-Simon-Burt
Teste de desenvolvimento da percepção visual de Marianne
Teste de desenvolvimento da percepção visual de Marianne
Frostig
Teste de Goodenough Harris - Desenho da pessoa
Teste de inteligência de Otis
Teste de Inteligência não verbal - Forma A
Teste de inteligência não verbal - Forma B
Teste de inteligência verbal
Teste de vocabulário por imagens Peabody
Teste Illinois de habilidades psicolinguísticas
Testes de inteligência não verbal
RT: Escalas de desenvolvimento da criança de Bayley
TESP: MEDIDAS DE INTELIGENCIA
TING: INTELLIGENCE MEASURES
SNPOR: Série de testes padronizados usados para determinar a
capacidade de um indivíduo aprender, raciocinar, entender
conceitos e adquirir conhecimento.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Serie de testes estandarizados usados para determinar la
capacidad de un individuo aprender, raciocinar, entender
conceptos e adquirir conocimiento.
Medidas de Inteligência - Glossário
BT: Medidas de inteligência
TESP: MEDIDAS DE INTELIGENCIA - GLOSARIO
TING: INTELLIGENCE MEASURES - GLOSSARY
Medidas de opinião
USE: Medidas de atitude
Medidas de variabilidade
BT: Análise estatística
Medidas estatísticas
NT: Análise de covariância
Análise de variância
Desvio padrão
RT: Correlação estatística
TESP: MEDIDAS DE VARIABILIDAD
TING: VARIABILITY MEASUREMENT
Medidas do desenvolvimento
NT: Escalas de desenvolvimento da criança de Bayley
TESP: MEDIDAS DE DESARROLLO
TING: DEVELOPMENT MEASURES
Medidas do interesse profissional
BT: Medidas
TESP: MEDIDAS DE INTERES PROFESIONAL
TING: OCCUPATIONAL INTEREST MEASURES
Medidas educacionais
UF: Testes educacionais

BT: Aplicação do teste
NT: Medidas educacionais - Bibliografias
Medidas educacionais - Dicionários
RT: Educação
TESP: MEDIDAS EDUCACIONALES
TING: EDUCATIONAL MEASUREMENT
SNPOR: Práticas, procedimentos, métodos, e testes usados na
avaliação de características ou desempenhos do estudante,
como realização acadêmica e adaptação escolar.
SNESP: Practicas, procedimientos, métodos, y evaluaciones usadas
em la evaluacion de características de los desempenos de
los estudiantes, como realizacion academica y adaptacion
escolar
SNING: Practices, procedures, methods, and tests used in the
assessment of student characteristics or performance, such
as academic achievement and school adjustment.
Medidas educacionais - Bibliografias
BT: Bibliografia
Medidas educacionais
TESP: MEDIDAS EDUCACIONALES - BIBLIOGRAFIA
TING: EDUCATIONAL MEASUREMENT - BIBLIOGRAPHY
Medidas educacionais - Dicionários
BT: Dicionários
Medidas educacionais
TESP: MEDIDAS EDUCACIONALES - DICCIONARIO
TING: EDUCATIONAL MEASUREMENT - DICTIONARY
Medidas estatísticas
UF: Mensuração estatística
BT: Medidas
NT: Distribuição de frequência
Medidas de variabilidade
Probabilidade estatística
RT: Análise estatística
Biometria
Coleta de dados
Provas estatísticas
TESP: MEDIDAS ESTADISTICAS
TING: STATISTICAL MEASUREMENT
SNPOR: Processo de ou produtos derivados da compilação ou
manipulação de dados estatísticos para obter valores
quantitativos resumidamente básicos que descrevem um
conjunto de avaliações.
SNESP: Proceso de los productos derivados de la compilacion o
manipulacion de datos estadisticos para obtener valores
cuantitativos resumidamente basicos que describen un
conjunto de evaluaciones
SNING: Process of or products derived from the collection or
manipulation of statistical data in order to derive basic
summarizing quantitative values which describe a set of
measurements.
Medidas não-projetivas da personalidade
BT: Medidas da personalidade
NT: Escala de ansiedade manifesta (forma infantil)
Escala de ansiedade manifesta de Taylor
Escala de locus de controle interno-externo de Rotter

Escala de maturidade social de Vineland
Inventário de ansiedade traço-estado
Inventário de depressão de Beck
Inventário de relacionamento de Barret-Lennard
Inventário multifásico Minnesota de personalidade
Inventário psicológico da Califórnia
Lista de verificação comportamental para crianças
Myers-Briggs type indicator
TESP: MEDIDAS NO PROYECTIVAS DE LA PERSONALIDAD
TING: NONPROJECTIVE PERSONALITY MEASURES
SNPOR: Avaliação direta de traços da personalidade a partir do
desempenho alcancado por um indivíduo as questões de testes
estruturados, padronizados. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Evaluacion directa de trazos de la personalidad a partir
del desempeno alcanzado por un indivíduo a preguntas de
pruebas estructuradas, estandarizadas. Use un termino mas
específico
SNING: Direct assessment of personality traits through scoring of
a subject's responses to questions on structured,
standardized tests. Use a more specific term if possible.
Medidas neuropsicológicas
BT: Medidas
TESP: MEDIDAS NEUROPSICOLOGICAS
TING: NEUROPSYCHOLOGICAL MEASURES
Medidas perceptivas
BT: Medidas
NT: Teste cor palavra de Stroop
RT: Percepção
TESP: MEDIDAS PERCEPTIVAS
TING: PERCEPTUAL MEASURES
Medidas projetivas da personalidade
BT: Medidas da personalidade
Técnicas projetivas
NT: Desenho de figuras humanas
Técnica Holtzman de manchas de tinta
Teste da aldeia
Teste da projeção controlada
Teste das pirâmides coloridas
Teste de apercepção infantil
Teste de apercepção temática
Teste de Luscher
Teste de Rorschach
Teste de Szondi
Teste de Zulliger
Teste dos três personagens
Teste gestáltico de Bender
Testes de completamento de sentenças
RT: Interpretação psicanalítica
TESP: MEDIDAS PROYECTIVAS DE LA PERSONALIDAD
TING: PROJECTIVE PERSONALITY MEASURES
SNPOR: Testes que proporcionam uma avaliação indireta e global da
personalidade através de análise do significado ou
estrutura imposta livremente pelo assunto sobre materiais
inestruturados ou ambíguos. Se possível use um termo mais
específico. (Compare MEDIDAS NAO-PROJETIVAS DE

PERSONALIDADE).
SNESP: Pruebas que proporcinan una evaluacion indirecta y global
de personalidad a traves del analisis del significado o
estrutura impuesta libremente por el asunto de materiales
inestructurados o ambiguos. Use un termino mas específico.
(Compare MEDIDAS NO PROYECTIVAS DE PERSONALIDAD)
SNING: Tests which derive an indirect and global assessment of
personality through the analysis of meaning or structure
freely imposed by the subject upon unstructured or
ambiguous materials. Use a more specific term if possible.
(Compare NONPROJECTIVE PERSONALITY MEASURES.).
Medidas socioeducativas
BT: Direito penal
TING: SOCIOEDUCATIVE MEASURES
Meditação
BT: Práticas religiosas
RT: Artes marciais
Saúde holística
Técnicas de desenvolvimento pessoal
Terapia de relaxamento
TESP: MEDITACION
TING: MEDITATION
SNPOR: Família de técnicas contemplativas que envolvem uma
tentativa consciente de concentrar a atenção de alguem em
um modo não analítico e para abster-se do pensamento
racional, discursivo. Por vezes, considerada uma prática
espiritual ou religiosa.
SNESP: Familia de técnicas contemplativas que involucran una
tentativa consciente de concentrar la atención de alguien
en un modo no analítico y para abstenerse del pensamiento
racional, discursivo. Por veces, considerada una práctica
espiritual o religiosa.
SNING: Family of contemplative techniques all of which involve a
conscious attempt to focus one's attention in a
nonanalytical way and to refrain from ruminating,
discursive thought. Sometimes, considered a spiritual or
religious practice.
Mediunidade de incorporação
BT: Espiritismo
TING: EMBODIMENT MEDIUMSHIP
Medo

BT: Estados emocionais
NT: Pânico
RT: Angústia de morte
Angústia real
Ansiedade
Ansiedade social
Fobias
Respostas de alarme
Vergonha
TESP: MIEDO
TING: FEAR
SNPOR: Emoção intensa causada pela detecção de uma ameaça
iminente, envolvendo uma reação imediata de alarme que
mobiliza o organismo pondo em marcha uma série de

alterações fisiológicas, o que inclui acelerar os
batimentos cardíacos, redirecionar o fluxo sanguíneo da
periferia para as entranhas, tencionar os músculos e
mobilizar o organismo em geral para agir. Segundo alguns
autores, o medo difere da ansiedade por possuir um objeto,
sendo uma resposta proporcional à ameaça objetiva, ao passo
que a ansiedade geralmente carece de um objeto ou é uma
resposta mais intensa do que a ameaça justifica.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Emoción intensa causada por la detección de una amenaza
inminente, involucrando una reacción inmediata de alarme
que moviliza el organismo pondo en marcha una serie de
alteraciones fisiológicas, el que incluye acelerar los
batimiento cardíacos, redireccionar el flujo sanguíneo de
la periferia para las entrañas, tensionar los músculos y
movilizar el organismo en general para actuar. Segundo
algunos actores, el miedo difiere de la ansiedad por poseer
un objeto, siendo una respuesta proporcional a la amenaza
objetiva, al paso que la ansiedad generalmente carece de un
objeto o es una respuesta más intensa del que la amenaza
justifica.
Medula espinhal
BT: Sistema nervoso central
RT: Transplante de medula óssea
TESP: MEDULA ESPINAL
TING: SPINAL CORD
SNPOR: A parte do sistema nervoso central que se estende da
extremidade inferior da medula oblonga, na base do cérebro,
passando por um canal no centro da espinha até a região
lombar. Na seção transversa, a medula consiste de um núcleo
em forma de H de substância cinzenta envolvido por
substância branca consistindo de tratos de fibras nervosas
ascendentes e descendentes longas em cada um dos lados da
medula que são ligados pela comissura branca. A medula
espinhal é coberta pelas meninges e é a origem dos 31 pares
de nervos espinhais.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La parte del sistema nervioso central que se extiende de la
extremidad inferior de la medula oblonga, en base del
cerebro, pasando por un canal en el centro de la espina
hasta la región lumbar. En la sección transversa, la medula
consiste de un núcleo en forma de H de sustancia gris
involucrada por sustancia blanca consistiendo de tratos de
fibras nerviosas ascendente y descendentes longas en cada
uno de los lados de la medula que son ligados por la
comisura blanca. La medula espinal es cubierta por las
meninges y es el origen de los 31 pares de niervos
espinales.
Meia-idade
UF: Adultos de meia-idade
BT: Adultos
RT: Desenvolvimento do adulto
TESP: MEDIANA EDAD
TING: MIDDLE AGED
SNPOR: Idades entre 40-59. Termo aplicado apenas quando a idade
tem importância no foco da pesquisa.
SNESP: Edades entre 40-59. Término aplicado apenas cuando la edad

tiene importancia en el foco de la pesquisa.
SNING: Ages 40-59. Applied only if age is important to the
research focus.
Meio-ambiente
USE: Ambiente
Meios alternativos de comunicação
UF: Comunicação facilitada
BT: Comunicação
NT: Comunicação gestual
RT: Aparato
Distúrbios da comunicação
Distúrbios da fala
TESP: MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION
Meios auxiliares de ensino
NT: Livros didáticos
RT: Recursos audiovisuais na educação
TESP: MEDIOS AUXILIARES DE ENSENANZA
TING: TEACHING AIDS
Meios de comunicação
NT: Meios de comunicação audiovisual
Meios de comunicação de massa
Meios de telecomunicação
RT: Comunicação
TESP: MEDIOS DE COMUNICACION
TING: COMMUNICATIONS MEDIA
SNPOR: Os meios de intercambiar ou transmitir e receber
informação. Historicamente os meios eram escritos: livros,
diários, jornais e outras publicações; na idade moderna os
meios incluem também rádio, televisão, computadores e redes
de informação.(DECS)
SNESP: Medios de intercambio o de transmisión y recepción de
información. Históricamente los medios eran escritos:
libros, periódicos, diarios y otras publicaciones; en la
edad moderna, los medios de comunicación incluyen, además,
la radio, televisión, computadoras, y redes de
información.(DECS)
SNING: The means of interchanging or transmitting and receiving
information. Historically the media were written: books,
journals, newspapers, and other publications; in the modern
age the media include, in addition,radio, television,
computers, and information networks.(DECS)
Meios de comunicação audiovisual
BT: Meios de comunicação
NT: Cinema
Filmes
Fotografia
Rádio
Recursos audiovisuais na educação
Televisão
Televisão educativa
Videotapes
TESP: MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
TING: AUDIOVISUAL COMMUNICATIONS MEDIA

Meios de comunicação de massa
BT: Meios de comunicação
NT: Cinema
Filmes
Meios de comunicação impressos
Rádio
Televisão
RT: Indústria cultural
Propaganda
Publicidade
TESP: MEDIOS DE COMUNICACION DE MASA
TING: MASS MEDIA
SNPOR: Instrumentos ou meios tecnológicos de comunicação que
alcançam um grande número de pessoas com uma mensagem
comum: imprensa, rádio, televisão, etc.(DECS)
SNESP: Instrumentos o medios tecnológicos de comunicación que
alcanzan a un gran número de personas con un mensaje común:
la prensa, laradio, la televisión, etc.(DECS)
SNING: Instruments or technological means of communication that
reach large numbers of people with a common message: press,
radio, television, etc.(DECS)
Meios de comunicação impressos
BT: Meios de comunicação de massa
NT: Jornais
Livros
Revistas
TESP: MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS
TING: PRINTED COMMUNICATIONS MEDIA
Meios de telecomunicação
BT: Meios de comunicação
NT: Rádio
Televisão
TESP: MEDIOS DE TELECOMUNICACION
TING: TELECOMMUNICATIONS MEDIA
Melancolia
USE: Tristeza
Mello, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de
USE: Assis Chateaubriand, 1891-1968
Membrana celular
BT: Células (biologia)
TESP: MEMBRANA CELULAR
TING: CELL MEMBRANE
SNPOR: Membrana seletivamente permeável (contendo lipídeos e
proteínas) que envolve o citoplasma em células
procarióticas e eucarióticas.(DECS)
SNESP: Membrana selectivamente permeable que contiene proteínas y
lípidosy rodea el citoplasma de las células procarióticas y
eucarióticas.(DECS)
SNING: The lipid- and protein-containing, selectively permeable
membrane that surrounds the cytoplasm in prokaryotic and
eukaryotic cells.(DECS)
Membros da família
NT: Ancestrais

Avós
Crianças adotivas
Filhas
Filhos
Orfãos
Pais
Parentes
RT: Família
Família de origem
Filhos únicos
TESP: MIEMBROS DE LA FAMILIA
TING: FAMILY MEMBERS
SNPOR: Grupo social que consiste de pais ou pais substitutos e
crianças.(DECS)
SNESP: Un grupo social compuesto por padres, o padres sustitutos,
e hijos.(DECS)
SNING: A social group consisting of parents or parent substitutes
and children.(DECS)
Memória

BT: Funções do ego
NT: Imagem eidética
Memória - Enciclopédias
Memória autobiográfica
Memória de curto prazo
Memória de procedimentos
Memória falsa
Memória operacional
Memória social
Memória subjetiva
Memória verbal
Memórias da infância
RT: Amnésia
Aprendizagem
Distúrbios da memória
Erro
Esquecimento
Funções mentais
Inibição latente
Interferência (aprendizagem)
Matching to sample
Metacognição
Processos cognitivos
Retenção
Transferência
TESP: MEMORIA
TING: MEMORY
SNPOR: Função mental complexa que tem quatro fases distintas: (1)
memorização ou aprendizagem, (2) retenção, (3) rememoração
e (4) reconhecimento. Clinicamente, a memória é, em geral,
subdividida em imediata, recente, e remota.(DECS)
SNESP: Función mental compleja que tiene cuatro fases diferentes:
(1) memorización o aprendizaje, (2) retención, (3)
rememoración, y (4) reconocimiento. Clínicamente, se
subdivide usualmente en memoria inmediata, reciente, y
remota.(DECS)
SNING: Complex mental function having four distinct phases: (1)
memorizing or learning, (2) retention, (3) recall, and (4)
recognition. Clinically, it is usually subdivided into

immediate, recent, and remote memory.(DECS)
Memória - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Memória
TESP: MEMORIA - ENCICLOPEDIAS
Memória animal
BT: Fisiologia animal
NT: Memória animal - Enciclopédias
TESP: MEMORIA ANIMAL
TING: ANIMAL MEMORY
Memória animal - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Memória animal
TESP: MEMORIA ANIMAL - ENCICLOPEDIAS
Memória autobiográfica
BT: Memória
RT: Experiências de vida
TESP: MEMORIA AUTOBIOGRAFICA
TING: AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY
SNPOR: Memórias pessoais de eventos passados que ocorreram durante
o período de uma vida. Compare REMINISCENCE e LIFE REVIEW.
SNESP: Memórias personal de eventos pasados que ocurrieran durante
el periodo de una vida. Compare REMINISCENCE y LIFRE REVIEW
SNING: Personal memories of past events that have occurred over
the course of one's life. Compare REMINISCENCE and LIFE
REVIEW.
Memória de curto prazo
BT: Memória
RT: Memória operacional
TESP: MEMORIA DE CORTO PLAZO
TING: SHORT TERM MEMORY
SNPOR: Retenção de informação por períodos muito breves,
geralmente durante segundos; também identificada como
memória de trabalho. Considere também RETENÇÃO.
SNESP: Retención de información por períodos mucho breves,
generalmente durante segundos; también identificada como
memoria de trabajo. Considere también RETENCIÓN.
SNING: Retention of information for very brief periods, usually
seconds; also referred to as working memory. Consider also
RETENTION.
Memória de procedimentos
BT: Memória
Memória falsa
UF: Pseudomemória
BT: Memória
RT: Amnésia
Hipnose
Hipnoterapia
Memórias da infância
Regressão
Sugestionabilidade
Trauma emocional

TESP: FALSA MEMORIA
TING: FALSE MEMORY
Memória fotográfica
USE: Imagem eidética
Memória operacional
BT: Memória
RT: Memória de curto prazo
TESP: MEMORIA OPERACIONAL
TING: WORKING MEMORY
SNPOR: Lembrança de informação por poucos segundos a horas.(DECS)
SNESP: Recuerdo de información por pocos segundos a horas.(DECS)
SNING: Remembrance of information for a few seconds to hours.(DECS)
Memória semântica
BT: Memória verbal
RT: Acesso lexical
Decisão léxica
Semântica
TESP: MEMORIA SEMANTICA
TING: SEMANTIC MEMORY
SNPOR: Organização do conhecimento sobre as palavras, seus
significados e suas relações.
SNESP: Organización del conocimiento sobre las palabras, sus
significados y sus relaciones.
SNING: Organized knowledge about words, their meanings and their
relations
Memória social
BT: Memória
TESP: MEMORIA SOCIAL
TING: SOCIAL MEMORY
Memória subjetiva
BT: Memória
TING: SUBJECTIVE MEMORY
Memória verbal
BT: Memória
NT: Memória semântica
RT: Acesso lexical
Aprendizagem verbal
Aptidão verbal
Decisão léxica
TESP: MEMORIA VERBAL
TING: VERBAL MEMORY
SNPOR: A capacidade de lembrar alguma coisa escrita ou falada que
foi aprendida previamente.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La capacidad de recordar alguna cosa escrita o hablada que
fue aprendida previamente.
Memórias da infância
BT: Memória
RT: Memória falsa
TESP: MEMORIA DE LA INFANCIA
TING: EARLY MEMORIES

Mendicância
USE: Mendigos
TESP: MENDICIDAD
TING: BEGGARY
Mendigos

UF: Mendicância
RT: Exclusão social
Pobreza
Sem-teto
TESP: MENDIGOS
TING: BEGGARS
SNPOR: Indivíduo que pede esmolas, que vive da caridade
alheia.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Individuo que pide limosnas, que vive de la caridad ajena.

Meningite
BT: Distúrbios do sistema nervoso central
TESP: MENINGITIS
TING: MENINGITIS
SNPOR: Inflamação das membranas de recobrimento do encéfalo
e/oumedula espinal constituída por PIA MATER, ARACNOIDE e
DURA MATER. Infecções virais, bacterianas e fúngicas são as
causas mais comuns desta afecção, porém HEMORRAGIA
SUBARACNÓIDEA, irritação química (meningite química),
afecções granulomatosas, afecções neoplásicas (MENINGITE
CARCINOMATOSA) e outras afecções inflamatórias podem
produzir esta síndrome. (Tradução livre do original: Joynt,
Clinical Neurology, 1994, Ch24, p6).(DECS)
SNESP: Inflamación de las membranas que recubren al cerebro y/o la
médula espinal constituida por la PIAMADRE, ARACNOIDES y
DURAMADRE. Las infecciones (virales, bacterianas, y
micóticas) son las causas más comunes de esta afección,
pero la (HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA), irritación química
(MENINGITIS química), afecciones granulomatosas, afecciones
neoplásicas (MENINGITIS CARCINOMATOSA), y otras causas
inflamatorias pueden producir este síndrome. (Traducción
libre del original: Joynt, Clinical Neurology, 1994, Ch24,
p6).(DECS)
SNING: Inflammation of the coverings of the brain and/or spinal
cord, which consist of the PIA MATER; ARACHNOID; and DURA
MATER. Infections (viral, bacterial, and fungal) are the
most common causes of this condition, but subarachnoid
hemorrhage (HEMORRHAGES, SUBARACHNOID), chemical irritation
(chemical MENINGITIS), granulomatous conditions, neoplastic
conditions (CARCINOMATOUSMENINGITIS), and other
inflammatory conditions may produce thissyndrome. (From
Joynt, Clinical Neurology, 1994, Ch24, p6).(DECS)
Meninos de rua
UF: Crianças de rua
BT: Menor
TESP: NINOS DE LA CALLE
TING: STREET BOYS
SNPOR: Crianças e adolescentes fugitivos e desabrigados vivendo
nas ruas da cidade e sem lugar fixo de residência.(DECS)
SNESP: Niños y adolescentes fugitivos y sin hogar que viven en las
calles de las ciudades y no tienen un lugar fijo de

residencia.(DECS)
SNING: Runaway and homeless children and adolescents living on the
streets of cities and having no fixed place of
residence.(DECS)
Menopausa
BT: Estágios de desenvolvimento
RT: Ciclo menstrual
Climatério
Crise vital
Sexualidade feminina
TESP: MENOPAUSIA
TING: MENOPAUSE
SNPOR: Último período menstrual. A cessação permanente da
MENSTRUAÇÃO, geralmente é definida após 6 a 12 meses da
AMENORREIA numa mulher acima de 45 anos de idade. Nos
Estados Unidos, a menopausa geralmente ocorre em mulheres
entre os 48 e 55 anos de idade.(DECS)
SNESP: Último periodo menstrual. La suspensión permanente de la
MENSTRUACIÓN generalmente se considera a los 6 a 12 meses a
partir de la AMENORREA en una mujer de mas de 45 años de
edad. En los Estados Unidos, la menopausia generalmente se
produce en mujeres entre los 48 y los 55 años de edad.(DECS)
SNING: The last menstrual period. Permanent cessation of menses
(MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of
AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United
States, menopause generally occurs in women between 48 and
55 years of age.(DECS)
Menor

UF: Menor abandonado
Menor infrator
Menor institucionalizado
Menor marginalizado
NT: Adolescente em conflito com a lei
Meninos de rua
Menor - Bibliografia
RT: Adolescentes
Crianças
Estatuto da criança e do adolescente
Mãe social
Privação social
TESP: MENORES
TING: MINOR
SNPOR: Pessoa que não é legalmente um adulto.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010)
SNESP: Persona que no es legalmente un adulto.

Menor - Bibliografia
BT: Bibliografia
Menor
Menor abandonado
USE: Menor
Menor infrator
USE: Menor
Menor institucionalizado

USE: Menor
Menor marginalizado
USE: Menor
Mensagens
UF: Informação (mensagens)
RT: Boato
Comunicação
Definição da relação
Desqualificação
Duplo vínculo
Informação
TESP: MESAJES
TING: Messages
SNPOR: Conteúdo informativo de comunicações transmitidas entre
pessoas ou sistemas.
SNESP: Contenido informativo de comunicaciones transmitidos entre
personas o sistemas.
SNING: Informational content of communications transmited between
persons or systems.
Menstruação
BT: Ciclo menstrual
TING: Menstruation
SNPOR: Eliminação periódica do ENDOMÉTRIO associada com o
sangramento no CICLO MENSTRUAL de humanos e primatas. A
menstruação se deve à diminuição da PROGESTERONA circulante
e ocorre no final da FASE LUTEAL quando ocorre a LUTEÓLISE
do CORPO LÚTEO.(DECS)
SNESP: Expulsión periódica del ENDOMETRIO,asociada a la salida de
sangre menstrual en el CICLO MENSTRUAL de humanos y
primates. La menstruación se debe a la bajada de la
PROGESTERONA circulante y se produce en la FASE LUTEAL
tardía cuando tiene lugar la LUTEÓLISIS del CUERPO
LÚTEO.(DECS)
SNING: The periodic shedding of the ENDOMETRIUM and associated
menstrual bleeding in the MENSTRUAL CYCLE of humans and
primates. Menstruation is due to the decline in circulating
PROGESTERONE, and occurs at the late LUTEAL PHASE when
LUTEOLYSIS of the CORPUS LUTEUM takes place.(DECS)
Mensuração
USE: Testes psicológicos
Mensuração auditiva
USE: Audiometria
Mensuração estatística
USE: Medidas estatísticas
Mente

NT: Filosofia da mente
Prática mental
RT: Alma
Assimetria
Cognições
Desorganização psicossomática
Dualismo

Estados de consciência
Inconsciente (fator de personalidade)
Percepção
Processos cognitivos
TESP: MENTE
TING: MIND
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar a totalidade
organizada dos processos mentais conscientes e
inconscientes ou atividades psíquicas de um indivíduo.
SNESP: Termino de concepto amplio para designar la totalidade
organizada de los procesos mentales concientes e
inconcientes o actividades psiquicas de un indivíduo
SNING: Conceptually broad term referring to the organized totality
of conscious and unconscious mental processes or psychic
activities of an individual.
Mente e corpo
NT: Relações mente-corpo
TESP: MENTE Y CUERPO
TING: MIND AND BODY
Mente primitiva
BT: Psicanálise
RT: Filosofia da mente
TESP: MENTE PRIMITIVA
TING: PRIMITIVE MIND
Mentira

USE: Decepção
TESP: MENTIRA
TING: LYING

Mercado de trabalho
BT: Trabalho
TESP: MERCADO DE TRABAJO
TING: LABOR MARKET
SNPOR: Relação entre a oferta de trabalho e a procura de
trabalhadores, e o conjunto de pessoas e/ou empresas que,
em época e lugar determinados, provocam o surgimento e as
condições dessa relação.(DECS)
SNESP: la relación entre la oferta y la demanda laboral para los
trabajadores y el conjunto de personas y/o empresas que en
cierto tiempo y lugar hacen que las condiciones de esta
relación aparezcan. (Traducción libre del original:
http://www.jfservice.com.br/arquivo/galera/profissoes/1999/0
3/05-Coluna_Monica_03/).(DECS)
SNING: The relationship between labor supply and demand for
workers, and the set of individuals and/or companies in
certain time and place, that causes rising of this
relationship. (Free translation from the original:
http://www.jfservice.com.br/arquivo/galera/profissoes/1999/0
3/05-Coluna_Monica_03/).(DECS)
Mercadologia
USE: Marketing
Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961
BT: Pessoas
RT: Fenomenologia existencial

Filosofia francesa
Filósofos
Mescalina
BT: Alcaloides
Drogas alucinógenas
Drogas psicotomiméticas
TESP: MESCALINA
TING: Mescaline
SNPOR: Alcaloide alucinogênico isolado das inflorescências
(peyote) de Lophophora (anteriormente Anhalonium)
williamsii, um cacto mexicano utilizado em rituais
religiosos indígenas e como psicomimético experimental.
Entre seus efeitos celulares estão as ações agonistas sobre
alguns tipos de receptores serotonérgicos. Não tem usos
terapêuticos aceitos, embora seja legal para uso religioso
por membros da Igreja Nativa Americana.(DECS)
SNESP: Alcaloide alucinogénico aislado de extremos floridos
(peyote) de la Lophophora (antiguamente Anhalonium)
williamsii, un cactus mejicano utilizado en rituales
religiosos indígenas y como un psicotomimético
experimental. Entre sus efectos celulares están acciones
agonistas sobre algunos tipos de receptores de serotonina.
No tiene usos terapéuticos aceptados aunque es legal para
propósitos religiosos por miembros de la Iglesia Nativa
Americana.(DECS)
SNING: Hallucinogenic alkaloid isolated from the flowering heads
(peyote) of Lophophora (formerly Anhalonium) williamsii, a
Mexican cactus used in Indian religious rites and as an
experimental psychotomimetic. Among its cellular effects
are agonist actions at some types ofserotonin receptors. It
has no accepted therapeutic uses although it is legal for
religious use by members of the Native American
Church.(DECS)
Mesencéfalo
UF: Cérebro médio
Núcleo rubro
Núcleo vermelho
BT: Cérebro
NT: Substância cinzenta periaquedutal
TESP: MESENCEFALO
TING: MESENCEPHALON
SNPOR: O meio das três vesículas cerebrais primitivas no encéfalo
embrionário. Sem outra subdivisão, o mesencéfalo se
desenvolve em uma porção curta e estreita, unindo a PONTE e
o DIENCÉFALO. O mesencéfalo contém duas partes principais:
TETO DO MESENCÉFALO dorsal e TEGMENTO MESENCEFÁLICO
ventral, que alojam componentes dos sistemas auditivo,
visual e de outros sistemas sensório-motores.(DECS)
SNESP: Es la vesícula interrmedia de las tres vesículas primitivas
del encéfalo embrionario. Sin ulterior división, el
mesencéfalo se transforma en una porción corta,
constreñida, que conecta el PUENTE y el DIENCÉFALO. El
mesencéfalo contiene dos partes principales, el TECHO DEL
MESENCÉFALO dorsal y el TEGMENTO MESENCEFÁLICO ventral, que
contienen componentes de los sistemas auditivo, visual y
otros sistemas sensitivo motores.(DECS)
SNING: The middle of the three primitive cerebral vesicles of the

embryonic brain. Without further subdivision, midbrain
develops into a short, constricted portion connecting the
PONS and the DIENCEPHALON. Midbrain contains two major
parts, the dorsal TECTUM MESENCEPHALI and the ventral
TEGMENTUM MESENCEPHALI, housing components of auditory,
visual, and other sensori moter systems.(DECS)
Messianismo
BT: Crenças religiosas
TESP: MESIANISMO
TING: MESSIANISM
SNPOR: 1.Na religião judaica, crença na vinda de um Messias,
redentor humano para Israel, eleito por Deus, e para toda a
humanidade, por intermédio de Israel. 2. Movimento ou
sistema ideológico que prega a salvação da humanidade
através da entronização de um messias que pode ser um
indivíduo, uma classe ou uma ideia.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: 1. En la religión judaica, creencia en la venida de un
Mesías, redentor humano para Israel, electo por Dios, y
para toda la humanidad, por intermedio de Israel. 2.
Movimiento o sistema ideológico que clava la salvación de
la humanidad a través de la entronización de un mesías que
puede ser un individuo, una clase o una idea.
Mestiçagem
BT: Relações étnicas e raciais
TESP: MESTIZAJE
TING: MISCEGENATION
SNPOR: Miscigenação entre pessoas de raças diferentes.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Mestizaje entre personas de razas diferentes.
Mestres

USE: Professores

Metabolismo
BT: Fisiologia
RT: Dispêndio de energia
Distúrbios do metabolismo
Termorregulação (corpo)
TESP: METABOLISMO
TING: METABOLISM
SNPOR: Mudanças bioquímicas nas células, sistema digestivo e
tecidos do corpo através dos quais a energia e fornecida,
novo material e incorporado, e substâncias, como drogas,
são incorporadas.
SNESP: Mudanzas bioquímicas en las celulas, sistema digestivo y
tejidos del cuerpo a través de los cuales la energía y
fornecida, nuevo material y incorporado, y sustancias, como
drogas, son incorporadas.
SNING: Biochemical changes in the cells, digestive system, and
body tissues by which energy is provided, new material is
incorporated, and substances, such as drugs, are disposed.
Metabolismo cerebral
USE: Neuroquímica

Metacognição
UF: Metamemória
BT: Processos cognitivos
RT: Aprendizagem
Aprendizagem escolar
Aptidão cognitiva
Cognição
Compreensão
Conhecimento
Memória
TESP: METACOGNICION
TING: METACOGNITION
SNPOR: Consciência, monitoramento, e conhecimento dos próprios
processos e atividades cognitivas incluindo a memória e a
compreensão.
SNESP: Conciência, monitoreamiento, y conocimiento de los própios
procesos y actividades cognitivas incluyendo la memória y
la comprension
SNING: Awareness, monitoring, and knowledge of one's own cognitive
processes and activities including memory and comprehension.
Metafísica
BT: Filosofias
RT: Epistemologia
Filosofia da mente
Hermenêutica
Realidade
TESP: METAFISICA
TING: METAPHYSICS
SNPOR: Ramo da fisolofia preocupado com a natureza fundamental das
coisas e da existência.
SNESP: Rama de la filosofía preocupado con la naturaleza
fundamental de las cosas y de la existencia.
SNING: Branch of philosophy concerned with the fundamental nature
of things and existence.
Metáfora

BT: Linguagem figurada
RT: Analogia
Condensação
Desejo do outro
Gozo (psicanálise)
Literatura
Mitos
Semântica
Simbolismo
TESP: METAFORA
TING: METAPHOR
SNPOR: Figuras do discurso usadas para sugerir uma analogia entre
um tipo de objeto e outro ou entre um tipo de ideia e outra.
SNESP: Figuras del discurso usadas para sugerir una analogía entre
un tipo de objeto y otro o entre un tipo de idea y otra.
SNING: Figures of speech used to suggest an analogy between one
kind of object or idea and another.

Metalinguagem
BT: Linguagem
TESP: METALENGUAJE

TING: METALANGUAGE
SNPOR: 1. Linguagem ou conjunto de símbolos que é usado para
descrever uma outra linguagem ou conjunto de símbolos.
Exemplos são palavras em inglês usadas para ensinar uma
língua estrangeira, as instruções que acompanham um
programa de computador e o uso de símbolos matemáticos para
analisar a lógica de um argumento 2 qualquer uso de
linguagem para discutir ou analisar a linguagem, como no
estudo formal de linguística, na crítica literária ou nas
tentativas dos oradores de assegurar que entendem uns aos
outros corretamente.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Lenguaje o conjunto de símbolos que es usado para describir
otra lenguaje o conjunto de símbolos. Ejemplos son palabras
en inglés usadas para enseñar una lengua extranjera, las
instrucciones que acompañan un programa de ordenador y el
uso de símbolos matemáticos para analizar la lenguaje, como
el estudio formal de lingüística, en la crítica literaria o
en las tentativas de los oradores de asegurar que entienden
unos a los otros correctamente.
Metalinguística
BT: Linguística
TESP: METALINGUISTICA
TING: METALINGUISTICS
Metalurgia
BT: Indústrias
TESP: METALURGIA
TING: METALLURGY
SNPOR: A ciência, arte ou tecnologia que lida com processos
envolvidos na separação de metais de seus minérios, a
técnica de fabricação ou composição de ligas, as técnicas
de trabalhar ou tratar os metais com o calor e a mineração
de metais. Inclui metalurgia industrial, como também
técnicas empregadas na preparação e trabalho de metais
usados em odontologia, com referência especial para
instrumentos ortodônticos e prostodônticos.(DECS)
SNESP: Ciencia, arte, o tecnología que se encarga de procesos en
los que participa la separación de metales del mineral, la
técnica de hacer o componer aleaciones, las técnicas de
trabajar o tratar los metales concalor, y la obtención
minera de los metales. Incluye la metalurgia industrial así
como las técnicas metalúrgicas empleadas en la preparación
y el trabajo de los metales utilizados en la odontología,
con especial referencia a instrumentos ortodóncicos y
protodóncicos.(DECS)
SNING: The science, art, or technology dealing with processes
involved in the separation of metals from their ores, the
technique of making or compounding the alloys, the
techniques of working or heat-treating metals, and the
mining of metals. It includes industrial metallurgy as well
as metallurgical techniques employed in the preparation and
working of metals used in dentistry, with special reference
to orthodontic and prosthodontic appliances. (From
Jablonski, Dictionaryof Dentistry, 1992, p494).(DECS)
Metamemória
USE: Metacognição

Metanálise
BT: Análise estatística
Metodologia
RT: Revisão de literatura
TESP: METANALISIS
TING: META ANALYSIS
SNPOR: Técnica quantitativa para sintetizar os resultados de
múltiplos estudos de um fenômeno em um único resultado
combinado as estimativas de tamanho do efeito de cada
estudo em uma única estimativa do tamanho do efeito
combinado ou em uma distribuição de tamanhos de
efeitos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Técnica cuantitativa para sintetizar los resultados de
múltiplos estudios de un fenómeno en un único resultado
combinado las estimativas de tamaño del efecto de cada
estudio en una única estimativa del tamaño del efecto
combinado o en una distribución de tamaños de efectos.
Metapsicologia
BT: Psicologia
NT: Atemporalidade
RT: Aparato psíquico
Escola psicanalítica freudiana
Relações de objeto
Teoria psicanalítica
TESP: METAPSICOLOGIA
TING: METAPSYCHOLOGY
SNPOR: Estudo ou uma preocupação pelos princípios subjacentes
fundamentais de qualquer psicologia. O termo foi usado por
Sigmund Freud para designar sua própria teoria psicológica,
enfatizando sua capacidade de oferecer explicações
abrangentes de fenômenos psicológicos em um nível
fundamental. Os critérios de Freud para uma metapsicologia
eram que ela deveria explicar um fenômeno psíquico em
termos de (a) suas dinâmicas, (b) sua topologia, e (c) seus
aspectos econômicos. Embora esses critérios específicos se
apliquem mais claramente a própria teoria de Freud, a noção
de metapsicologia como explicação em um nível fundamental e
abrangente continua sendo um constructo útil.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estudio o una preocupación por los principios subyacentes
fundamentales de cualquier psicología. El término fue usado
por Sigmund Freud para designar su propia teoría
psicológica, enfatizando su capacidad de ofrecer
explicaciones abarcadoras de fenómenos psicológicos en un
nivel fundamental. Los criterios de Freud para una
metapsicología eran que ella debería explicar un fenómeno
psíquico en términos de (a) sus dinámicas, (b) su
topología, y (c) sus aspectos económicos. Mientras eses
criterios específicos se apliquen más claramente a propia
teoría de Freud, la noción de metapsicología como
explicación en un nivel fundamental y abarcador continua
siendo un constructo útil.
Metas organizacionais
USE: Objetivos organizacionais

Metilatropina
USE: Atropina
Metilenodioximetanfetamina
USE: Êxtase (droga)
Metissergida
USE: Antagonistas da serotonina
Método de discussão não-diretiva
BT: Métodos de ensino
TESP: METODOS DE DISCUSION NO DIRIGIDOS
TING: NONDIRECTED DISCUSSION METHOD
SNPOR: Método de ensino que encoraja a espontaneidade dos
estudantes e restringe o papel do lider ao de mediador.
SNESP: Método de educacion infantil precoz desarrollado por M.
Montessori, enatizando una instruccijon y orientacion
individual y las actividades practicas de la vida
SNING: Teaching method which encourages student's spontaneity and
restricts the leader's role to that of a moderator.
Método de indução motivacional
UF: MIM
BT: Motivação
TESP: METODO DE INDUCCION MOTIVACIONAL
Método dialético
BT: Dialética
TESP: METODO DIALETICO
TING: DIALECTIC METHOD
SNPOR: Método que envolve os alunos em um exame crítico de seu
raciocínio pelo questionamento repetido de suas respostas,
como vemos Sócrates fazer nos diálogos
platônicos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Método que involucre los alumnos en un examen crítico de su
raciocinio por el cuestionamiento repetido de sus
respuestas, como vemos Sócrates hacer en los diálogos
platónicos.
Método dos fatores aditivos
RT: Psicologia cognitiva
TESP: METODOS DE LOS FACTORES ADICTIVOS
TING: ADDICTIVE FACTOR METHOD
SNPOR: Procedimentos para analisar dados de tempo de reação, para
determinar se duas variáveis afetam o mesmo estágio de
processamento ou estágios diferentes. Se duas variáveis
influenciam estágios diferentes, seus efeitos são aditivos.
Se duas variáveis influenciam o mesmo estágio, seus efeitos
são interativos.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Procedimientos para analizar datos de tiempo de reacción,
para determinar se dos variables afectan la misma etapa de
procesamiento o etapas diferentes. Si dos variables
influencian etapas diferentes, sus efectos son aditivos. Si
dos variables influencian la misma etapa, sus efectos son
interactivos.
Método Feldenkrais

RT: Consciência corporal
TESP: METODO FELDENKRAIS
TING: METHOD FELDENKRAIS
SNPOR: Processo de movimentos corporais que tem por objetivo
melhorar o funcionamento psicológico. O método é utilizado
por profissionais autorizados e pode ser interpretado de
numerosas formas, mas sempre envolve uma interação dinâmica
entre movimentos corporais e consciência
psicológica.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Proceso de movimientos corporales que tienen por objetivo
mejorar el funcionamiento psicológico. El método es
utilizado por profesionales autorizados y puede ser
interpretado de numerosas formas, más siempre involucre una
interacción dinámica entre movimientos corporales y
consciencia psicológica.
Método Greenwood-Yule
RT: Estatísticas
TESP: METODO GREENWOOD-YULE
TING: METHOD GREENWOOD-YULE
SNPOR: É um instrumento estatístico que formula a hipótese inicial
e lança mão de uma construção estatística para o
estabelecimento de um grupo controle, baseado nesta
hipótese, com o intuito de testar o efeito da ordem de
nascimento. (http://www.scielo.br/pdf/anp/v36n1/06.pdf acesso em 25/02/2014)
Método Montessori
UF: Educação Montessori
BT: Métodos de ensino
TING: MONTESSORI METHOD
SNPOR: Método de educação infantil precoce desenvolvido por M.
Montessori, enfatizando a instrução e orientação individual
e ainda as atividades praticas da vida.
SNESP: Método de educación infantil precoz desarrollado por M.
Montessori, enfatizando la instrucción y orientación
individual y aún las actividades prácticas de la vida.
SNING: Method of early childhood education developed by M.
Montessori, stressing individual instruction and guidance
and emphasizing practical life activities.
Método projetivo de avaliação de motivação
UF: MPAM
BT: Técnicas projetivas
Método Ramain-Thiers
UF: Ramain-Thiers - Métodos
RT: Psicoterapia
TESP: METODO RAMAIN-THIERS
TING: METHOD RAMAIN-THIERS
Metodologia
UF: Métodos de pesquisa
NT: Análise de conteúdo
Autorrelato
Ciências sociais - Metodologia
Coleta de dados
Estudo de caso

Metanálise
Metodologia - Psicologia
Métodos de pesquisa - Ciências sociais
Métodos empíricos
Teoria fundamentada
RT: Antropologia - Metodologia
Apoio matricial
Ciência (métodos de pesquisa)
Delineamento experimental
Experimentação
Laboratórios experimentais
Medidas
TESP: METODOLOGIA
TING: METHODOLOGY
SNPOR: Termo de conceituacao ampla que refere-se geralmente a
estrategias, técnicas, ou procedimentos usados em estudos
aplicados, descritivos, ou experimentais. Compare METODOS
EXPERIMENTAIS.
SNESP: Termino de conceptos amplios que se refiere generalmente a
estrategias, técnicas, o procedimientos usados en estudios
aplicados, descriptivos, o experimentales. Compare METODOS
EXPERIMENTALES
SNING: Conceptually broad array term that refers generally to
strategies, techniques, or procedures used in applied,
descriptive, or experimental studies. Compare EXPERIMENTAL
METHODS.
Metodologia - Psicologia
BT: Metodologia
NT: Métodos de pesquisa - Psicologia
TESP: METODOLOGIA - PSICOLOGIA
TING: METHODOLOGY - PSYCHOLOGY
Métodos administrativos
USE: Métodos em administração
Métodos anticoncepcionais
UF: Anticoncepcionais
Contraceptivos
BT: Controle da natalidade
NT: Preservativos
RT: Coito interrompido
TESP: METODOS ANTICONCEPTIVOS
TING: CONTRACEPTIVE DEVICES
SNPOR: Prevenção da CONCEPÇÃO por bloqueio temporário ou
permanente da fertilidade (ESTERILIZAÇÃO REPRODUTIVA).
Entre os meios comuns de anticoncepção reversível estão
MÉTODOS NATURAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR,
ANTICONCEPCIONAIS ou DISPOSITIVOS ANTICONCEPCIONAIS.(DECS)
SNESP: Prevención de la FERTILIZACIÓN mediante el bloqueo de la
fertilidad, temporal o permanentemente (ESTERILIZACIÓN
REPRODUCTIVA). Medios habituales de anticoncepción
reversible son los MÉTODOS NATURALES DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR, los AGENTES ANTICONCEPTIVOS o los DISPOSITIVOS
ANTICONCEPTIVOS.(DECS)
SNING: Prevention of CONCEPTION by blocking fertility temporarily,
or permanently (STERILIZATION, REPRODUCTIVE). Common means
of reversible contraception include NATURAL FAMILY PLANNING
METHODS;CONTRACEPTIVE AGENTS; or CONTRACEPTIVE

DEVICES.(DECS)
Métodos científicos
USE: Métodos experimentais
Métodos de ensino
BT: Ensino
NT: Instrução audiovisual
Instrução em grupo
Instrução individualizada
Instrução programada
Método de discussão não-diretiva
Método Montessori
Vê epistemológico de Gowin
RT: Didática
Educação
Educação à distância
TESP: METODOS DE ENSENANZA
TING: TEACHING METHODS
Métodos de observação
BT: Métodos empíricos
TESP: METODOS DE OBSERVACION
TING: OBSERVATION METHODS
SNPOR: Na pesquisa, quaisquer técnicas usadas no exame intencional
de pessoas ou processos em cenários naturais ou artificiais
com o objetivo de obter fatos ou conclusões de relatórios.
SNESP: En investigacion, cualquier tecnica usada en el examen
intencional de personas o procesos en escenarios naturales
o artificiales con el objetivo de obtener hechos o
conclusiones de velatorios
SNING: In research, any techniques used in the intentional
examination of persons or processes in natural or
manipulated settings for the purpose of obtaining facts or
reportings conclusions.
Métodos de pesquisa
USE: Metodologia
Métodos de pesquisa - Ciências sociais
BT: Ciências sociais
Metodologia
TESP: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - CIENCIAS SOCIALES
TING: RESEARCH METHODOLOGY - SOCIAL SCIENCES
Métodos de pesquisa - Psicologia
BT: Metodologia - Psicologia
TESP: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - PSICOLOGIA
TING: RESEARCH METHODS - PSYCHOLOGY
Métodos de tratamento físico
BT: Tratamento
NT: Acupuntura
Cirurgia
Diálise
Imunização
RT: Saúde holística
TESP: METODOS DE TRATAMIENTO FISICO
TING: PHYSICAL TREATMENT METHODS

SNPOR: Métodos clínicos, dentarios e cirúrgicos para o tratamento
de distúrbios ou ferimentos. Se possível use um termo mais
específico. Compare TERAPIAS ORGÂNICAS.
SNESP: Métodos clinicos, dental, y quirurgicos para el tratamento
de desordenes o lesiones. Use terminos específicos.
Compare: TERAPIAS
SNING: Médical, dental, and surgical methods for treatment of
disorders or injury. Use a more specific term if possible.
Compare ORGANIC THERAPIES.
Métodos em administração
UF: Métodos administrativos
RT: Administração
Administração de empresas
Planejamento em administração
Tomada de decisão na administração
TESP: METODOS DE ADMINISTRACION
TING: MANAGEMENT METHODS
Métodos empíricos
BT: Metodologia
NT: Métodos de observação
Métodos experimentais
RT: Avaliação do comportamento
Positivismo (filosofia)
TESP: METODOS EMPÍRICOS
TING: EMPIRICAL METHODS
SNPOR: Metodologia científica baseada mais na experimentação, na
observação sistemática, ou na medição, do que na formulação
teórica.
SNESP: Metologia científica basada mas en experimentacion,
observacion sistematica, o en la medicion, de una
formulacion teorica
SNING: Scientific methodology based on experimentation, systematic
observation, or measurement, rather than theoretical
formulation.
Métodos experimentais
UF: Métodos científicos
BT: Métodos empíricos
RT: Delineamento experimental
TESP: METODOS EXPERIMENTALES
TING: EXPERIMENTAL METHODS
SNPOR: Sistema de investigacao científica, geralmente baseado em
um projeto e colocado em pratica sob condições controladas
com o objetivo de testar uma hipótese, em que uma ou mais
variaveis são manipuladas.
SNESP: Sistema de investigacion cientifica, generalmente basado em
un proyecto y colocado en practica sobre condiciones
controladas com el objetivo de evaluar una hipotesis, en
que una o mas variables son manipuladas
SNING: System of scientific investigation, usually based on a
design and carried out under controlled conditions with the
aim of testing a hypothesis, in which one or more variables
is manipulated.
Métodos psicoterapêuticos
USE: Técnicas psicoterapêuticas

Micção

Micos

BT: Excreção
NT: Diurese
RT: Diuréticos
TESP: MICCION
TING: URINATION
SNPOR: Descarga da URINA do corpo, um resíduo líquido processado
pelo RIM.(DECS)
SNESP: Descarga de la ORINA, residuo líquido procesado por el
RIÑON, para fuera del cuerpo.(DECS)
SNING: Discharge of URINE, liquid waste processed by the KIDNEY,
from the body.(DECS)
BT: Macacos
NT: Micos-leões
TESP: TAMARINS
TING: TAMARINS
SNPOR: Uma subfamília da familia CEBIDAE composta por quatro
gêneros:CALLITHRIX (saguis), CALLIMICO (macaco de
Goeldi),LEONTOPITHECUS (micos-leões-dourados) e SANGUINUS
(saguis-de-dentes-compridos). Os membros desta família
habitam florestas tropicais da América Central e do
Sul.(DECS)
SNESP: Una subfamília de la familia CEBIDAE composta por quatro
gêneros:CALLITHRIX (saguis), CALLIMICO (macaco de
Goeldi),LEONTOPITHECUS (micos-leões-dourados) e SANGUINUS
(saguis-de-dentes-compridos). Os membros desta família
habitam florestas tropicais da América Central e do
Sul.(DECS)
SNING: A subfamily in the family CEBIDAE that consists of four
genera:CALLITHRIX (marmosets), CALLIMICO (Goeldi's
monkey),LEONTOPITHECUS (lion tamarins), and SAGUINUS
(long-tusked tamarins). The members of this family inhabit
the tropical forests of South and Central America.(DECS)

Micos-leões
BT: Micos
TESP: MONOS LEONES
TING: LIONS TAMARINS
SNPOR: Desingnação comum aos saguis do gênero leontopithecus, da
família dos calitriquídeos, endêmicas do Brasil,
encontradas nos remanescentes de Mata Atlântica dos estados
do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Desing común a los titíes del género leontopithecus de la
familia de los calitriquídeos endémicas del Brasil,
encontrados en los remanecientes de Mata Atlántica de los
estados del Paraná, San Pablo, Rio de Janeiro y Bahía.
Microcomputadores
UF: Computadores pessoais
BT: Computadores
RT: Aplicações do computador
TESP: MICROCOMPUTADORES
TING: MICROCOMPUTERS
SNPOR: Computadores pequenos que usam chips microprocessadores LSI
(large-scale integration) como a CPU (central processing

unit) e semicondutores de memória para armazenamento
compacto e barato de instruções de programa e dados. Eles
são menores e menos caros que minicomputadores e
normalmente são construídos em um sistema dedicado onde são
aperfeiçoados para uma aplicação particular.
"Microprocessador" pode se referir a CPU ou ao
microcomputador inteiro.(DECS)
SNESP: Pequeñas computadoras que usan chips microprocesadores LSI
(de integración a gran escala) como la CPU (unidad
procesadora central) y memorias de semiconductores para
almacenamiento compacto, económico, de las instrucciones
del programa y los datos. Son más pequeñas y menos caras
que las minicomputadoras, y por lo general están
construídas en un sistema separado en el que son
optimizadas para una aplicación particular. El término
"microprocesador" puede referirse sólo a la CPU, o a la
microcomputadora completa.(DECS)
SNING: Small computers using LSI (large-scale integration)
microprocessor chips as the CPU (central processing unit)
and semiconductor memories for compact, inexpensive storage
of program instructions and data. They are smaller and less
expensive than minicomputers and are usually built into a
dedicated system where they are optimized for a particular
application. "Microprocessor" may refer to just the CPU or
the entire microcomputer.(DECS)
Microdensitometria
TESP: MICRODENSITOMETRIA
TING: MICRODENSITOMETRY
Micróglia

BT: Neuroglia
TESP: MICROGLIA
TING: MICROGLIA
SNPOR: O terceiro tipo de células da glia, juntamente com
astrócitos e oligodendrócitos (que juntos formam a
macroglia). A microglia varia em aparência de pendendo do
estágio de desenvolvimento, estado funcional e localização
anatômica. Os subtipos incluem ramificados, perivasculares,
ameboides, em repouso e ativadas. A microglia é claramente
capaz de realizar fagocitose e desempenhar um papel
importante num amplo espectro de neuropatologias. Sugere-se
também seu papel em vários outros processos incluindo
secreção (por exemplo, de citocinas e fatores de
crescimento neuronal), em processos imunológicos (por
exemplo, apresentação de antígenos) e no desenvolvimento e
remodelação do sistema nervoso central.(DECS)
SNESP: Tercer tipo de célula glial, junto a los astrocitos y los
oligodendrocitos (que conjuntamente forman la macroglía).
La microglía varía en apariencia en dependencia de su etapa
de desarrollo, estado funcional y localización anatómica;
las denominaciones de los subtipos incluyen los términos
ramificado, perivascular, ameboide, quiescente y activado.
Obviamente, las microglías son capaces de fagocitarse y
desempeñan un rol importante en una amplia variedad de
neuropatologías. También se ha sugerido que ellas actúan en
otras funciones incluyendo la secreción (e.g., de
citoquinas y factores de crecimiento neural), en el
procesamiento inmunológico (e.g., presentación de

antígenos) y en el desarrollo y remodelación del sistema
nervioso central.(DECS)
SNING: The third type of glial cell, along with astrocytes and
oligodendrocytes (which together form the macroglia).
Microglia vary in appearance depending on developmental
stage, functional state, and anatomical location; subtype
terms include ramified, perivascular, ameboid, resting, and
activated. Microglia clearly are capable of phagocytosis
and play an important role in a wide spectrum of
neuropathologies. They have also been suggested to act in
several other roles including in secretion (e.g., of
cytokines and neural growth factors), in immunological
processing (e.g., antigen presentation), and in central
nervous system development and remodeling.(DECS)
Microorganismos
UF: Bactérias
Organismos unicelulares
NT: Fungos
Protozoários
TESP: MICROORGANISMOS
TING: MICROORGANISMS
SNPOR: Organismos microscópicos ou ultramicroscópicos
uni-celulares.
SNESP: Organismos microscópicos o ultramicroscópicos uni-celulares.
SNING: Single-celled microscopic or ultramicroscopic organisms.
Microscopia quantitativa
USE: Estereologia
Mielopoiese
RT: Células-tronco
Fisiologia
TESP: MIELOPOYESIS
TING: MYELOPOIESIS
SNPOR: Formação de CÉLULAS MIELOIDES a partir das CÉLULAS-TRONCO
HEMATOPOÉTICAS pluripotentes na MEDULA ÓSSEA via
CÉLULAS-TRONCO MIELOIDES. Geralmente a mielopoese se refere
a produção de leucócitos no sangue, como os MONÓCITOS e
GRANULÓCITOS. Este processo também gera células precursoras
para MACRÓFAGOS e CÉLULAS DENDRÍTICAS encontradas no tecido
linfoide.(DECS)
SNESP: Formación de CÉLULAS MIELOIDES a partir de las
pluripotentes CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS de la MÉDULA
ÓSEA, a través de las CÉLULAS MADRE MIELOIDES. La
mielopoyesis generalmente se refiere a la producción de
leucocitos en sangre, como MONOCITOS y GRANULOCITOS. Este
proceso también produce células precursoras de los
MACRÓFAGOS y las CÉLULAS DENDRÍTICAS encontradas en el
tejido linfoide.(DECS)
SNING: Formation of MYELOID CELLS from the pluripotent
HEMATOPOIETIC STEM CELLS in the BONE MARROW via MYELOID
STEM CELLS. Myelopoiesis generally refers to the production
of leukocytes in blood, such as MONOCYTES and GRANULOCYTES.
This process also produces precursor cells for MACROPHAGE
and DENDRITIC CELLS found in the lymphoid tissue.(DECS)
Migração animal
USE: Comportamento migratório (animal)

Migração humana
UF: Exilados
BT: Processos sociais
NT: Exílio
Refugiados
RT: Imigração
TESP: MIGRACION HUMANA
TING: HUMAN MIGRATION
SNPOR: Mudança de residência de um lugar a outro. Inclui
nomadismo, migração sazonal ou devido a trabalho; Padrões
de migracao rural, urbana, ou suburbana; ou mudança forcada
ou voluntária.
SNESP: Cambio de residencia de un lugar a outro. Incluye
nomadismo, migraci n estacional o por trabajo, patrones de
migracion rural, urbana o sub-urbana, o cambio forzado o
voluntario
SNING: Movement of residence from one place to another. Includes
nomadism; labor or seasonal migration; patterns of rural,
urban, or suburban migration; or voluntary or forced
relocation.
Militância (movimento homossexual)
BT: Movimento homossexual
RT: Movimento de liberação homossexual
Movimentos sociais
TESP: MILITANCIA (MOVIMIENTO HOMOSEXUAL)
TING: MILITANCE (HOMOSEXUAL MOVEMENT)
Militantes
RT: Leite, José Correia, 1900-1989
Mill, John Stuart, 1806-1873
BT: Pessoas
RT: Economistas
Filosofia inglesa
Filósofos
Milner, Marion Blackett, 1900-1998
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
MIM

USE: Método de indução motivacional

Miniexame do estado mental
UF: MMSE
RT: Estados mentais
TING: MINIMENTAL STATE EXAMINATION
SNPOR: Instrumento usado extensivamente para fornecer uma
avaliação rápida do estado cognitivo para o diagnóstico de
demência. O paciente deve responder a perguntas simples
relativas a orientação e realizar tarefas simples para
avaliar memória, atenção e cálculo, e linguagem.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Instrumento usado extensivamente para fornecer una
evaluación rápida del estado cognitivo para el diagnóstico
de demencia. El paciente debe responder a preguntas simples
relativas a la orientación y realizar tareas simples para

evaluar memoria, atención y cálculo, y lenguaje.
Miniquestionário de sono
UF: MSQ
BT: Questionários
TING: MINI-SLEEP QUESTIONNAIRE
Minorias

USE: Grupos minoritários

Mira y López, Emilio, 1896-1964
BT: Pessoas
RT: Médicos
Psicólogos
Psiquiatras
Sociólogos
Miranda Azevedo
USE: Azevedo, Augusto Cezar de Miranda, 1851-1907
Misticismo
UF: Visões (misticismo)
BT: Filosofias
RT: Cabala
Ciências ocultas
Crenças religiosas
Delírio místico
Experiências religiosas
Neurose obsessiva
Parapsicologia
Práticas religiosas
TESP: MISTICISMO
TING: MYSTICISM
SNPOR: 1. A visão de que há outras fontes reais de conhecimento e
verdade além da experiência sensorial e da dedução
racional. Afirma-se que tal conhecimento vem através de
inspiração, revelação ou outras experiências que não são
estritamente sensoriais, embora possa haver um componente
sensorial. Uma implicação comum é que tal conhecimento não
pode ser prontamente compartilhado ou transmitido a outros,
mas deve ser alcançado individualmente. 2. A crença de que
um conhecimento imediato de, ou união com, o divino pode
ser alcançado através de experiência religiosa pessoal.
Relatos de experiência místicas nos escritos de várias
tradições espirituais descrevem tipicamente um estado de
contemplação intensa, semelhante a um transe na qual um
senso de profundo insight é acompanhado por sentimentos de
autorrendição extática. 3. Qualquer crença irracional ou
não científica, especialmente aquela caracterizada por
autoilusão ou obscurantismo deliberado.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. La visión de que hay otras fuentes reales de
conocimiento y verdad más allá de la experiencia sensorial
y de la deducción racional. Afirmase que tal conocimiento
viene a través de inspiración, revelación o otras
experiencias que no son estrictamente sensoriales, mientras
pueda haber un componente sensorial. Una implicación común
es que tal conocimiento no pueda ser prontamente compartido
o transmitido a otros, más debe ser alcanzado

individualmente. 2. La creencia de que un conocimiento
inmediato de, o unión con, el divino puede ser alcanzado a
través de experiencia religiosa personal. Relatos de
experiencia místicas en los escritos de varias tradiciones
espirituales describen típicamente un estado de
contemplación intensa, semejando a un transe en la cual un
sentido de profundo insight es acompañado por sentimientos
de auto rendición extática. 3. Cualquier creencia
irracional o no científica, especialmente aquella
caracterizada por auto ilusión o obscurantismo deliberado.
Mitologia

NT: Mitologia grega
RT: Druídas
Imaginário
Mitos
TESP: MITOLOGIA
TING: MYTHOLOGY
SNPOR: Corpo de histórias, cujas origens podem ser desconhecidas
ou esquecidas, que servem para explicar práticas,
convicções, instituições ou fenômenos naturais. Mitologia
inclui lendas e contos do povo. Pode se referir à mitologia
clássica ou a um corpo de pensamento moderno e vida
moderna.(DECS)
SNESP: Cuerpo de historias cuyos orígenes pueden ser desconocidos
u olvidados, que sirvan para explicar prácticas, creencias,
instituciones o fenómenos naturales. La mitología incluye
leyendas y cuentos populares. Puede referirse a la
mitología clásica o a un conjunto del pensamiento moderno y
de la vida moderna.(DECS)
SNING: A body of stories, the origins of which may be unknown or
forgotten, that serve to explain practices, beliefs,
institutions or natural phenomena. Mythology includes
legends and folk tales. It may refer to classical mythology
or to a body of modern thought and modern life. (From
Webster's 1st ed).(DECS)

Mitologia grega
BT: Mitologia
TESP: MITOLOGIA GRIEGA
TING: GREEK MYTHOLOGY
Mitos

UF: Lendas
NT: Mitos - Dicionários
RT: Animismo
Arquétipos
Etnologia
Folclore
Folclore (Brasil)
Imaginário
Literatura
Metáfora
Mitologia
Narração de estórias
Psiquiatria transcultural
TESP: MITOS
TING: MYTHS
SNPOR: 1. Relatos fantástico de tradição oral, geralmente

protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza
e os aspectos gerais da condição humana; lenda.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1.Relatos fantásticos de tradición oral, generalmente
protagonizado por seres que encarnan las fuerzas de la
naturaleza y los aspectos generales de la condición humana
leyenda.
Mitos - Dicionários
BT: Dicionários
Mitos
MMPI (teste)
USE: Inventário multifásico Minnesota de personalidade
MMSE

USE: Miniexame do estado mental

Mobilidade social
UF: Imobilidade social
BT: Processos sociais
TESP: MOVILIDAD SOCIAL
TING: SOCIAL MOBILITY
SNPOR: Mudança de estado social por parte de um indivíduo ou de um
grupo.
SNESP: Mudanza de estado social por parte de un individuo o de un
grupo.
SNING: Change in social status by an individual or a group.
Moda

NT: Comportamento de vestir
RT: Mudança social
Psicologia da moda
TESP: MODA
TING: FADS AND FASHIONS
SNPOR: Os estilos de expressão artística e cultural, vestuário,
modos e costumes prevalentes em um determinado tempo e
lugar. A moda pode ser transitória e irracional, mas com
frequência reflete o zeitgeist ou espírito de uma
sociedade. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Los estilos de expresión artística y cultural, vestuario,
modos y costumbres prevalentes en un determinado tiempo y
lugar. La moda puede ser transitoria e irracional, más con
frecuencia reflete el zeitgeist o espíritu de una sociedad.

Modelagem
USE: Simulação
Modelagem do comportamento
USE: Imitação (aprendizagem)
Modelo matemático
BT: Simulação
RT: Econometria
Teoria do caos
TESP: MODELO MATEMATICO
TING: MATHEMATICAL MODELING

SNPOR: Uso de fórmulas ou equações matemáticas para analisar ou
sistematizar dados para descrição em termos quantitativos.
SNESP: Uso de formulas o ecuaciones matemáticas para analizar o
sistematizar datos para descripcion en terminos
cuantitativos
SNING: Use of mathematical formulas or equations to anlyze or
systematize data for description in quantitative terms.
Modelo médico
BT: Modelos
TESP: MODELO MEDICO
TING: MEDICAL MODEL
SNPOR: Aproximação conceitual aos distúrbios originariamente
aplicada no estudo e tratamento de doenças físicas. Também
conhecido como o modelo da doença ou modelo do mecanismo
defeituoso.
SNESP: Aproximacion conceptural de los distúrbios originariamente
aplicada en el estudio y tratamiento de enfermedades
fisicas. Tambien conocido como el modelo de enfermedad o
modelo de mecanismo defectuoso
SNING: Conceptual approach to disorders originally applied to the
study and treatment of physical illness. Also known as the
disease or faulty mechanism model.
Modelo mental
BT: Modelos
TESP: MODELO MENTAL
TING: MENTAL MODEL
SNPOR: Qualquer representação interna das relações entre um
conjunto de elementos, como, por exemplo, entre
funcionários de um escritório ou departamento, os elementos
de um problema e matemática ou de física, os termos de um
silogismo ou a configuração de objetos em um espaço. Esses
modelos podem conter qualidades perceptuais ou podem ser de
natureza abstrata. Eles podem ser manipulados para fornecer
simulações dinâmicas de possíveis cenários e são
considerados componentes chaves na tomada de decisão. No
contexto da ergonomia, por exemplo, um modelo mental de um
sistema ou produto incluiria seus vários atributos, regras
para operação e manuseio, e expectativas em relação a uso e
consequências e seria usado para orientar as interações do
indivíduo com o sistema ou produto em questão.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier representación interna de las relaciones entre un
conjunto de elementos, como, por ejemplo, entre
funcionarios de un escritorio o departamento, los elementos
de un problema y matemática o de física, los términos de un
silogismo o la configuración de objetos en un espacio. En
el contexto de la ergonomía, por ejemplo, un modelo mental
de un sistema o producto incluiría sus varios atributos,
reglas para operación y manoseo, y expectativas en relación
a uso y consecuencias y sería usado para orientar las
interacciones del individuo con el sistema o producto en
cuestión.
Modelo transacional de avaliação-intervenção de Perez-Ramos
BT: Modelos
Modelos

NT: Modelo médico
Modelo mental
Modelo transacional de avaliação-intervenção de Perez-Ramos
Modelos animais
Modelos organizadores
RT: Genograma
TESP: MODELOS
TING: MODELS
SNPOR: Representações quantitativas ou representativas do
funcionamento dos sistemas, ou o critério usado para
objetivos de comparação. O termo não deve ser usado para
modelos funcionais.
SNESP: Representaciones cuantitativas o representativas del
funcionamiento de los sistemas, o el criterio usado para
objetivos de comparación. El término no debe ser usado para
modelos funcionales.
SNING: Quantitative or descriptive representations of how systems
function, or criteria used for comparison purposes. Not to
be used for role models.
Modelos animais
BT: Modelos
RT: Animais
Delineamento experimental
Experimentação
TESP: MODELOS ANIMALES
TING: ANIMAL MODELS
SNPOR: Simulações das condições humanas induzidas,
experimentalmente, em animais, designadas para investigar a
etiologia e características da doença, dos distúrbios
psicológicos e psiquiátricos, ou dos processos de
aprendizagem.
SNESP: Simulaciones de las condiciones humanas inducidas,
experimentalmente, en animales, designados para investigar
la etiología y características de la enfermedad, de los
trastornos psicológicos y psiquiátricos, o de los procesos
de aprendizaje.
SNING: Experimentally induced simulations of human conditions in
animals designed to investigate the etiology and
charactetistics of disease, psychological and psychiatric
disorders, or learning processes.
Modelos organizadores
BT: Modelos
TESP: MODELOS ORGANIZADORES
Modernidade
UF: Modernismo
RT: Pós-modernidade
TESP: MODERNIDAD
TING: MODERNITY
SNPOR: Período, influenciado pelo iluminismo, em que o homem passa
a se reconhecer como um ser autônomo, autossuficiente e
universal, e a mover pela crença de que, por meio da razão,
se pode atuar sobre a natureza e a sociedade.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Período, influenciado por lo iluminismo, en que el hombre
pasa a reconocerse como un ser autónomo, autosuficiente y

universal, y a mover por la creencia de que, por medio de
la ración, puédase actuar sobre la naturaleza y la sociedad.
Modernismo
USE: Modernidade
Modificação da personalidade
BT: Processos da personalidade
RT: Desenvolvimento da personalidade
Personalidade
TESP: MODIFICACION DE LA PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY CHANGE
Modificação do comportamento
BT: Tratamento
NT: Autogestão
Esmaecimento (condicionamento)
Modificação do comportamento na sala de aula
Terapia comportamental
Treinamento de biofeedback
Treino de omissão
RT: Avaliação do comportamento
Comportamento
Condicionamento operante
Terapia cognitiva
Terapia de relaxamento
TESP: MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO
TING: BEHAVIOR MODIFICATION
SNPOR: Uso do condicionamento clássico ou das técnicas de
aprendizado operantes (instrumentais) para modificar o
comportamento.
SNESP: Uso de condicionamiento clasico o de las técnicas de
aprendizaje (Instrumentales) para modificar el
comportamiento
SNING: Use of classical conditioning or operant (instrumental)
learning techniques to modify behavior.
Modificação do comportamento na sala de aula
BT: Modificação do comportamento
RT: Comportamento na sala de aula
Disciplina na sala de aula
Educação
TESP: MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO EN EL AULA
TING: CLASSROOM BEHAVIOR MODIFICATION
SNPOR: Uso de técnicas básicas de aprendizagem, tais como
condicionamento, para alterar o comportamento dos alunos
dentro de um ambiente de aprendizagem. Especificamente, a
modificação de comportamento em sala de aula pode utilizar
métodos como mudar o lugar em que os alunos sentam, dar um
prazo flexível para as tarefas ou alterar as exigências da
lição. Intervenções diretas, todavia, são os procedimentos
de modificação mais eficientes, com o uso de técnicas
cognitivo-comportamentais para tratar comportamentos
inadequados em sala de aula. Esses procedimentos são
extremamente uteis para alunos com deficiências de
aprendizagem, transtornos de déficit de
atenção/hiperatividade e outras necessidades
especiais.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).

SNESP: Uso de técnicas básicas de aprendizaje, tales como
condicionamiento, para alterar el comportamiento de los
alumnos dentro de un ambiente de aprendizaje.
Específicamente, la modificación de comportamiento en sala
de aula puede utilizar métodos como cambiar el lugar en que
los alumnos sientan, dar un plazo flexible para las tareas
o alterar las exigencias de la lección. Intervenciones
directas, todavía, son los procedimientos de modificación
más eficientes, con el uso de técnicas
cognitivo-conductuales para tratar comportamientos
inadecuados en sala de aula. Eses procedimientos son
extremamente útiles para alumnos con deficiencias de
aprendizaje, trastornos de déficit de
atención/hiperactividad y otras necesidades especiales.
Modo de vida
UF: Estilo de vida
RT: Atividades cotidianas
Personalidade
Processos da personalidade
Projeto de vida
Qualidade de vida
Saúde holística
Vida alternativa
TESP: ESTILO DE VIDA
TING: LIFESTYLE
SNPOR: Modo de vida típico ou costumes de vida característicos de
um indivíduo ou grupo.
SNESP: Manera típica de vida o modo de vivir característico de un
individuo o grupo.
SNING: Typical way of life or manner of living characteristic of
an individual or group.
Moluscos

UF: Gastrópodes
BT: Invertebrados
NT: Polvos
TESP: MOLUSCOS
TING: MOLLUSCA
SNPOR: Filo do reino Metazoa. Moluscos possuem corpos moles, não
segmentados com cabeça anterior, massa visceral dorsal e pé
ventral. A maioria é revestida por concha protetora
calcárea. Composto por classes GASTROPODA, BIVALVIA,
CEPHALOPODA, Aplacophora, Scaphopoda, Polyplacophora e
Monoplacophora.(DECS)
SNESP: Filo del reino Metazoa. Los moluscos tienen cuerpos suaves,
no segmentados, con una cabeza anterior, una masa visceral
dorsal y unpie ventral. La mayoría están dentro de una
concha calcárea protectora. Comprende las clases
GASTROPODA, BIVALVIA, CEPHALOPODA, Aplacophora, Scaphopoda,
Polyplacophora, y Monoplacophora.(DECS)
SNING: A phylum of the kingdom Metazoa. Mollusca have soft,
unsegmented bodies with an anterior head, a dorsal visceral
mass, and a ventralfoot. Most are encased in a protective
calcareous shell. It includes the classes GASTROPODA;
BIVALVIA; CEPHALOPODA; Aplacophora; Scaphopoda;
Polyplacophora; and Monoplacophora.(DECS)

Mongolismo

USE: Síndrome de Down
Monismo

BT: Filosofia
TESP: MONISMO
SNPOR: A posição de que a realidade consiste de uma única
substância, seja esta identificada como mente, matéria, ou
Deus. No contexto do problema mente-corpo.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La posición de que la realidad consiste de una única
sustancia, sea esta identificada como mente, materia, o
Dios. En el contexto del problema mente-cuerpo.

Monoaminas (cérebro)
USE: Catecolaminas
Monogamia
BT: Casamento
Comportamento psicossexual
Estrutura familiar
RT: Adultério
Comportamento de corte (humano)
Poligamia
TESP: MONOGAMIA
TING: MONOGAMY
SNPOR: Sistema de acasalamento no qual dois indivíduos acasalam
exclusivamente um com o outro. Estudos genéticos de
paternidade recentes indicam que alguns filhos de pares de
homem-mulher exibem monogamia não são parentes do pai,
levando a uma diferenciação entre monogamia social, na qual
há uma aparência de um vínculo do par fechado, e monogamia
genética, na qual há acasalamento exclusivo. Muitas
espécies, incluindo seres humanos exigem monogamia serial,
na qual há um vínculo social exclusivo com cada um de uma
série de parceiros sexuais em diferentes ocasiões durante a
vida do individuo.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Sistema de emparejamiento en lo cual dos individuos
aparejan exclusivamente un con el otro. Estudios genéticos
de paternidad recientes indican que algunos hijos de pares
hombre-mujer exhiben monogamia no son parientes del padre,
llevando a una diferenciación entre monogamia social, en la
cual hay una apariencia un vínculo del par cerrado, y
monogamia genética, en la cual hay emparejamiento
exclusivo. Muchas especies, incluyendo seres humanos exigen
monogamia serial, en la cual hay un vínculo social
exclusivo con cada uno de una serie de parejas sexuales en
diferentes ocasiones durante la vida del individuo.
Monotonia
RT: Tédio
TESP: MONOTONIA
TING: MONOTONY
SNPOR: Atribuição do trabalho ou estimulação caracterizada pelo
tedio ou monotonia enfadonha e uniformidade.
SNESP: Atribucion del trabajo o estimulacion caracterizada por lo
tedioso o monotonia y uniformidad
SNING: Quality of task or stimulation characterized by tedious or
wearisome sameness and uniformity.

Montaigne, Michel Eyquem de, 1533-1592
BT: Pessoas
RT: Escritores
Filosofia francesa
Filósofos
Políticos
Montesquieu, Charles, 1689-1755
UF: Secondat, Charles-Louis de
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Montessori, Maria, 1870-1952
BT: Pessoas
RT: Educadores
Médicos
Moore, George Edward, 1873-1958
BT: Pessoas
RT: Advogados
Filosofia inglesa
Filósofos
Moradia

USE: Habitação

Moradia estudantil
UF: Alojamento para estudantes
Conjunto residencial
Moradia para estudantes
BT: Habitação
Instalações e serviços escolares
TESP: VIVIENDA ESTUDIANTIL
TING: DORMITOIRES
Moradia para estudantes
USE: Moradia estudantil
Moradias assistidas
BT: Instituições
TESP: INSTITUICIONES DE VIDA ASISTIDA
TING: ASSISTED LIVING FACILITIES
SNPOR: Alternativa assistencial de alojamento e saúde que combina
independência com atenção pessoal. Fornece uma combinação
de moradia, serviços personalizados de apoio e de
assistência à saúde, projetados para satisfazer as
necessidades, tanto com horário como sem hora marcada,
daqueles que precisam de ajuda com as atividades diárias da
vida. (Tradução livre do original: www.alfa.org).(DECS)
SNESP: Vivienda con atención de salud que combina la independencia
con una atención personalizada. Proporciona una combinación
de vivienda, servicios personalizados de apoyo y atención
de la salud diseñadas para satisfacer a las necesidades,
tanto con y sin una hora de la cita, los que necesitan
ayuda con las actividades diarias de la vida. (Traduccion
libre del original: www.alfa.org).(DECS)
SNING: A housing and health care alternative combining

independence with personal care. It provides a combination
of housing, personalized supportive services and health
care designed to meet the needs, both scheduled and
unscheduled, of those who need help with activities of
daily living. (www.alfa.org).(DECS)
Moradores de rua
USE: Sem-teto
Moral

UF: Moralidade
RT: Consciência moral
Crenças religiosas
Desenvolvimento moral
Dignidade
Emoções
Entusiasmo
Estados emocionais
Ética
Justiça
Valores
Valores sociais
Vergonha
TESP: MORAL
TING: MORALITY
SNPOR: Padrões subjetivos ou objetivos do certo ou errado,
baseados em normas sociais ou princípios éticos. Use MORAL
ou MORALS para acessar referências anteriores a 1982.
SNESP: Patrones subjetivos o objetivos de cierto o errado, basados
em normas sociales o principios éticos. Use MORAL o MORALES
para acceder referencias anteriores a 1987.
SNING: Subjective or objective standards of right or wrong, based
on societal norms or ethical principles. Use MORALITY or
MORALS to access references prior to 1982.

Moralidade
USE: Moral
SNPOR: Padrões subjetivos ou objetivos do certo ou errado,
baseados em normas sociais ou princípios éticos. Use MORAL
ou MORALS para acessar referências anteriores a 1982.
SNESP: Patrones subjetivos o objetivos de cierto o errado, basados
em normas sociales o principios éticos. Use MORAL o MORALES
para acceder referencias anteriores a 1987.
SNING: Subjective or objective standards of right or wrong, based
on societal norms or ethical principles. Use MORALITY or
MORALS to acces references prior to 1982.
Morcegos

BT: Mamíferos
Nectarívoros
TESP: MURFCIELAGOS
TING: BATS
SNPOR: Ordem de mamíferos cujos membros são adaptados para o vôo.
Incluem os morcegos, raposas voadoras e morcegos
frugívoros.(DECS)
SNESP: Orden de mamíferos cuyos miembros son adaptados para el
vuelo. Incluyen a los murciélagos, zorros voladores y
murciélagos frugívoros.(DECS)
SNING: Order of mammals whose members are adapted for flight. It

includes bats, flying foxes, and fruit bats.(DECS)
More, Thomas, 1478-1535
BT: Pessoas
RT: Filosofia inglesa
Filósofos
Moreno, Jacob Levy, 1892-1974
BT: Pessoas
RT: Filosofia romena
Filósofos
Psicólogos
Psiquiatras
Morfina

BT: Agonistas de dopamina
Alcaloides
Drogas analgésicas
Opiáceos
TESP: MORFINA
TING: MORPHINE
SNPOR: Principal alcaloide do ópio e protótipo de opiato
analgésico e narcótico. A morfina tem efeitos variados no
sistema nervoso central e na musculatura lisa.(DECS)
SNESP: El pricipal alcaloide en el opio y el prototipo de
analgésico y narcótico opioide. La morfina tiene efectos
amplios en el sistema nervioso central y el músculo
liso.(DECS)
SNING: The principal alkaloid in opium and the prototype opiate
analgesic and narcotic. Morphine has widespread effects in
the central nervous system and on smooth muscle.(DECS)

Morfogênese
BT: Biologia
TESP: MORFOGENESIS
TING: MORPHOGENESIS
SNPOR: Desenvolvimento das estruturas anatômicas para gerar a
forma de um organismo uni- ou multicelular. A morfogênese
fornece alterações de forma de uma ou várias partes ou do
organismo inteiro.(DECS)
SNESP: Desarrollo de las estructuras anatómicas para crear la
forma de un organismo uni o multicelular. La morfogénesis
proporciona cambios de forma de una o varias partes o de
todo el organismo.(DECS)
SNING: The development of anatomical structures to create the form
of a single- or multi-cell organism. Morphogenesis provides
form changes of a part, parts, or the whole organism.(DECS)
Morfologia
RT: Anatomia
Fisiologia
TESP: MORFOLOGIA
TING: MORPHOLOGY
SNPOR: Ramo da biologia que trata da estrutura e forma de plantas
e animais. Usado para a disciplina científica ou a própria
estrutura morfológica.
SNESP: Rama de la biología que se ocupa de la estructura y la
forma de plantas y animales. Se utiliza para la disciplina
científica o la propia estructura morfológica.

SNING: Branch of biology that deals with the structure and form of
plants and animals. Used for scientific discipline or the
morphological structure itself
Morfologia (linguística)
BT: Linguística
NT: Paradigma
TESP: MORFOLOGIA (LINGUISTICA)
TING: MORPHOLOGY (LINGUISTICS)
SNPOR: O ramo da linguística que investiga a forma e a estrutura
das palavras. Ela se ocupa particularmente dos padrões
regulares de inflexão e formação de palavras em uma língua.
Junto com a sintaxe, a morfologia é uma das duas
subdivisões tradicionais da gramática.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La rama de la lingüística que investiga la forma y la
estructura de las palabras. Ella se ocupa particularmente
de los patrones regulares de inflexión y formación de
palabras en una lengua. Junto con la sintaxis, la
morfología es una de las dos subdivisiones tradicionales de
la gramática.
Moribundos
USE: Pacientes terminais
Morin, Edgard, 1921UF: Nahoum, Edgar
BT: Pessoas
RT: Antropólogos
Filosofia francesa
Filósofos
Sociólogos
Morrer

USE: Morte

Mortalidade
USE: Morte
Mortalidade infantil
BT: Taxa de mortalidade
TESP: MORTALIDAD INFANTIL
TING: INFANT MORTALITY
SNPOR: Óbitos ocorridos desde o NASCIMENTO até 365 dias após o
nascimento em uma dada população. Mortalidade pós-neonatal
representa as mortes ocorridas entre 28 e 365 dias após o
nascimento (conforme definição do National Center for
Health Statistics). Mortalidade neonatal representa as
mortes ocorridas até 27 dias após o nascimento.(DECS)
SNESP: Muertes postnatales desde el PARTO hasta 365 días después
de su nacimiento en una población dada. La mortalidad
postneonatal representa las defunciones entre los 28 días y
365 días después del nacimiento (como se define en el
Centro Nacional de Estadísticas de Salud). La mortalidad
neonatal representa las muertes las defunciones desde el
parto hasta los 27 días después del nacimiento.(DECS)
SNING: Postnatal deaths from BIRTH to 365 days after birth in a
given population. Postneonatal mortality represents deaths
between 28 days and 365 days after birth (as defined by

National Center for Health Statistics). Neonatal mortality
represents deaths from birth to 27 days after birth.(DECS)
Morte

UF: Morrer
Mortalidade
NT: Eutanásia
RT: Angústia de morte
Atitude frente à morte
Cuidados paliativos
Educação em relação à morte
Luto
Pacientes terminais
Ritos de morte
Suicídio
Taxa de mortalidade
TESP: MUERTE
TING: DEATH AND DYING
SNPOR: Cessação irreversível de todas as funções corpóreas
manifestada por ausência de respiração espontânea e perda
total das funções cardiovascular e cerebral.(DECS)
SNESP: Cese irreversible de todas las funciones corporales, se
manifiesta por ausencia de respiración espontánea y pérdida
total de las funciones cardiovascular y cerebral.(DECS)
SNING: Irreversible cessation of all bodily functions, manifested
by absence of spontaneous breathing and total loss of
cardiovascular and cerebral functions.(DECS)

Mosaico

USE: Distúrbios cromossômicos

Mosca doméstica
BT: Moscas
TESP: MOSCAS DOMESTICAS
TING: HOUSEFLIES
SNPOR: Moscas da espécie Musca domestica (família MUSCIDAE), que
infestam habitações humanas ao redor do mundo e
frequentemente servem de carreadoras de organismos
patogênicos.(DECS)
SNESP: Moscas de las especies Musca domestica (familia MUSCIDAE),
que infestan las habitaciones humanas alrededor de todo el
mundo y actúan a menudo como portadoras de organismos
patógenos.(DECS)
SNING: Flies of the species Musca domestica (family MUSCIDAE),
which infest human habitations throughout the world and
often act as carriers of pathogenic organisms.(DECS)
Moscas

UF: Dípteros
BT: Insetos
NT: Mosca doméstica
TESP: MOSCAS
TING: FLIES
SNPOR: Ordem da classe dos insetos. Quando presentes, as asas são
duas e servem para distinguí-los de outros insetos também
denominados de moscas, enquanto que os halteres, ou asas
posteriores reduzidas, separam os dípteros de outros
insetos com um par de asas. A ordem inclui as famílias
Calliphoridae, Oestridae, Phoridae, SARCOPHAGIDAE,

Scatophagidae, Sciaridae, SIMULLIDAE, Tabanidae,
Therevidae, Trypetidae, CERATOPOGONIDAE, CHIRONOMIDAE,
CULICIDAE,DROSOPHILIDAE, GLOSSINIDAE, MUSCIDAE e
PSYCHODIDAE. A forma larval das espécies pertencentes à
ordem Diptera é denominada maggot, em inglês (ver
LARVA).(DECS)
SNESP: Orden de la clase Insecta. Las alas, cuando están
presentes, son en número de dos y distinguen a los Dípteros
de otras llamadas moscas, mientras que los balancines o
alas posteriores reducidas, separan a los Dípteros de otros
insectos con un par de alas. El orden incluye las familias
Calliphoridae, Oestridae, Phoridae, SARCOPHAGIDAE,
Scatophagidae, Sciaridae, SIMULIIDAE, Tabanidae,
Therevidae, Trypetidae, CERATOPOGONIDAE; CHIRONOMIDAE;
CULICIDAE;DROSOPHILIDAE; GLOSSINIDAE; MUSCIDAE; TEPHRITIDAE
yPSYCHODIDAE. Las larvas de los dípteros se llaman gusanos
(véaseLARVA).(DECS)
SNING: An order of the class Insecta. Wings, when present, number
two and distinguish Diptera from other so-called flies,
while the halteres, or reduced hindwings, separate Diptera
from other insects with one pair of wings. The order
includes the families Calliphoridae, Oestridae, Phoridae,
SARCOPHAGIDAE, Scatophagidae, Sciaridae, SIMULIIDAE,
Tabanidae, Therevidae, Trypetidae,
CERATOPOGONIDAE;CHIRONOMIDAE; CULICIDAE; DROSOPHILIDAE;
GLOSSINIDAE;MUSCIDAE; TEPHRITIDAE; and PSYCHODIDAE. The
larval form ofDiptera species are called maggots (see
LARVA).(DECS)
Motivação
NT: Afiliação (motivação)
Fome
Incentivos
Incentivos financeiros
Método de indução motivacional
Motivação - Dicionários
Motivação (animal)
Motivação do empregado
Motivação extrínseca
Motivação intrínseca
Motivação social
Motivo de realização
Sede
RT: Aspirações
Comportamento exploratório
Comportamento instintivo
Comprometimento
Desejo
Diagnóstico de estilos motivacionais
Entusiasmo
Intenção
Objetivos
Privação
Reforço
Saciação
Tipos motivacionais
TESP: MOTIVACION
TING: MOTIVATION
SNPOR: O ímpeto que dá propósito ou direção a comportamento humano

ou animal e opera a um nível consciente ou inconsciente. Os
motivos são frequentemente divididos em (a) motivos
fisiológicos, primários ou orgânicos, como fome, sede e
necessidade de sono, e (b) motivos pessoais, sociais ou
secundários, como afiliação, competição e interesses e
metas individuais. Uma diferença importante também deve ser
feita entre forças motivadoras internas e fatores externos,
como recompensas ou punições, que podem encorajar ou
desencorajar certos comportamentos.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El ímpeto que da propósito o dirección a comportamiento
humano o animal y opera a un nivel consciente o
inconsciente. Los motivos son frecuentemente divididos en
(a) motivos fisiológicos, primarios o orgánicos, como
hambre, sede y necesidad de sueño, y (b) motivos
personales, sociales o secundarios, como afiliación,
competición y intereses y metas individuales. Una
diferencia importante también debe ser hacha entre fuerzas
motivadoras internas y factores externos, como recompensas
o puniciones, que pueden encorajar o desalentar ciertos
comportamientos.
Motivação - Dicionários
BT: Dicionários
Motivação
TESP: MOTIVACION - DICCIONARIOS
Motivação (animal)
BT: Motivação
RT: Animais
Comportamento instintivo
Etologia animal
TESP: MOTIVACION (ANIMAL)
TING: ANIMAL MOTIVATION
Motivação do empregado
UF: Motivação do trabalhador
BT: Motivação
RT: Atitudes do empregado
TESP: MOTIVACION DEL EMPLEADO
TING: EMPLOYEE MOTIVATION
Motivação do trabalhador
USE: Motivação do empregado
Motivação extrínseca
BT: Motivação
RT: Local de controle interno-externo
Objetivos
TESP: MOTIVACION EXTRINSECA
TING: EXTRINSIC MOTIVATION
SNPOR: Necessidade ou desejo que levantam de fora do individuo
cuja causa da ação tinha a meta.
SNESP: Necesidad o deseo que levantan de fuera del indivíduo que
la causa de la accion hacia la meta
SNING: Need or desire arising from outside the individual which
causes action toward som goal
Motivação intrínseca

BT: Motivação
RT: Local de controle interno-externo
Objetivos
TESP: MOTIVACION INTRINSECA
TING: INTRINSIC MOTIVATION
SNPOR: Necessidade ou desejo que surge do íntimo do indivíduo e
causa uma ação para alcançar algum objetivo.
SNESP: Necesidad o deseo que surge de lo intimo del indivíduo y
causa una accion para alcanzar algun objetivo
SNING: Need or desire which arises from within the individual and
causes action toward some goal.
Motivação social
BT: Motivação
TESP: MOTIVACION SOCIAL
TING: SOCIAL MOTIVATION
Motivo de realização
UF: Necessidade de realização
BT: Motivação
TESP: MOTIVO DE REALIZACION
TING: ACHIEVEMENT MOTIVATION
SNPOR: Necessidade que leva um indivíduo a melhorar, obter
sucesso, ou superar-se.
SNESP: Necesidad que lleva un indivíduo a mejorar, obtener exito o
superarse
SNING: Need that drives an individual to improve, succeed, or
excel.
Motoneurônios
USE: Neurônios motores
TESP: MOTONEURONES
TING: MOTONEURONES
Motoristas
BT: Profissionais
RT: Comportamento de dirigir
TESP: MOTORISTAS
TING: DRIVERS
SNPOR: Que ou quem conduz qualquer veículo motorizado.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que o quien conduce cualquier vehículo motorizado.
Mototaxistas
BT: Profissionais
TESP: MOTOTAXISTAS
Mounier, Emmanuel, 1905-1950
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Moura, Maria Lacerda de, 1887-1945
BT: Pessoas
RT: Escritores
Movimento (fisiologia)
BT: Fisiologia

NT: Cinesiologia
RT: Psicologia do movimento
TESP: MOVIMIENTO (FISIOLOGIA)
Movimento animal
BT: Fisiologia animal
TESP: MOVIMIENTO ANIMAL
TING: ANIMAL MOVEMENT
Movimento de desenvolvimento humano
USE: Técnicas de desenvolvimento pessoal
SNPOR: Movimento que objetiva a valorização do crescimento
psicológico pessoal. Formatos usados incluem a terapia
gestáltica, o despertar sensorial, percepção sensorial,
meditação, grupos de encontro, análises transacionais,
treinamento de afirmação, e psicologia humanística.
SNESP: Movimiento que objetiva la valoración del crecimiento
psicológico personal. Formatos usados incluyen la terapia
gestáltica, el despertar sensorial, percepción sensorial,
meditación grupos de encuentro, análisis transaccionales,
entrenamiento de afirmación, y psicología humanística.
SNING: Movement aimed at the enhancement of personal psychological
growth. Formats used include Gestalt therapy, sensory
awakening, sensory awareness, meditation, encounter groups,
transactional analysis, assertiveness training, and
humanistic psychology.
Movimento de liberação das mulheres
BT: Movimentos sociais
RT: Feminismo
Movimentos ativistas
TESP: MOVIMIENTO DE LIBERACION DE LAS MUJERES
TING: WOMENS LIBERATION MOVEMENT
SNPOR: Movimento social, derivado do ativismo social de mulheres
mais antigo, que iniciou no final da década de 1960 e
defendia uma ampla variedade de metas feministas. Estas
incluíam a garantia de oportunidades iguais de emprego e
educação através de legislação e política governamental;
(b) liberdade da dominação masculina contra mulheres; e (c)
a derrubada do capitalismo, que era considerada essencial
para alcançar igualdade de sexos. O movimento incluía
inúmeros grupos de mulheres locais e se beneficiou de um
influxo de mulheres de movimento estudantil, do movimento
contra a Guerra do Vietnã e do movimento de Direitos Civis
2. Mais geralmente, um movimento entre algumas mulheres
para se libertar do duplo padrão sexual, da total
responsabilidade por criação de filhos trabalho doméstico,
e do estereótipo tradicional das mulheres como indivíduos
frágeis, passivos, dependentes que são governados mais pela
emoção do que pela razão.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Movimiento social, derivado del activismo social de mujeres
más antiguo, que inició en el fin de la década de 1960 y
defendía una amplia variedad de metas feministas. Estas
incluían la garantía de oportunidades iguales de empleo y
educación a través de legislación y política gubernamental;
(b) libertad de la dominación masculina contra mujeres; y
(c) la derribada del capitalismo, que era considerado
esencial para alcanzar igualdad de sexos. El movimiento

incluía inúmeros grupos de mujeres locales y sí benefició
de un influjo de mujeres de movimiento estudiantil, del
movimiento contra la Guerra del Vietnam y del movimiento de
libertar del duplo patrón sexual, de la total
responsabilidad por creación de hijos, trabajo doméstico, y
del estereotipo tradicional de las mujeres como individuos
frágiles, pasivos, dependientes que son gobernados más por
la emoción de lo que por razón.
Movimento de liberação homossexual
BT: Movimentos sociais
RT: Militância (movimento homossexual)
Movimentos ativistas
TESP: MOVIMIENTO DE LIBERACION HOMOSEXUAL
TING: HOMOSEXUAL LIBERATION MOVEMENT
Movimento de luta antimanicomial
BT: Movimentos sociais
TESP: MOVIMIENTO DE LUCHA ANTIMANICOMIAL
TING: MOVEMENT AGAINST ASYLUMS
Movimento dos trabalhadores rurais sem terra
USE: MST
Movimento estudantil
UF: Ativismo estudantil
Protesto estudantil
BT: Movimentos ativistas
TESP: MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
TING: STUDENT ACTIVISM
Movimento homossexual
NT: Militância (movimento homossexual)
TESP: MOVIMIENTO HOMOSEXUAL
TING: HOMOSEXUAL MOVEMENT
Movimento ocular não-rápido
USE: Sono NREM
Movimento ocular rápido
USE: Sono REM
Movimento voluntário
RT: Sistema nervoso central
TESP: MOVIMIENTO VOLUNTARIO
TING: VOLUNTARY MOVEMENT
SNPOR: Movimento por escolha ou intenção, em comparação com
movimentos automáticos, como os reflexos.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Movimiento por escoja o intención, en comparación con
movimientos automáticos, como los reflejos.
Movimentos ativistas
BT: Movimentos sociais
NT: Movimento estudantil
RT: Integração social
Movimento de liberação das mulheres
Movimento de liberação homossexual
TESP: MOVIMIENTOS ACTIVISTAS

TING: ACTIVIST MOVEMENTS
SNPOR: Doutrinas ou práticas que enfatizam ação direta, vigorosa
(geralmente política) a favor ou contra um aspecto de uma
questão polêmica.
SNESP: Doctrinas o practicas que enfatizan accion directa,
vigorosa (generalmente pol tica) a favor o en contra de un
aspecto de uma cuestion polemica
SNING: Doctrines or practices emphasizing direct, vigorous action
(usually political) in support of or opposition to one side
of a controversial issue.
Movimentos oculares
RT: Olho (anatomia)
Sono REM
TESP: MOVIMIENTOS OCULARES
TING: EYE MOVEMENTS
SNPOR: Movimentos oculares voluntários ou controlados por
reflexos.(DECS)
SNESP: Movimientos oculares voluntarios o controlados por
reflejos.(DECS)
SNING: Voluntary or reflex-controlled movements of the eye.(DECS)
Movimentos sociais
NT: Movimento de liberação das mulheres
Movimento de liberação homossexual
Movimento de luta antimanicomial
Movimentos ativistas
MST
RT: Contracultura
Direito civil
Direitos humanos
Formação de coalizão
Influências sociais
Militância (movimento homossexual)
Mudança social
Paz
Problemas sociais
Programas sociais
TESP: MOVIMIENTOS SOCIALES
TING: SOCIAL MOVEMENTS
SNPOR: Esforço deliberado, relativamente organizado de indivíduos
e grupos buscando alcançar ou resistir mudança social. Os
movimentos sociais surgem e operam principalmente fora de
instituições políticas aceitas; eles podem ser de âmbito
estreito, visando questões particulares, ou podem tratar de
questões fundamentais na sociedade, como o movimento de
liberação das mulheres ou movimento pelos direitos civis
das décadas de 1950 e 1960. Os movimentos reformistas
buscam melhorar as instituições e práticas sociais
existentes, os movimentos revolucionários buscam revisões
em larga escala da ordem social, os movimentos reacionários
se opõem a mudança, e os movimentos comunitários lutam para
criar condições de vida harmoniosa na sociedade
moderna.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Esfuerzo deliberado, relativamente organizado de individuos
y grupos buscando alcanzar o resistir a mudanza social. Los
movimientos sociales surgen y operan principalmente fuera
de instituciones políticas aceptas; ellos pueden ser de

ámbito estrecho, visando cuestiones particulares, o pueden
tratar de cuestiones fundamentales en la sociedad, como el
movimiento de liberación de las mujeres o movimiento por
los derechos civiles de las décadas de 1950 e 1960. Los
movimientos reformistas buscan mejorar las instituciones y
prácticas sociales existentes, los movimientos reaccionario
se oponen a mudanza, y los movimientos comunitarios luchan
para crear condiciones de vida harmoniosa en la sociedad
moderna.
Moxidectina
TESP: MOXIDECTINA
TING: MOXIDECTIN
Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
BT: Pessoas
RT: Compositores
MPAM

USE: Método projetivo de avaliação de motivação

MRB
MRI

USE: Mediator reinforcer incomplete blank
USE: Imagem por ressonância magnética
TING:

MSQ
MST

USE: Miniquestionário de sono
UF: Movimento dos trabalhadores rurais sem terra
BT: Movimentos sociais
TESP: MST
TING: LANDLESS WORKERS' MOVEMENT

MTAI

USE: Inventário Minnesota de atitude do professor

Mucchielli, Roger, 1919BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Muçulmanos
BT: Grupos religiosos
RT: Islamismo
TESP: MUSULMAN
TING: MUSLIMS
SNPOR: Use ISLA para acessar referências anteriores a 1997.
SNESP: Use ISLA para acceder referencias anteriores a 1997.
SNING: Use ISLA to acess references prior to 1997.
Mudança

NT: Mudança (psicologia)
Mudança cultural
RT: Ação
Adaptação
Crises

Papéis
Resiliência (Psicologia)
TESP: CAMBIO
TING: CHANGE
Mudança (psicologia)
BT: Mudança
RT: Comportamento social
Mudança de atitude
Mudança social
TESP: CAMBIO (PSICOLOGIA)
TING: CHANGE (PSYCHOLOGY)
Mudança cultural
BT: Mudança
NT: Assimilação cultural
TESP: CAMBIO CULTURAL
TING: CULTURAL CHANGE
SNPOR: Modificação da cultura de uma comunidade, quer gradualmente
ao longo do tempo quer mais rapidamente em resultado do
contato com outras culturas.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Modificación de la cultura de una comunidad, quiere
gradualmente al longo del tiempo quiere más rápidamente en
resultado del contacto con otras culturas.
Mudança de atitude
UF: Mudança de opinião
RT: Atitudes
Lavagem cerebral
Mudança (psicologia)
TESP: CAMBIO DE ACTITUD
TING: ATTITUDE CHANGE
SNPOR: Alteração significante nas atitudes ou opniões de um
indivíduo ou grupo.
SNESP: Alteracion significativa de las actitudes u opiniones de um
indiviuo o grupo
SNING: Significant alteration in individual or group attitudes or
opinions.
Mudança de opinião
USE: Mudança de atitude
Mudança de vida
USE: Experiências de vida
Mudança do estímulo
RT: Estimulação
TESP: CAMBIO DE ESTIMULO
TING: STIMULUS CHANGE
Mudança organizacional
RT: Clima organizacional
Desenvolvimento organizacional
TESP: INNOVACION ORGANIZACIONAL
TING: ORGANIZATIONAL CHANGE
SNPOR: Introdução de mudanças criadas pela gerência que são novas
para a organização.(DECS)
SNESP: Introducción de cambios creados por la dirección y son

novedad para la organización.(DECS)
SNING: Introduction of changes which are new to the organization
and are created by management.(DECS)
Mudança psíquica
RT: Análise terminável e interminável
TESP: CAMBIO PSIQUICO
Mudança social
NT: Mudança social - Bibliografia
RT: Comportamento de vestir
Comportamento social
Influências sociais
Moda
Movimentos sociais
Mudança (psicologia)
Processos sociais
Programas sociais
Psicologia da moda
Responsabilidade social
TESP: CAMBIO SOCIAL
TING: SOCIAL CHANGE
SNPOR: Resultado da interação de vários fatores socioeconômicos,
como modernização ou urbanização, incorporando ideias e
práticas. (tradução livre: Keyword Dictionary).(DECS)
SNESP: Proceso social donde los valores, actitudes o instituciones
de una sociedad, como educación, família, religión e
industria, son modificados; incluye los procesos naturales
y los programas de acción desencadenados por miembros de la
comunidad.(DECS)
SNING: Social process whereby the values, attitudes, or
institutions of society, such as education, family,
religion, and industry become modified. It includes both
the natural process and action programs initiated by
members of the community.(DECS)
Mudança social - Bibliografia
BT: Bibliografia
Mudança social
TESP: CAMBIO SOCIAL - BIBLIOGRAFIA
Mulher trans
BT: Identidade de gênero
TESP: MUJER TRANS
TING: TRANS WOMAN
SNPOR: Refere-se tanto as travestis quanto as transexuais, porem
não possui o sentido de transgênero, quando este se refere
ao trânsito entre um gênero e outro, pois para as mulheres
trans elas não transitam pelo gênero, elas pertencem
somente ao gênero feminino. Aran, M.Murta, D. Do
diagnóstico de transtorno de identidade de gênero as
redescrições da experiência da transexualidade: uma
reflexão sobre gênero, tecnologia e saúde. Physis, v.19,
n.1, p.15-41, 2009
SNESP: Refiérase tanto a las travestis cuanto a las transexuales,
pero no posee el sentido de transgénero, cuando este se
refiere al tránsito entre un género y otro, pues para las
mujeres trans ellas no transitan por el género, ellas
pertenecen solamente al género femenino, Aran M Murta, D.

del diagnóstico de trastorno de identidad de género a las
readscripciones de la experiencia de la transexualidad: una
reflexión sobre género, tecnología y salud.
Mulheres

UF: Condição feminina
NT: Filhas
Mães
Mulheres - Bibliografias
Mulheres - Higiene e saúde
Mulheres espancadas
Mulheres filosofas
Trabalho feminino
RT: Diferenças sexuais (humano)
Gênero
Psicologia da mulher
TESP: MUJERES
TING: WOMEN
SNPOR: Humanos do sexo feminino como entidades culturais,
psicológicas, sociológicas, políticas e econômicas.(DECS)
SNESP: Los humanos mujeres como entidades culturales,
psicológicas, sociológicas, políticas y económicas.(DECS)
SNING: Human females as cultural, psychological, sociological,
political, and economic entities.(DECS)

Mulheres - Bibliografias
BT: Bibliografia
Mulheres
Mulheres - Higiene e saúde
UF: Saúde da mulher
BT: Mulheres
Saúde
TESP: MUJERES - HIGIENE Y SALUD
TING: WOMEN - HEALTH AND HYGIENE
Mulheres espancadas
BT: Mulheres
RT: Violência na família
TESP: MUJERES MALTRATADAS
TING: BATTERED FEMALES
SNPOR: Use FAMILY VIOLENCE para acessar referências entre 85-87.
SNING: Use FAMILY VIOLENCE to access referrences from 85-87.
Mulheres filosofas
BT: Mulheres
TESP: MUJERES FILOSOFAS
TING: WOMEN AS PHILOSOPHERS
Mulheres no trabalho
USE: Trabalho feminino
Multiculturalismo
USE: Diversidade cultural
Multilinguismo
NT: Bilinguismo
RT: Linguagem
TESP: MULTILINGUALISMO

TING: MULTILINGUALISM
SNPOR: Habilidade para falar, ler ou escrever várias linguagens ou
muitas linguagens com alguma facilidade. Bilinguismo é a
forma mais comum.(DECS)
SNESP: Capacidad de hablar, leer, o escribir varios idiomas o
muchos idiomas con cierta facilidad. El bilingüismo es la
forma más común.(DECS)
SNING: The ability to speak, read, or write several languages or
many languages with some facility. Bilingualism is the most
common form. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d
ed).(DECS)
Multimídia
BT: Tecnologia da informação
TESP: MULTIMEDIA
TING: MULTIMEDIA
SNPOR: Materiais, frequentemente aplicações de computador, que
integram alguns ou todos pacotes integrados de texto, som,
gráficos, animaçãoe vídeo.(DECS)
SNESP: Materiales, frecuentemente programas de computadora, que
combinan parcial o totalmente texto, sonido, gráficos,
animación y video, en paquetes integrados.(DECS)
SNING: Materials, frequently computer applications, that combine
some or all of text, sound, graphics, animation, and video
into integrated packages. (Thesaurus of ERIC Descriptors,
1994).(DECS)
Muriquis

BT: Macacos
TESP: MURIQUIS
TING: MURIQUIS
SNPOR: Macaco da família dos cebídeos, endêmico das florestas do
Leste brasileiro, com até 63 cm de comprimento pelagem
macia e cinzento-amarelada; birigui, buriquim, mariquina,
mono, mono-carvoeiro, muríquina.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Mono de familia de los cebídeos, endémico de los bosques
del leste brasileño, con hasta 63 cm de cumplimento pelaje
suave y gris-amarillento; birigui, buriquim, mariguina,
mono, mono-carvoeiro, muríquina.

Murray, Henry Alexander, 1893-1988
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Músculos

BT: Sistema músculoesqueléticos
NT: Músculos faciais
RT: Cinesiologia
Tecidos (corpo)
TESP: MUSCULOS
TING: MUSCLES
SNPOR: Tecidos contráteis que produzem movimentos nos
animais.(DECS)
SNESP: Tejido contráctil que produce movimiento en los
animales.(DECS)
SNING: Contractile tissue that produces movement in animals.(DECS)

Músculos faciais
BT: Músculos
TESP: MUSCULOS FACIALES
TING: FACIAL MUSCLES
SNPOR: Músculos da expressão facial ou músculos miméticos; os
numerosos músculos supridos pelo nervo facial fixados à
pele da face e que a movimentam. A NA também inclui alguns
músculos mastigadores nesse grupo. (Stedman, 25a ed).(DECS)
SNESP: Músculos de la expresión facial o músculos miméticos que
incluyen a los numerosos músculos inervados por el nervio
facial al que están unidos y que mueven además la piel de
la cara.(DECS)
SNING: Muscles of facial expression or mimetic muscles that
include the numerous muscles supplied by the facial nerve
that are attached to and move the skin of the face. (From
Stedman, 25th ed).(DECS)
Museologia
NT: Museu
TESP: MUSEOLOGIA
TING: MUSEOLOGY
Museu

Música

BT: Museologia
RT: Arte
TESP: MUSEO
TING: MUSEUM
SNPOR: Instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e expor
objetos de interesse duradouro ou de valor artístico,
histórico.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Institución dedicada a buscar, conservar, estudiar y
exponer objetos de interese duradero o de valor artístico,
histórico.
BT: Artes
NT: Música - Dicionários
Música (criança)
Música (psicologia)
Órgão (instrumento musical)
Tonalidade (música)
RT: Canto
Cognição musical
Criador
Jogos musicais
Músicos
Ritmo
TESP: MUSICA
TING: MUSIC
SNPOR: Som que expressa emoção por meio do ritmo, melodia,
harmonia e timbre.(DECS)
SNESP: Sonido que expresa la emoción a través del ritmo, la
melodía y la armonía.(DECS)
SNING: Sound that expresses emotion through rhythm, melody, and
harmony.(DECS)

Música - Dicionários
BT: Dicionários

Música
Música (criança)
BT: Música
TESP: MUSICA (NINOS)
Música (psicologia)
UF: Psicologia da música
BT: Música
TESP: MUSICA (PSICOLOGIA)
TING: MUSIC (PSYCHOLOGY)
Música étnica
USE: Etnomusicologia
Músicos

BT: Artistas
RT: Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903-1969
Andrade, Mário de, 1893-1945
Marcel, Gabriel, 1889-1973
Música
Rolland, Romain, 1866-1944
TESP: MUSICOS
TING: MUSICIANS

Musicoterapia
UF: Terapia (música)
BT: Terapia com artes criativas
RT: Terapia recreacional
TESP: MUSICOTERAPIA
TING: MUSIC THERAPY
SNPOR: O uso da música como um adjunto ao tratamento ou
reabilitação de indivíduos para intensificar seu
funcionamento psicológico, físico, cognitivo ou social.
Também denominado terapia musical.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
Myers-Briggs type indicator
UF: MBTI
BT: Medidas não-projetivas da personalidade
N.T. Epístolas
BT: Bíblia
Nacionalismo
BT: Atitudes políticas
Ideologia política
TESP: NACIONALISMO
TING: NATIONALISM
SNPOR: Ideologia que enaltece o Estado nacional como forma ideal
de organização política com suas exigências absolutas de
lealdade por parte dos cidadãos.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Ideología que enaltece el Estado nacional como forma ideal
de organización política con sus exigencias absolutas de
lealtad por parte de los ciudadano.
Nahoum, Edgar

USE: Morin, Edgard, 1921Nahuas

USE: Índios do México

Naloxona

BT: Antagonistas narcóticos
TESP: NALOXONA
TING: NALOXONE
SNPOR: Antagonista específico de ópio sem atividade agonista. É um
antagonista competitivo dos receptores opioides mu, delta e
kappa.(DECS)
SNESP: Un antagonista específico del opio que no tiene actividad
agonista. Es un antagonista competitivo en los receptores
opioides mu, delta y kappa.(DECS)
SNING: A specific opiate antagonist that has no agonist activity.
It is a competitive antagonist at mu, delta, and kappa
opioid receptors.(DECS)

Namoro

USE: Comportamento de corte (humano)

Nanismo

UF: Anões
BT: Distúrbios do desenvolvimento
TESP: ENANISMO
TING: DWARFISM
SNPOR: Traço genético ou afecção caracterizado por estatura baixa,
inferior à da média. O crescimento esquelético anormal
geralmente resulta em um adulto com estatura
significativamente inferior à da média populacional.(DECS)
SNESP: Estado genético o patológico que se caracteriza por
estatura corta, menor a la media. El crecimiento
esquelético anormal generalmente da lugar a un adulto con
una estatura significativamente inferior a la media
poblacional.(DECS)
SNING: A genetic or pathological condition that is characterized
by short stature and undersize. Abnormal skeletal growth
usually results in anadult who is significantly below the
average height.(DECS)

Não maternidade
BT: Estrutura familiar
TESP: NO MATERNIDAD
TING: CHILDLESSNESS
SNPOR: Estado de não ter filhos.
SNESP: Estado de no tener hijos.
SNING: State of having no children
Narcisismo
BT: Traços de personalidade
RT: Amor primário
Autoengendramento
Autoerotismo
Autossuficiência
Distúrbios mentais
Eros
Escolha de objeto narcisista
Espelho

Imortalidade
TESP: NARCISISMO
TING: NARCISSISM
SNPOR: Amor-próprio no qual todas as fontes de prazer são
fantasiosamente acreditadas emanar do próprio eu,
resultando em uma falsa sensação de onipotência, e em que a
libido não esta mais ligada a um objeto de amor externo, e
sim redirecionada para o próprio eu.
SNESP: Amor-propio en lo cual todas las fuentes de placer son
fantasiosamente creídas emanar del propio yo, resultado en
una falsa sensación de omnipotencia, y en que la libido no
está más ligada a un objeto de amor externo, y sin
redirigida para el propio yo.
SNING: Self-love in which all sources of pleasure are
unrealistically believed to emanate from within oneself,
resulting in a false sense of omnipotence, and in which the
libido is no longer attached to external love objects, but
is redirected to one's self.
Narcóticos
USE: Drogas narcóticas
Narração de estórias
BT: Comunicação verbal
RT: Escrita criativa
Folclore
Mitos
Narrativas
TESP: NARRACION DE HISTORIAS
TING: STORYTELLING
Narradores urbanos
RT: Antropologia urbana
TESP: NARRADORES URBANOS
TING: URBAN NARRATORS
Narrativas
BT: Comunicação verbal
RT: Biografia
Escrita criativa
Literatura
Narração de estórias
TESP: NARRATIVAS
TING: NARRATIVES
SNPOR: 1. Ação, processo ou efeito de narrar; narração 2 exposição
de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais
ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de
palavras ou de imagens 3 conto, história, caso 4 o modo de
narrar.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Acción, proceso o efecto de narrar; narración 2
exposición de un acontecimiento o de una serie de
acontecimiento más o menos encadenados, reales o
imaginarios, por medio de palabras o de imágenes 3 cuento,
historia, caso 4 el modo de narrar.
SNING: Construction or reconstruction of an event or story. Not a
document type identifier
Nascimento

NT: Nascimento prematuro
RT: Angústia de aniquilamento
Assistência pré-natal
Cesura
Gravidez
Parto
Período perinatal
Reprodução sexual
Ritos de nascimento
TESP: NACIMIENTO
TING: BIRTH
SNPOR: 1. Ato de nascer; nascença 2
expulsão ou extração completa
do corpo da mãe, independente da duração da gestação, de um
nascituro que, após esta separação, respira ou manifesta
sinais vitais como batimento cardíaco, pulsação do cordão
umbilical ou contração efetiva de um músculo submetido à
vontade, não importando o fato de o cordão umbilical ter
sido ou não cortado e de a placenta ter permanecido colada
ou não ao útero.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Acto de nacer; nacencia 2 expulsión o extracción
completa del cuerpo de la madre, Independiente de la
duración de la gestación, de un feto que, después de esta
separación, respira o manifiesta señales vitales como
batimiento cardíaco, pulsación del cordón umbilical o
contracción efectiva de un músculo sometido a la voluntad,
no importando el facto de el cordón umbilical tener sido o
no cortado y de la placenta colada o no al útero.
Nascimento prematuro
BT: Nascimento
TESP: NACIMIENTO PREMATURO
TING: PREMATURE BIRTH
SNPOR: PARTO antes de 37 semanas de GRAVIDEZ (259 dias a partir do
primeiro dia do último período menstrual ou 245 dias após
FERTILIZAÇÃO).(DECS)
SNESP: PARTO antes de 37 semanas de EMBARAZO (259 días a partir
del primer día del último período menstrual, o 245 días
después de la FERTILIZACIÓN).(DECS)
SNING: CHILDBIRTH before 37 weeks of PREGNANCY (259 days from the
first day of the mother's last menstrual period, or 245
days after FERTILIZATION).(DECS)
Nascimento, Abdias do, 1914-2011
BT: Pessoas
RT: Políticos
Nascimentos múltiplos
BT: Parentes
NT: Gêmeos
TESP: NACIMIENTOS MULTIPLES
TING: MULTIPLE BIRTHS
SNPOR: Nascimento de mais que uma criança dos mesmos pais, ao
mesmo tempo. Termo também usado para referir-se às próprias
crianças. Use um termo mais específico quando possível.
Termo limitado às populações humanas.
SNESP: Nacimiento de mas de un nino del mismo pais a un mismo
tiempo. Termino tambien usado para referirse a los própios
ninos. Use un termino mas específico. Termino limitado a

poblaciones humanas
SNING: Birth of more than one child at the same time to the same
parents. Also used to refer to the children themselves. Use
a more specific term if possible. Limited to human
populations.
Natação

BT: Esportes
Processos motores
Recreação
TESP: NATACION
TING: SWIMMING
SNPOR: Atividade em que o corpo é propelido através da água por
movimentos específicos dos braços e/ou das pernas. A
natação como propulsão através da água, pelo movimento dos
membros, cauda ou barbatanas de animais é frequentemente
estudada como uma forma de ESFORÇO FÍSICO ou de
resistência.(DECS)
SNESP: Actividad en la cual el cuerpo es impulsado en el agua por
el movimiento específico de los brazos y/o las piernas. La
natación como propulsión en el agua por el movimiento de
los miembros, cola o aletas de los animales es
frecuentemente estudiada como una forma de ESFUERZO FÍSICO
o resistencia.(DECS)
SNING: An activity in which the body is propelled through water by
specific movement of the arms and/or the legs. Swimming as
propulsion through water by the movement of limbs, tail, or
fins of animals is often studied as a form of PHYSICAL
EXERTION or endurance.(DECS)

Natriurese
BT: Diurese
TESP: NATRIURESIS
TING: NATRIURESIS
SNPOR: Excreção de sódio por MICÇÃO.(DECS)
SNESP: Excreción de sodio por la ORINA.(DECS)
SNING: Sodium excretion by URINATION.(DECS)
Naturalismo
BT: História da arte
NT: Naturalistas
TESP: NATURALISMO
TING: NATURALISM
SNPOR: Concepção filosófica que não admite a existência de nada
que seja exterior à natureza, reduzindo a realidade ao
mundo natural e a nossa experiência deste. O Naturalismo
recusa, portanto, qualquer elemento sobrenatural ou
princípio transcendente. Mesmo a moral deveria basear-se
nos princípios que regem a natureza, tomados como
fundamentos das regras e preceitos de conduta.(Japiassú, H.
e Marcondes, D. Dicionário básico de filosofía. 3.ed. Rio
de Janeiro, Zahar, 1996).
Naturalistas
BT: Naturalismo
Profissionais
RT: Bates, Henry Walter, 1825-1892
Darwin, Charles Robert, 1809-1882
Wallace, Alfred Russel, 1823-1913

SNPOR: Que ou aquele que se especializa em ciências
naturais.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que o aquél que se especializa en ciencias naturales.
Nazismo
NBAS

USE: Fascismo
USE: Escala de avaliação comportamental neonatal de Brazelton

Necessidade de afiliação
USE: Afiliação (motivação)
Necessidade de realização
USE: Motivo de realização
Necessidades educativas especiais
BT: Educação especial
TESP: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
TING: SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Necrofilia

BT: Perversão
TESP: NECROFILIA
TING: NECROPHILIA
SNPOR: Interesse sexual ou contato sexual com corpos mortos. É uma
PARAFILIA que parece ser limitada quase exclusivamente a
homens. Em alguns casos eles mesmos matam a vítima, mas com
maior frequência eles têm acesso a cadáveres femininos (ou
masculinos) de funerárias, necrotérios ou sepulturas.
(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Interese sexual o contacto sexual con cuerpos muertos. Es
una PARAFILIA que parece ser limitada cuasi exclusivamente
a hombres. En algunos casos ellos mismos matan la víctima,
mas con mayor frecuencia ellos tienen acceso a cadáveres
femeninos (o masculinos) de funerarias.

Nectarívoros
NT: Morcegos
RT: Aves
Insetos
Répteis
TESP: NECTARIVOROS
TING: NECTARIVORES
SNPOR: Que se alimenta de néctar (diz-se de animal).(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que se alimenta de néctar (dijese de animal).
Negação

UF: Denegação
Recusa (Verleugnung)
BT: Defesas maníacas
TESP: NEGACION
TING: DENIAL
SNPOR: 1. Mecanismo de defesa nos quais pensamentos, sentimentos,
desejos ou fatos são ignorados ou excluídos da atenção
consciente. Ela pode assumir formas como recusa em

reconhecer a realidade de uma doença terminal, um problema
financeiro, um vício ou a infidelidade de um parceiro. A
negação é um processo inconsciente que funciona para
resolver conflitos emocionais ou reduzir a ansiedade. 2. Na
teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, um
processo mental – uma forma de reversibilidade – na qual a
pessoa percebe que qualquer operação pode sempre ser negada
ou invertida.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Mecanismo de defesa en lo cual pensamientos,
sentimientos, deseos o factos son ignorados o excluidos da
atención consciente. Ella puede asumir formas como recusa
en reconocer la realidad de un compañero. La negación es un
proceso inconsciente que funciona para resolver conflictos
emocionales o reducir la ansiedad 2 en la teoría del
desarrollo cognitivo de Jean Piaget, un proceso mental –
una forma de reversibilidad – en la cual la persona percibe
que cualquier operación puede siempre ser negada o
invertida.
Negatividade (psicanálise)
RT: Negativismo
TESP: NEGATIVIDAD (PSICOANALISIS)
TING: NEGATIVITY (PSYCHOANALYSIS)
Negativismo
BT: Sintomas psicóticos
RT: Negatividade (psicanálise)
Negligência espacial
USE: Negligência sensorial
Negligência perceptiva
USE: Negligência sensorial
Negligência sensorial
UF: Negligência espacial
Negligência perceptiva
Negligência visual
RT: Distorção perceptiva
Distúrbios da percepção
Percepção
TESP: NEGLIGENCIA SENSORIAL
TING: SENSORY NEGLECT
SNPOR: Incapacidade de prestar atenção à informação sensorial,
geralmente de um lado do corpo, como resultado de lesão
cerebral.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Incapacidad de prestar atención a la información sensorial,
generalmente de un lado del cuerpo, como resultado de
lesión cerebral.
Negligência visual
USE: Negligência sensorial
Negociação
BT: Comunicação interpessoal
TESP: NEGOCIACION
TING: NEGOTIATION

SNPOR: Processo de comunicação recíproco no qual duas ou mais
partes de uma disputa examinam questões específicas,
explicam suas posições e fazem ofertas e contraofertas na
tentativa de identificar uma solução ou resultado que seja
aceitável para todas as partes.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Proceso de comunicación recíproco en lo cual dos o más
partes de una disputa examinan cuestiones específicas,
explican sus posiciones y hacen ofertas y contra ofertas
tentativa de identificar una solución o resultado que sea
aceptable para todas las partes.
Negritude
RT: Afrodescendentes
Negros
TESP: NEGRITUDE
TING: NEGRITUD
SNPOR: Sentimento de orgulho racial e conscientização do valor e
da riqueza cultural dos negros.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Sentimiento de orgullo racial y concientización del valor y
de riqueza cultural de los negros.
Negros

UF: Pretos
NT: Afrodescendentes
Negros (Brasil)
RT: África
Grupos étnicos
Grupos minoritários
Negritude
Raça (antropologia)
TESP: NEGROS
TING: BLACKS
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use NEGROES para acessar
referências entre 67-81.
SNESP: Term discontinued in 1982. Use NEGROES to access references
from 67-81
SNING: Term discontinued in 1982. Use NEGROES to access references
from 67-81.

Negros (Brasil)
BT: Negros
TESP: NEGROS (BRASIL)
Nenês

USE: Bebês

Neoliberalismo
BT: Ideologia política
TING: NEOLIBERALISM
SNESP: 1. Doctrina propuesta por economistas franceses, alemanes y
norteamericanos, en la mitad del siglo XX, vuelta para la
adaptación de los principios del liberalismo clásico a las
exigencias de un Estado regulador y asistencialista, que
debería controlar parcialmente el funcionamiento del
mercado. 2. Doctrina, desarrollada a partir de 1970, que
defiende la absoluta libertad de mercado y una restricción

a la intervención estatal sobre la economía, solo debiendo
esta ocurrir en sectores imprescindibles y aun así en uno
grado mínimo.
Neonatologia
BT: Perinatologia
TESP: NEONATOLOGIA
TING: NEONATOLOGY
SNPOR: Subespecialidade de Pediatria [preocupada com] voltada para
a criança recém-nascida.(DECS)
SNESP: Subespecialidad de la Pediatría que se ocupa del niño
recién nacido.(DECS)
SNING: A subspecialty of Pediatrics concerned with the newborn
infant.(DECS)
Neoplasias
UF: Câncer
Carcinomas
Neoplasias malignas
Sarcomas
Tumores
BT: Distúrbios físicos
NT: Leucemia
Neoplasias mamárias
RT: Câncer em crianças
Distúrbios do sistema digestivo
Distúrbios gastrintestinais
FOS
TESP: NEOPLASMAS
TING: NEOPLASMS
SNPOR: Crescimento novo anormal de tecido. As neoplasias malignas
apresentam um maior grau de anaplasia e têm propriedades de
invasão e de metástase quando comparadas às neoplasias
benignas.(DECS)
SNESP: Crecimiento anormal y nuevo de tejido. Las neoplasias
malignas muestran un mayor grado de anaplasia y tienen la
propiedad de invasión y metástasis, comparados con las
neoplasias benignas.(DECS)
SNING: New abnormal growth of tissue. Malignant neoplasms show a
greater degree of anaplasia and have the properties of
invasion and metastasis, compared to benign neoplasms.(DECS)
Neoplasias malignas
USE: Neoplasias
Neoplasias mamárias
UF: Câncer da mama
BT: Neoplasias
RT: Mastectomia
TESP: NEOPLASMAS DE LA MAMA
TING: BREAST NEOPLASMS
SNPOR: Tumores ou câncer da MAMA humana.(DECS)
SNESP: Tumores o cáncer de la MAMA humana.(DECS)
SNING: Tumors or cancer of the human BREAST.(DECS)
Nervo tibial
RT: Sistema nervoso periférico
TESP: NERVIO TIBIAL
TING: TIBIAL NERVE

SNPOR: Ramo terminal medial do nervo ciático. As fibras do nervo
tibial se originam dos segmentos lombar e sacral da medula
espinhal (entre L4 e S2). Fornecem a inervação sensitiva e
motora para partes da panturrilha e pé.(DECS)
SNESP: Ramificación terminal media del nervio ciático. Las fibras
nerviosas tibiales se originan en los segmentos lumbar y
sacro espinal (L4 a S2). Abastecen de inervación motora y
sensorial a partes de la pantorrilla y el pie.(DECS)
SNING: The medial terminal branch of the sciatic nerve. The tibial
nerve fibers originate in lumbar and sacral spinal segments
(L4 to S2). They supply motor and sensory innervation to
parts of the calf and foot.(DECS)
Nervos periféricos
USE: Sistema nervoso periférico
Neuroanatomia
BT: Neurociências
RT: Anatomia
Núcleo de Edinger-Westphal
Redes neurais
TESP: NAUROANATOMIA
TING: NEUROANATOMY
SNPOR: Ramo da neurologia que cuida da anatomia do sistema
nervoso. Termo usado para a disciplina científica ou para
as próprias estruturas anatômicas.
SNESP: Rama de la neurología que cuida de la anatomía del sistema
nervioso. Término usado para la disciplina científico o
para las propias estructuras anatómicas.
SNING: Branch of neurology concerned with the anatomy of the
nervous system. Used for the scientific discipline or
anatomical structures themselves.
Neurobiologia
BT: Biologia
Neurociências
NT: Aprendizagem reversa
RT: Psiquiatria biológica
TESP: NEUROBIOLOGIA
TING: NEUROBIOLOGY
SNPOR: Biologia do sistema nervoso. Termo usado para a disciplina
científica ou para os próprios processos neurobiológicos.
SNESP: Biología del sistema nervioso. Término usado para la
disciplina científica o para los propios procesos
neurobiológicos.
SNING: Biology of the nervous system. Used for the scientific
discipline or the neurobiological processes themselves.
Neurobiologistas
BT: Profissionais
RT: Sperry, Roger Wolcott, 1913-1994
Neurociências
BT: Ciências
NT: Neuroanatomia
Neurobiologia
Neurofarmacologia
Neurofisiologia
Neuroimunologia

Neurologia
Neuropsicanálise
Neuropsicofarmacologia
Neuropsicologia
Neuropsiquiatria
Neuroquímica
Neurotoxicologia
RT: Medicina
Zwislocki, Jozef J., 1922TESP: NEUROCIENCIAS
TING: NEUROSCIENCES
SNPOR: Disciplinas científicas preocupadas com o desenvolvimento,
a estrutura, o funcionamento, a química, e a patologia do
sistema nervoso.
SNESP: Disciplinas científicas preocupadas con el desarrollo, la
estructura, el funcionamiento, la química, y la patología
del sistema nervioso.
SNING: Scientific disciplines concerned with the development,
structure, function, chemistry, and pathology of the
nervous system.
Neurocirurgia
BT: Cirurgia
NT: Psicocirurgia
RT: Neurologia
TESP: NEUROCIRUGIA
TING: NEUROSURGERY
SNPOR: Especialidade cirúrgica voltada para o tratamento de
doenças e de distúrbios do cérebro, da medula espinhal e do
sistema nervoso periférico e simpático.(DECS)
SNESP: Especialidad quirúrgica que se ocupa del tratamiento de las
enfermedades y desórdenes del cerebro, médula espinal y
sistema nervioso simpático.(DECS)
SNING: A surgical specialty concerned with the treatment of
diseases and disorders of the brain, spinal cord, and
peripheral and sympathetic nervous system.(DECS)
Neurodegeneração
UF: Degeneração neural
BT: Doença
RT: Esclerose amiotrófica lateral
Neurônios
Sistema nervoso
TESP: DEGENERACION
TING: DEGENERATION
Neuroendocrinologia
BT: Endocrinologia
Neurofisiologia
Neuroquímica
NT: Psiconeuroendocrinologia
TESP: NEUROENDOCRINOLOGIA
TING: NEUROENDOCRINOLOGY
SNPOR: Estudo das relações biológicas, químicas, e físicas
ocorridas entre o sistema nervoso e as glândulas
endócrinas. Termo usado para a disciplina científica ou
para os próprios processos neuroendocrinológicos.
SNESP: Estudio de las relaciones biológicas, químicas, y físicas
ocurridas entre el sistema nervioso y las glándulas

endócrinas. Término usado para la disciplina científica o
para los propios procesos neuroendocrinológicos.
SNING: Study of the biological, chemical, and physical relations
between the nervous system and endocrine glands. Used for
the scientific discipline or neuroendocrinological
processes themselves.
Neurofarmacologia
BT: Farmacologia
Neurociências
TESP: NEUROFARMACOLOGIA
TING: NEUROPHARMACOLOGY
SNPOR: Ramo da farmacologia que lida especialmente com a ação das
drogas em várias partes do sistema nervoso.(DECS)
SNESP: Rama de la farmacología que se ocupa especialmente de la
acción de los medicamentos sobre las diversas partes del
sistema nervioso.(DECS)
SNING: The branch of pharmacology dealing especially with the
action of drugs upon various parts of the nervous
system.(DECS)
Neurofeedback
USE: Neurotherapy
Neurofisiologia
BT: Fisiologia
Neurociências
NT: Controle motor
Neuroendocrinologia
Neurofisiologia - Dicionários
Plasticidade neuronal
Transmissão nervosa
RT: Inibição pré-sináptica
Inibição recíproca
TESP: NEUROFISIOLOGIA
TING: NEUROPHYSIOLOGY
SNPOR: Fisiologia do sistema nervoso. Termo usado para a
disciplina científica ou para os próprios processos
neurofisiológicos.
SNING: Physiology of the nervous system. Used for the scientific
discipline or the neurophysiological processes themselves.
Neurofisiologia - Dicionários
BT: Dicionários
Neurofisiologia
TESP: NEUROFISIOLOGIA - DICCIONARIOS
TING: NEUROPHYSIOLOGY - DICTIONARY
Neurogênese
RT: Fisiologia
Neurônios
TING: NEUROGENESIS
SNPOR: A divisão de neurônios não neuronais para produzir
neurônios.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La división de neuronas no neuronas para producir neuronas.
Neuroglia

UF: Glia

BT: Sistema nervoso
NT: Micróglia
TESP: NEUROGLIA
TING: NEUROGLIA
SNPOR: Células não neuronais do sistema nervoso. Não só fornecem
suporte físico, mas respondem a lesão, regulam a composição
iônica e química do meio extracelular, participam das
BARREIRAS HEMATOENCEFÁLICA e HEMATORETINIANA, formam o
isolamento de mielina da vias neuronais, guiam a migração
neuronal durante o desenvolvimento e participam da troca de
metabólitos com os neurônios. A neuroglia tem sistemas de
alta afinidade para captar transmissores, canais iônicos
dependentes de voltagem e controlados por transmissores,
podendo liberar transmissores; entretanto, seu papel na
sinalização (como em muitas outras funções) não está
claro.(DECS)
SNESP: Células no neuronales del sistema nervioso. Se dividen en
macroglías (ASTROCITOS, OLIGODENDROGLIA y CELULAS DE
SCHWANN) y MICROGLIA. No sólo ofrecen soporte físico, sino
también responden a las lesiones, regulan la composición
iónica y química del medio extracelular, participan en las
barreras hematocerebral y hematoretiniana, forman la
cubierta de mielina de las vías nerviosas, guían la
migración neuronal durante el desarrollo e intercambian
metabolitos con las neuronas. Las neuroglías tienen
sistemas de captación de transmisores de alta afinidad,
canales iónicos dependientes del voltaje y del transmisor
de acceso y pueden liberar transmisores, pero su papel en
la señalización (como en muchas otras funciones) no está
clara.(DECS)
SNING: The non-neuronal cells of the nervous system. They not only
provide physical support, but also respond to injury,
regulate the ionic and chemical composition of the
extracellular milieu, participate in the BLOOD-BRAIN
BARRIER and BLOOD-RETINAL BARRIER, form the myelin
insulation of nervous pathways, guide neuronal migration
during development, and exchange metabolites with neurons.
Neuroglia have high-affinity transmitter uptake systems,
voltage-dependent and transmitter-gated ion channels, and
can release transmitters, but their role in signaling (as
in many other functions) is unclear.(DECS)
Neuroimagem
NT: Neuroimagem funcional
RT: Diagnóstico médico
TESP: NEUROIMAGEN
TING: NEUROIMAGING
SNPOR: Métodos não invasivos de visualização do SISTEMA NERVOSO
CENTRAL, especialmente o encéfalo, por meio de várias
modalidades de técnicas de imagem.(DECS)
SNESP: Métodos no invasivos de visualización del SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL, especialmente el cerebro, por diversas modalidades
de imagen.(DECS)
SNING: Non-invasive methods of visualizing the CENTRAL NERVOUS
SYSTEM, especially the brain, by various imaging
modalities.(DECS)
Neuroimagem funcional
BT: Neuroimagem

TESP: NEUROIMAGEN FUNCIONAL
TING: FUNCTIONAL NEUROIMAGING
SNPOR: Métodos para visualização de FLUXO SANGUÍNEO REGIONAL,
atividades elétricas, metabólicas ou qualquer outra
fisiológica no SISTEMA NERVOSO CENTRAL, por meio da
utilização de várias modalidades de técnicas de
imagem.(DECS)
SNESP: Métodos para visualizar el FLUJO SANGUINEO REGIONAL,
actividades metabólicas, eléctricas o fisiológicas, en el
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL utilizando diversas modalidades de
imagen.(DECS)
SNING: Methods for visualing REGIONAL BLOOD FLOW, metabolic,
electrical, or other physiological activities in the
CENTRAL NERVOUS SYSTEMusing various imaging
modalities.(DECS)
Neuroimunologia
BT: Imunologia
Neurociências
NT: Neuroimunomodulação
TESP: NEUROINMUNOLOGIA
TING: NEUROIMMUNOLOGY
Neuroimunomodulação
BT: Neuroimunologia
TESP: NEUROINMUNOMODULACION
TING: NEUROIMMUNOMODULATION
SNPOR: Interações bioquímicas e eletrofisiológicas entre o SISTEMA
NERVOSO e SISTEMA IMUNOLÓGICO.(DECS)
SNESP: Las interacciones bioquímicas y electrofisiológicas entre
el SISTEMA NERVIOSO y SISTEMA INMUNE.(DECS)
SNING: The biochemical and electrophysiological interactions
between the NERVOUS SYSTEM and IMMUNE SYSTEM.(DECS)
Neuroinfecções
USE: Distúrbios do sistema nervoso
Distúrbios infecciosos
Neurolinguística
BT: Linguística
NT: Avaliação da linguagem
Paragrafia
RT: Autoajuda
Comunicação verbal
Distúrbios da linguagem
Linguagem
Programação neurolinguística
Psicolinguística
TESP: NEUROLINGUISTICA
TING: NEUROLINGUISTICS
SNPOR: Estudo dos mecanismos neurológicos envolvidos no
desenvolvimento, aquisição, e uso da linguagem. Termo usado
para a disciplina científica ou para os próprios processos
neurolinguísticos.
SNESP: Estudio de los mecanismos neurológicos involucrados en el
desarrollo, adquisición, y uso de la lenguaje. Término
usado para la disciplina científica o para los propios
procesos neurolinguísticos.
SNING: Study of the neurological mechanisms involved in the

development, acquisition, and use of language. Used for the
scientific discipline or the neurolinguistic processes
themselves.
Neurologia
BT: Medicina
Neurociências
NT: Neurologia - Dicionários
Neurologia - Manuais
Neurologia infantil
Neuropediatria
RT: Neurocirurgia
TESP: NEUROLOGIA
TING: NEUROLOGY
SNPOR: Disciplina científica que trata da anatomia, fisiologia, e
das doenças orgânicas do sistema nervoso. Termo usado para
a disciplina científica ou para as próprias descobertas
neurológicas.
SNESP: Disciplina científica que trata de la anatomía, fisiología,
y de las enfermedades orgánicas del sistema nervioso.
Término usado para la disciplina científica o para las
propias descubiertas neurológicas.
SNING: Scientific discipline dealing with the anatomy, physiology,
and organic diseases of the nervous system. Used for the
scientific discipline or the neurological findings
themselves.
Neurologia - Dicionários
BT: Dicionários
Neurologia
TESP: NEUROLOGIA - DICCIONARIOS
TING: NEUROLOGY - DICTIONARY
Neurologia - Manuais
BT: Neurologia
Neurologia infantil
BT: Neurologia
TESP: NEUROLOGIA INFANTIL
TING: INFANTILE NEUROLOGY
Neurologistas
BT: Médicos
Profissionais
RT: Claparède, Édouard, 1873-1940
Tausk, Victor, 1879-1919
Neurônios
UF: Células nervosas
BT: Células (biologia)
Sistema nervoso
NT: Células bipolares da retina
Células ganglionares da retina
Neurônios motores
Neurônios sensoriais
RT: Neurodegeneração
Neurogênese
Neuroproteção
Núcleo de Edinger-Westphal

Tecidos nervosos
TESP: NEURONAS
TING: NEURONS
SNPOR: Unidades celulares básicas do tecido nervoso. Cada neurônio
é formado por corpo, axônio e dendritos. Sua função é
receber, conduzir e transmitir impulsos no SISTEMA
NERVOSO.(DECS)
SNESP: Unidades celulares básicas del tejido nervioso. Cada
neurona está compuesta por un cuerpo, un axón y dendritas.
Su función es recibir, conducir y transmitir los impulsos
en el SISTEMA NERVIOSO.(DECS)
SNING: The basic cellular units of nervous tissue. Each neuron
consists of a body, an axon, and dendrites. Their purpose
is to receive, conduct, and transmit impulses in the
NERVOUS SYSTEM.(DECS)
Neurônios motores
UF: Motoneurônios
BT: Neurônios
SNPOR: Neurônios que ativam células musculares.(DECS)
SNESP: Neuronas que activan células musculares.(DECS)
SNING: Neurons which activate muscle cells.(DECS)
Neurônios sensoriais
BT: Neurônios
NT: Barorreceptores
Fotorreceptores
Proprioceptores
Quimiorreceptores
Termorreceptores
RT: Vias aferentes
TESP: NEURONAS SENSORIALES
TING: SENSORY NEURONS
SNPOR: Neurônios que recebe informação do ambiente, por meio de
células receptoras especializadas, e a transmite – na forma
de impulsos nervosos – através de sinapses com outros
neurônios para o sistema nervoso central.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Neuronas que recibe informaciones del ambiente, por medio
de células receptoras especializadas, y la transmite – en
la forma de impulsos nerviosos – a través de sinapses con
otros neuronas para el sistema nervioso central.
Neuropatia
USE: Distúrbios do sistema nervoso
Neuropediatria
BT: Neurologia
Pediatria
TESP: NEUROPEDIATRIA
TING: PEDIATRIC NEUROLOGY
Neuropeptídeo EI
USE: Peptídeos
Neuropeptídeo Y
USE: Peptídeos
TESP: NEUROPEPTIDO Y
TING: NEUROPEPTIDE Y

Neuropeptídeos
USE: Peptídeos
Neuroproteção
RT: Neurônios
TING: NEUROPROTECTION
SNPOR: Capacidade dos neurônios resistirem à agressão
SNESP: Capacidad de las neuronas resistieren a la agresión.
Neuropsicanálise
BT: Neurociências
Psicanálise
TESP: NEUROPSICOANALISIS
TING: NEUROPSYCHOANALYSIS
Neuropsicofarmacologia
BT: Neurociências
Psicofarmacologia
TING: NEUROPSYCHOPHARACOLOGY
Neuropsicologia
BT: Neurociências
Psicologia fisiológica
NT: Distúrbios neuropsicológicos
Funções mentais
Neuropsicologia - Enciclopédias
Neuropsicologia cognitiva
Zona incerta
RT: Bateria de testes neuropsicológicos - BTN
Bateria de testes neuropsicológicos Halstead-Reitan
Bateria neuropsicológica de Luria-Nebraska
Coerência linguística
Coesão linguística
Confusão
Localizacionismo (funções mentais)
Psiconeuroimunologia
TESP: NEUROPSICOLOGIA
TING: NEUROPSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia clínica que enfatiza o relacionamento
entre o cérebro e o comportamento, incluindo o diagnóstico
da patologia cerebral com o uso de testes cognitivos ou
psicológicos. Termo usado para a disciplina ou para as
proprias funções neuropsicológicas.
SNESP: Rama de la psicología clínica que enfatiza el
relacionamiento entre el cerebro y el comportamiento,
incluyendo el diagnóstico de la patología cerebral con el
uso de testes cognitivos o psicológicos. Término usado para
la disciplina o para las propias funciones
neuropsicológicas.
SNING: Branch of clinical psychology emphasizing the relationship
between brain and behavior, including the diagnosis of
brain pathology using cognitive or psychological tests.
Used for the discipline or the neuropsychological functions
themselves.
Neuropsicologia - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Neuropsicologia

TESP: NEUROPSICOLOGIA - ENCICLOPEDIAS
TING: NEUROPSYCHOLOGY - ENCYCLOPEDIA
Neuropsicologia cognitiva
BT: Neuropsicologia
TESP: NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA
TING: COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY
Neuropsiquiatras
USE: Psiquiatras
TESP:
Neuropsiquiatria
BT: Neurociências
Psiquiatria
RT: Behavioral pathology in Alzheimer's disease
Psiquiatria biológica
TESP: NEUROPSIQUIATRIA
TING: NEUROPSYCHIATRY
SNPOR: Especialidade médica que combina a psiquiatria com a
neurologia. Termo usado para a disciplina científica ou
para as próprias descobertas neuropsiquiátricas.
SNESP: Especialidad médica que combina la psiquiatria con la
neurologia. Termino usado para la disciplina científica o
para los própios hallazgos neurpsiquiatricas
SNING: Médical specialty that combines psychiatry and neurology.
Used for the scientific discipline or the neuropsychiatric
findings themselves.
Neuroquímica
UF: Metabolismo cerebral
BT: Bioquímica
Neurociências
NT: Neuroendocrinologia
Plasticidade neuroquímica
TESP: NEUROQUIMICA
TING: NEUROCHEMISTRY
SNPOR: Composição química e metabolismo do tecido nervoso. Termo
usado para a disciplina científica ou para os próprios
processos neuroquímicos.
SNESP: Composición química y metabolismo del tejido nervioso.
Término usado para la disciplina científica o para los
própios procesos neuroquímicos.
SNING: Chemical makeup and metabolism of neuvous tissue. Used for
the scientific discipline or the neurochemical processes
themselves.
Neurose

UF: Psiconeurose
BT: Distúrbios mentais
NT: Distúrbios afetivos
Neurose infantil
RT: Alteração do eu
Anedonia
Angústia
Bloqueio
Complexo
Defesa primária
Defesa secundária

Dissociação
TESP: NEUROSIS
TING: NEUROSIS
SNPOR: Qualquer um de uma variedade de transtornos mentais
caracterizados por ansiedade significativa e outros
sintomas emocionais aflitivos, como medos persistentes e
irracionais, pensamentos obsessivos, atos compulsivos,
estados dissociativos e reações somáticas e depressivas. Os
sintomas não envolvem desorganização maciça da
personalidade, falta total de insight, ou perda de contato
com a realidade. Em psicanálise, as neuroses são geralmente
vistas como métodos exagerados, inconscientes de lidar com
conflitos internos e com a ansiedade que eles provocam. No
DSM-IV-TR, a maior parte do que costumava ser chamado de
neuroses é agora classificada como transtornos de
ansiedade.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier un de una variedad de trastornos mentales
caracterizados por ansiedad significativa y otros síntomas
emocionales aflictivos, como miedos persistentes y
irracionales, pensamientos obsesivos, actos compulsivos,
estados disociativos y reacciones somáticas y depresivas.
Los síntomas no involucren desorganización maciza de la
personalidad, falta total de insight,o pérdida de contacto
con la realidad. En psicoanálisis, las neuronas son
generalmente vistas como métodos exagerados, inconscientes
de tratar con conflictos internos y con la ansiedad que
ellos provocan. En DSM-IV-TR, la mayor parte de lo que
acostumbraba ser llamado de neuronas es ahora clasificada
como trastorno de ansiedad.
Neurose compulsiva
USE: Transtorno obsessivo-compulsivo
Neurose de ansiedade
USE: Distúrbios da ansiedade
Neurose infantil
BT: Neurose
TESP: NEUROSIS INFANTIL
TING: CHILDHOOD NEUROSIS
SNPOR: Em teoria freudiana, o desenvolvimento de sintomas
psicológicos na infância em resposta às tentativas de
defesa contra conflitos.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría freudiana, el desarrollo de síntomas psicológicos
en la infancia en respuesta a las tentativas de defesa
contra conflictos.
Neurose obsessiva
RT: Anulação
Caráter obsessivo
Censura
Complexo paterno
Compulsão
Desejo de morte
Distúrbios do pensamento
Domínio
Erotismo anal

Isolamento (defesa)
Misticismo
Pensamento mágico
Neurose obsessivo-compulsiva
USE: Transtorno obsessivo-compulsivo
SNPOR: Distúrbio caracterizado por recorrentes obsessões ou
compulsões que podem interferir no funcionamento diário do
indivíduo ou atuam como uma fonte de aflição.
SNING: Disorder characterized by recurrent obsessions or
compulsions that may interfere with the individual's daily
functioning or serve as a source of distress. In 2000, the
term was discontinued, and all records containing it were
stripped of the term and replaced with OBSESSIVE COMPULSIVE
DISORDER, its postable counterpart
Neurose obsessivo compulsivo
USE: Transtorno obsessivo-compulsivo
Neuroses fóbicas
USE: Fobias
Neurotensina
BT: Hormônios
TESP: NEUROTENSINA
TING: NEUROTENSIN
SNPOR: Neuropeptídio liberado do hipotálamo para a circulação e
amplamente distribuído por todo o sistema nervoso
central.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Neuropeptido liberado del hipotálamo para la circulación y
ampliamente distribuido por todo el sistema nervioso
central.
Neurotherapy
UF: Neurofeedback
BT: Biofeedback
RT: Eletroencefalografia
TING: NEUROFEEDBACK
SNPOR: Estratégia de aprendizagem que permite que as pessoas a
alterarem as suas ondas cerebrais por meio de informações
sobre as suas características que são disponibilizados
através de gravações eletroencefalográficas e que podem ser
apresentadas como um vídeo ou um sinal auditivo.
SNING: Learning strategy that enables people to alter their brain
waves using information about their brain wave
characteristics that is made available through
electroencephalograph recordings that may be presented to
them as a video display or an auditory signal.
Neurotoxicologia
BT: Neurociências
Toxicologia
TESP: NEUROTOXICOLOGIA
TING: NEUROTOXICOLOGY
Neurotoxinas
BT: Venenos
RT: Distúrbios tóxicos

Inseticidas
TESP: NEUROTOXINAS
TING: NEUROTOXINS
SNPOR: Substâncias farmacológicas, químicas, ou bacteriologicas
destrutivas para o tecido nervoso.
SNESP: Sustancias farmacológicas, químicas, o bacteriológicas
destructivas para el tejido nervioso.
SNING: Bacterial, chemical, or pharmacological substances that are
destructive to nerve tissue.
Neurotransmissores
NT: Acetilcolina
Ácido glutâmico
Catecolaminas
Colecistocinina
Encefalinas
Endorfinas
GABA
Glicina
Serotonina
Substância P
RT: Aminoácidos
Peptídeos
TESP: NEUROTRANSMISORES
TING: NEUROTRANSMITTERS
SNPOR: Substâncias químicas, sintetizadas e liberadas pelas
células nervosas, ou hormônios glandulares que incentivam
ou inibem outras células nervosas, musculares ou
glandulares, ao produzir uma breve alteração na membrana
pós-sináptica da celula receptora. Se possível use um termo
mais específico.
SNESP: Sustancias químicas, sintetizadas y liberadas por ellas
células, nerviosos, o hormonas glandulares que incentivan o
inhiben otras células nerviosas, musculares o glandulares,
al producir una breve alteración en la membrana possináptica de la célula receptora. Sí posible use un término
más específico.
SNING: Chemical substances, synthesized and released by nerve
cells, or glandular hormones that excite or inhibit other
nerve, muscle, or gland cells by producing a brief
alteration in the post-synaptic membrane of the receiving
cell. Use a more specific term if possible.
Neutrófilos
BT: Células (biologia)
TESP: NEUTROFILOS
TING: NEUTROPHILS
SNPOR: Leucócitos granulares que apresentam um nucleo composto de
três a cinco lóbulos conectados por filamentos delgados de
cromatina. O citoplasma contém grânulos finos e
inconspícuos que sw coram com corantes neutros.(DECS)
SNESP: Leucocitos granulares que tienen un núcleo con tres y hasta
cinco lóbulos conectados por delgados filamentos de
cromatina y un citoplasma que contiene una granulación fina
y discreta que toma coloración con tintes neutrales.(DECS)
SNING: Granular leukocytes having a nucleus with three to five
lobes connected by slender threads of chromatin, and
cytoplasm containing fine inconspicuous granules and
stainable by neutral dyes.(DECS)

Newton, Isaac, 1642-1727
BT: Pessoas
RT: Cientistas
Filosofia inglesa
Filósofos
Físicos
Matemáticos
Nicotina

UF: Fumo (droga)
BT: Alcaloides
Drogas bloqueadoras colinérgicas
Drogas bloqueadoras ganglionares
RT: Fumo
Inseticidas
TESP: NICOTINA
TING: NICOTINE
SNPOR: Nicotina é um alcaloide altamente tóxico. É o agonista
prototípico dos receptores colinérgicos nicotínicos onde
estimula dramaticamente os neurônios e por último bloqueia
a transmissão sináptica. A nicotina também é importante
medicinalmente devido sua presença no fumo do tabaco.(DECS)
SNESP: La nicotina es un alcaloide altamente tóxico. Es el
agonista prototipo de los receptores nicotínicos
colinérgicos donde estimula dramaticamente las neuronas y
bloquea finalmente la transmisión sináptica. La nicotina es
también importante desde el punto de vista médico debido a
su presencia en el humo del tabaco.(DECS)
SNING: Nicotine is highly toxic alkaloid. It is the prototypical
agonist at nicotinic cholinergic receptors where it
dramatically stimulates neuronsand ultimately blocks
synaptic transmission. Nicotine is also important medically
because of its presence in tobacco smoke.(DECS)

Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Ninfomania
USE: Hipersexualidade
Nisseis - Brasil
RT: Grupos étnicos
TESP: NISSEIS - BRASIL
Nível de aspiração
RT: Aspirações
TESP: NIVEL DE ASPIRACION
TING: ASPIRATION LEVEL
SNPOR: Nível de expectativas para realização futura.
SNESP: Nivel de expectativas para realización futura.
SNING: Level of expectations for future achievement.
Nível socioeconômico
UF: Status socioeconômico
BT: Sociedades
Status

NT: Classe social
Classe trabalhadora
RT: Pobreza
TESP: NIVEL SOCIOECONOMICO
TING: SOCIOECONOMIC STATUS
SNPOR: Combinação da classe social e da posição econômica de um
indivíduo. Inclui diferenças socioeconômicas entre
indivíduos ou grupos.
SNESP: Combinacion de clase social y posicion economica de um
indivíduo. Incluye diferencias socioeconomicas entre
indivíduos o grupos
SNING: The combination of one's social class and income level.
Includes socioeconmomic differences between individuals or
groups.
NMR

USE: Espectrografia de ressonância magnética nuclear

Noção de causalidade
USE: Causalidade
TESP: NOCION DE CAUSALIDAD
TING: CAUSALITY (CONCEPT)
Noção de conservação
UF: Conservação (conceito)
RT: Desenvolvimento cognitivo
Desenvolvimento perceptivo
Formação de conceito
Permanência de objeto
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
TESP: NOCION DE CONSERVACION
TING: CONSERVATION (CONCEPT)
SNPOR: Conhecimento da constância de tamanho, volume, ou
quantidade independente da mudança na forma ou distância;
usado como medida do desenvolvimento cognitivo.
SNESP: Conocimiento de constancia de tamano, volumen, o cantidad
independiente de cambio en la forma o distancia, usado como
medida de desarrollo cognitivo
SNING: Knowledge of constancy of size, volume, or amount in spite
of changed distance or shape; used as measure of cognitive
development.
Noção de espaço
UF: Espaço (conceito)
NT: Espaço potencial
TESP: NOCION DEL ESPACIO
TING: SPACE (CONCEPT)
Noção de objeto
UF: Objeto (conceito)
BT: Objeto
TESP: NOCION DE OBJETO
TING: OBJECT (CONCEPT)
Noção de tempo
UF: Tempo (conceito)
BT: Tempo
RT: Impulsividade
TESP: NOCION DE TIEMPO

TING: TIME (CONCEPT)
Nomenclatura psicológica
USE: Terminologia da psicologia
Nomes

UF: Atribuição de nomes
NT: Nomes - Bibliografia
RT: Linguística
TESP: NOMBRES
TING: NAMES
SNPOR: Palavra ou locução com que se designa uma classe de coisas,
pessoas, animais, um lugar, um acidente geográfico, um
astro etc.; denominação, designativo, designação.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Palabra o locución con que se desina una clase de cosas,
personas, animales, un lugar, un accidente geográfico, un
astro etc.; denominación, designativo, designación.

Nomes - Bibliografia
BT: Bibliografia
Nomes
TESP: NOMBRES - BIBLIOGRAFIA
TING: NAMES - BIBLIOGRAPHY
Noradrenalina
USE: Norepinefrina
Norepinefrina
UF: Noradrenalina
BT: Catecolaminas
TESP: NOREPINEFRINA
TING: NOREPINEPHRINE
SNPOR: Precursor da epinefrina, secretado pela medula da adrenal.
É um neurotransmissor muito difundido no sistema nervoso
central e autonômico. A norepinefrina é o principal
transmissor da maioria das fibras simpaticas
pós-ganglionares e do sistema de projeção cerebral difusa
originária do locus ceruleous. É também encontrada nas
plantas e é utilizada farmacologicamente como um
simpatomimético.(DECS)
SNESP: Precursor de la epinefrina que es secretado por la médula
adrenal y es un neurotransmisor central y autonómico
ampliamente distribuído. La norepinefrina es el principal
transmisor de la mayoría de las fibras simpáticas
postgangliónicas y del sistema de proyección difusa
delcerebro que se origina del locus ceruleus y es utilizado
farmalógicamente como un simpaticomimético.(DECS)
SNING: Precursor of epinephrine that is secreted by the adrenal
medulla and is a widespread central and autonomic
neurotransmitter. Norepinephrine is the principal
transmitter of most postganglionic sympathetic fibers and
of the diffuse projection system in the brain arising from
the locus ceruleus. It is also found in plants and is used
pharmacologically as a sympathomimetic.(DECS)
Normalização do teste
USE: Padronização do teste

Normas do teste
RT: Medidas
TESP: NORMAS DE TEST
TING: TEST NORMS
Normas profissionais
RT: Ética profissional
Normas sociais
BT: Influências sociais
RT: Comportamento estereotipado
Papéis sexuais
Valores sociais
TESP: NORMAS SOCIALES
TING: SOCIAL NORMS
SNPOR: Regras para condutas sociais, ou padrões que abrangem uma
definição cultural do comportamento aceitável ou desejável.
Ainda, modelos ou traços considerados típicos no
comportamento de um grupo social.
SNESP: Reglas de conductas sociales, o patrones que abarcan uma
definicion cultural de conducta aceptable o deseable.
Tambien, modelos o rasgos considerados tipicos en el
comportamiento de um grupo social
SNING: Rules for social conduct, or standards which comprise a
cultural definition of desirable or acceptable behavior.
Also, patterns or traits seen as typical in the behavior of
a social group.
NTAI

USE: Escala de tradicionalismo

Núcleo de Edinger-Westphal
RT: Neuroanatomia
Neurônios
TESP: NUCLEO DE EDINGER-WESTPHAL
TING: EDINGER-WESTPHAL NUCLEUS
SNPOR: Coleção de pequenas células nervosas no mesencéfalo: parte
da rota do sistema nervoso parassimpático ao músculo ciliar
e ao esfíncter pupilar do olho, os quais têm um papel na
acomodação visual.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Colección de pequeñas células nerviosas en mesencéfalo:
parte de la rota del sistema nervioso parasimpático al
músculo ciliar y al esfínter pupilar del ojo, los cuales
tienen un papel en el acomodación visual.
Núcleo hipotalâmico paraventricular
RT: Diencéfalo
TESP: NUCLEO HIPOTALAMICO PARAVENTRICULAR
TING: PARAVENTRICULAR HYPOTHALAMIC NUCLEUS
SNPOR: Núcleo localizado na parte anterior do hipotálamo.(DECS)
SNESP: Núcleo en la parte anterior del hipotálamo.(DECS)
SNING: Nucleus in the anterior part of the hypothalamus.(DECS)
Núcleo rubro
USE: Mesencéfalo
Núcleo vermelho

USE: Mesencéfalo
Núcleos da Rafe
RT: Serotonina
TESP: NUCLEOS DEL RAFE
TING: RAPHE NUCLEI
SNPOR: Coleções de pequenos neurônios distribuídos centralmente
entre grande quantidade de fibras estendendo-se do nível do
nucleo troclear no mesencéfalo até a área de onde emerge o
nervo hipoglosso na medula oblonga.(DECS)
SNESP: Conjunto de pequeñas neuronas dispersas centralmente entre
numerosas fibras desde el nivel del núcleo troclear en el
cerebromedio hasta el área del hipogloso en la médula
oblongada.(DECS)
SNING: Collections of small neurons centrally scattered among many
fibers from the level of the trochlear nucleus in the
midbrain to the hypoglossal area in the medulla
oblongata.(DECS)
Nudez

RT: Aparência física
Pornografia
TESP: DESNUDEZ
TING: NUDITY
SNPOR: Ausência de vestimenta.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Ausencia de vestimenta.

Nutrição

NT: Gorduras dietéticas
Índice de massa corporal
RT: Alimento
Deficiências da nutrição
Dietas
Educação alimentar e nutricional
Fisiologia
TESP: NUTRICION
TING: NUTRITION
SNPOR: Ciência dos alimentos, nutrientes e outras substâncias
presentes nos alimentos, sua ação, interação e equilíbrio
em relação à saúde e doença.(DECS)
SNESP: La ciencia de los alimentos; los nutrientes y otras
sustancias existentes en los alimentos; su acción,
interacción, y proporción en relación a salud y
enfermedad.(DECS)
SNING: The science of food, the nutrients and other substances
contained therein, their action, interaction, and balance
in relation to health and disease.(DECS)

Nutrição (deficiências)
USE: Deficiências da nutrição
Nutrição animal
USE: Comportamento ingestivo (animal)
Obediência
BT: Traços de personalidade
RT: Acedimento

Coerção
Dominância
TESP: OBEDIENCIA
TING: OBEDIENCE
SNPOR: Comportamento em conformidade com um comando
direto.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Comportamiento en conformidad con un comando directo.
Obesidade
BT: Distúrbios do ato de comer
Peso do corpo
Sintomas
NT: Obesidade infantil
Obesidade mórbida
RT: Dietas
Distúrbios psicossomáticos
TESP: OBESIDAD
TING: OBESITY
SNPOR: A condição de ter excesso de gordura corporal resultando em
sobrepeso, definido diferentemente em termos de peso
absolto, proporção peso-altura, distribuição de gordura
subcutânea e normas sociais e estéticas. As causas básicas
são genéticas, ambientais, comportamentais e alguma
interação dessas. O comer excessivo pode ter uma causa
psicológica, mas em alguns casos pode ser devido a um
transtorno orgânico. As consequências da obesidade são uma
questão preocupante; ela predispõe a doença cardíaca,
diabete e outras condições médicas sérias, e indivíduos
obesos podem desenvolver problemas emocionais.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La condición de tener exceso de gordura corporal resultando
en sobrepeso, definido diferentemente en términos de peso
absorto, proporción peso-altura, distribución de gordura
subcutánea y normas sociales y estéticas. Las causas
básicas son genéticas, ambientales, conductuales y alguna
interacción de esas. El comer excesivo puede tener una
causa psicológica, más en algunos casos puede ser debido a
un trastorno orgánico. Las consecuencias de la obesidad son
una cuestión preocupante; ella predispone la enfermedad
cardíaca, diabetes y otras condiciones médicas serias, y
individuos obesos pueden desarrollar problemas emocionales.
Obesidade infantil
BT: Obesidade
TESP: OBESIDAD INFANTIL
TING: OBESITY IN CHILDREN
SNPOR: ÍNDICE DE MASSA CORPORAL em crianças (2-12 anos) e
adolescentes (13-18 anos) que fica significativamente acima
do valor de corte para uma determinada idade e sexo.(DECS)
SNESP: ÍNDICE DE MASA CORPORAL en niños (2-12 años) y adolescentes
(13-18 años) que se encuentra muy por encima del límite
recomendado según edad y sexo.(DECS)
SNING: BODY MASS INDEX in children (ages 2-12) and adolescents
(ages 13-18) that is grossly above the recommended cut-off
for a specific age and sex.(DECS)
Obesidade mórbida
BT: Obesidade

TESP: OBESIDAD MORBIDA
TING: OBESITY, MORBID
SNPOR: Obesidade que causa doença. O peso corporal excessivo
começa a interferir primeiro na agilidade e então nos
movimentos do dia a dia. À medida que a obesidade aumenta,
o peso massivo de tecido sobre o tórax interfere na
respiração. As pessoas afetadas gradualmente desenvolvem
hipoxemia e apneia do sono, que pode resultar em fadiga
crônica e sonolência e, eventualmente, pressão arterial
alta, hipertensão pulmonar, miocardite, falha cardíaca
direita e finalmente morte.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Obesidad que causa enfermedad. El peso corporal excesivo
empieza a interferir primero en la agilidad y entonces en
los movimientos del día a día. La medida que la obesidad
aumenta, el peso masivo de tejido sobre el tórax interfiere
en la respiración. Las personas afectadas gradualmente
desarrollan hipoxemia y apnea del sueño, que puede resultar
en fatiga crónica y somnolencia y, casualmente, presión
arterial alta, hipertensión pulmonar, miocarditis, fallo
cardíaco derecha y finalmente muerte.
Objetivos

NT: Objetivos educacionais
Objetivos organizacionais
RT: Aspirações
Incentivos
Intenção
Motivação
Motivação extrínseca
Motivação intrínseca
TESP: OBJETIVOS
TING: GOALS
SNPOR: Metas a que um indivíduo ou um grupo aspira ou para as
quais o esforço e dirigido. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Metas que um indivíduo o grupo aspira o para las cuales el
esfuerzo es dirigido. Use un temino mas específico
SNING: Aims toward which an individual or a group aspire or toward
which effort is directed. Use a more specific term if
possible.

Objetivos comportamentais
USE: Objetivos educacionais
Objetivos da carreira
USE: Aspirações profissionais
Objetivos do curso
USE: Objetivos educacionais
Objetivos do ensino
USE: Objetivos educacionais
Objetivos educacionais
UF: Objetivos comportamentais
Objetivos do curso
Objetivos do ensino
BT: Objetivos

RT: Aspirações educacionais
Currículo
Educação
Qualidade da educação
TESP: OBJETIVOS EDUCACIONALES
TING: EDUCATIONAL OBJECTIVES
SNPOR: Metas educacionais específicas para as quais os esforços de
um indivíduo são dirigidos, ou objetivos propostos ou
estabelecidos por autoridades educacionais.
SNESP: Metas educacionales especificas para las cuales los
esfuerzos de un indivíduo son dirigidos, u objetivos
propuestos o estabelecidos por autoridades eduaciones
SNING: Specific educational goals toward which one's efforts are
directed, or goals proposed or established by educational
authorities.
Objetivos organizacionais
UF: Metas organizacionais
BT: Objetivos
RT: Comprometimento organizacional
Controle da qualidade
TESP: OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
TING: ORGANIZATIONAL GOALS
SNPOR: Propósitos, missões e objetivos de uma organização
individual ou de suas unidades formadoras, estabelecidos
através de processos administrativos. Incluem planos de
longo prazo da organização e filosofia administrativa.(DECS)
SNESP: Propósitos, intenciones y misiones de una organización o de
sus partes, establecidos a través de procesos
administrativos. Incluye planos a largo plazo de la
organización y filosofia administrativa.(DECS)
SNING: The purposes, missions, and goals of an individual
organization or its units, established through
administrative processes. It includes an organization's
long-range plans and administrative philosophy.(DECS)
Objeto

NT: Amor objetal
Criação do objeto (Winnicott)
Noção de objeto
Objeto (Lacan)
Objetos transicionais
RT: Ambivalência
Angústia
Anseio
Ataque
Ausência
Brincar (Winnicott)
Carência
Clivagem
Corpo fragmentado
Desejo
Desejo do analista
Desidentificação
Destinos da pulsão
Domínio
Emoções
Erotismo
Escolha de objeto

Estados mentais
Gozo (psicanálise)
Identificação (psicanálise)
Internalização
Introjeção
Prazer
Pulsão
Regressão
Reparação
Saudade
SNPOR: 1. O “outro”, ou seja, qualquer pessoa ou representação
simbólica de uma pessoa que não é o self e em relação a
quem comportamentos, cognições ou afetos são dirigidos. O
termo é ás vezes usado para se referir a fenômenos não
pessoais, mas a conotação de “outra pessoa” é muito mais
típica e central 2. Em teoria psicanalítica, a pessoa,
coisa ou parte do corpo através do qual um instinto pode
atingir sua meta de gratificação 3. A pessoa que é amada
pelo ego de um indivíduo: seu objeto de amor.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. El “otro", o sea, cualquier persona o representación
simbólica de una persona que no es el self y en relación a
quien comportamientos, cogniciones o afectos son dirigidos.
El término y las veces usado para referirse a fenómenos no
personales, más la connotación de “otra persona” es mucho
más típica y central. 2. En teoría psicoanalítica, la
persona, cosa o parte del cuerpo a través del cual un
instinto puede atingir su meta de gratificación 3. La
persona que es amada por ego de un individuo: su objeto de
amor.
Objeto (conceito)
USE: Noção de objeto
Objeto (Lacan)
BT: Objeto
TESP: OBJETO (LACAN)
TING: OBJECT (LACAN)
Objetos transicionais
BT: Objeto
RT: Desenvolvimento infantil
Espaço transicional
Relações de objeto
Separação-individuação
TESP: OBJECTOS TRANSICIONALES
TING: TRANSITIONAL OBJECTS
SNPOR: Conceito psicoanalítico referente a qualquer objeto
material que tem um valor especial funcionando como redutor
da ansiedade. Tal vínculo e um fenômeno normal durante a
transição de uma fase para outra na separação-individuação.
SNESP: Concepto psicoanalítico referente a cualquier objeto
material que tiene un valor especial funcionando como
reductor de la ansiedad. Tal vínculo y un fenómeno normal
durante la transición de una fase para otra en la
separación-individuación.
SNING: Psychoanalytic concept referring to any material object
having a special value that serves an anxiety-reducing
function. Such attachment is a normal phenomenon during

transition from one phase to another in
separation-individuation.
Observação participante
USE: Pesquisa participante
Obsessões
BT: Distúrbios do pensamento
NT: Dúvida obsessiva
RT: Avareza
Transtorno obsessivo-compulsivo
TESP: OBSESIONES
TING: OBSESSIONS
SNPOR: Pensamento, ideia, imagem ou impulso persistente que é
experimentado como intrusivo e inadequado e resulta em
ansiedade, sofrimento ou desconforto. As obsessões são
frequentemente descritas como ego-distônicas na medida em
que são experimentadas como estranhas ou inconsistentes com
o self e fora do controle da pessoa. As obsessões comuns
incluem pensamentos repetidos sobre contaminação, uma
necessidade de ter as coisas em uma determinada ordem ou
sequência, dúvidas repetidas, impulsos agressivos ou
horrendos e imagens mentais sexuais. Obsessões podem ser
diferenciadas de preocupações excessivas com ocorrências
cotidianas na medida em que elas não dizem respeito a
problemas da vida real. A resposta a uma obsessão é
frequentemente uma tentativa de ignorar ou suprimir o
pensamento ou impulso ou neutralizá-la através de uma
compulsão.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Pensamiento, Idea, imagen o impulso persistente que es
experimentado como intrusivo y inadecuado y resulta en
ansiedad, sufrimiento o malestar. Las obsesiones son
frecuentemente descritas como ego-distónicas en la medida
en que son experimentadas como extrañas o inconsistentes
con el self y fuera del control de la persona. Las
obsesiones comunes incluyen pensamientos repetidos sobre
contaminación, una necesidad de tener las cosas en una
determinada orden o secuencia, dudas repetidas, impulsos
agresivos o horrendos e imágenes mentales sexuales.
Obsesiones pueden ser diferenciadas de preocupaciones
excesivas con ocurrencias cotidiana en la medida en que
ellas no dicen respecto a problemas de la vida real. La
respuesta a una obsesión es frecuentemente una tentativa de
ignorar o suprimir o pensamiento o impulso o neutralízala a
través de una compulsión.
Obstetrícia
BT: Medicina
RT: Assistência pré-natal
Ginecologia
TESP: OBSTETRICIA
TING: OBSTETRICS
SNPOR: Use OBSTETRICS GYNECOLOGY para acessar referências entre
73-77.
SNESP: Use OBSTETRICS GYNECOLOGY para acceder referencias entre
73-77.
SNING: Use OBSTETRICS GYNECOLOGY to access reference from 73-77.

OCI

USE: Organizational character index

Oclusão dentária
BT: Odontologia
TESP: OCLUSION DENTAL
TING: DENTAL OCCLUSION
SNPOR: Relação de todos os componentes do sistema mastigatório na
função normal. Tem especial referência à posição e contato
dos dentes maxilares e mandibulares para a mais alta
eficiência durante os movimentos excursivos do queixo que
são essenciais para a mastigação.(DECS)
SNESP: Interrelación de todos los componentes del sistema
masticatorio en la función normal. Hace especial referencia
a la posición y contacto de los dientes maxilares y
mandibulares para lograr mayor eficiencia durante los
movimientos excursivos de la mandíbula esenciales para la
masticación.(DECS)
SNING: The relationship of all the components of the masticatory
system in normal function. It has special reference to the
position and contact of the maxillary and mandibular teeth
for the highest efficiency during the excursive movements
of the jaw that are essential for mastication. (From
Jablonski,Dictionary of Dentistry, 1992, p556, p472).(DECS)
Ocultismo
USE: Ciências ocultas
Ocupações
USE: Profissões
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar especialidades de
trabalho definidas por deveres e aptidões necessárias. Use
OCUPAÇÕES para acessar referências na categoria de
empregados entre 67-81. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designer
especialidades de traballo definidas por deberes y
aptitudes necesarias. Use OCUPACIONES para acceder
referencias en la categoría de empleados entre 67-81. Se
posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to work specialties
as defined by duties and required skills. Use OCCUPATIONS
to access references on employment status from 67-81. Use a
more specific term if possible.
Ocupações - Bibliografia
USE: Profissões - Bibliografia
TESP: OCUPACIONES - BIBLIOGRAFIA
TING: OCCUPATIONS - BIBLIOGRAPHY
Ocupações - Dicionários
USE: Profissões - Dicionários
Ódio

BT: Aversão
RT: Ataque
Ataque ao vínculo
Clivagem
Hostilidade

Raiva
TESP: ODIO
TING: HATE
SNPOR: Emoção hostil que combina sentimentos de aversão, raiva e o
desejo de retaliar danos reais ou imaginários.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Emoción hostil que combina sentimientos de aversión, rabia
y el deseo de tomar represalias contra daños reales o
imaginarios.
Odontologia
BT: Medicina
NT: Bruxismo
Oclusão dentária
Odontopediatria
RT: Anestesia
Cerâmica
Fissura labial
Traumatismos maxilofaciais
TESP: ODONTOLOGIA
TING: DENTISTRY
SNPOR: Profissão preocupada com os dentes, cavidade oral e
estruturas associadas, e o diagnóstico e tratamento de suas
doenças, incluindo prevenção e restauração de tecido
defeituoso e perdido.(DECS)
SNESP: Profesión que se ocupa de los dientes, la cavidad oral, y
las estructuras asociadas, y el diagnóstico y tratamiento
de sus enfermedades incluida la restauración de tejido
defectuoso y faltante.(DECS)
SNING: The profession concerned with the teeth, oral cavity, and
associated structures, and the diagnosis and treatment of
their diseases including prevention and the restoration of
defective and missing tissue.(DECS)
Odontopediatria
BT: Odontologia
TESP: ODONTOLOGIA PEDIATRICA
TING: PEDIATRIC DENTISTRY
SNPOR: Prática da odontologia voltada para os problemas dentais
das crianças, com manutenção e tratamento adequados [a
elas]. O cuidado odontológico pode incluir os serviços de
especialistas odontológicos.(DECS)
SNESP: Práctica de la odontología que se ocupa de los problemas
odontológicos infantiles, mantenimiento adecuado y
tratamiento. El cuidado dental puede incluir los servicios
brindados por especialistas odontológicos.(DECS)
SNING: The practice of dentistry concerned with the dental
problems of children, proper maintenance, and treatment.
The dental care may include the services provided by dental
specialists.(DECS)
Oficina criativa
RT: Artes
Criatividade
TESP: TALLER CREATIVO
TING: CREATIVE WORKSHOP
Oftalmologia
BT: Medicina

TESP: OFTALMOLOGIA
TING: OPHTHALMOLOGY
SNPOR: Especialidade cirúrgica voltada para a estrutura e função
dos olhos, e para os tratamentos médico e cirúrgico de seus
defeitos e doenças.(DECS)
SNESP: Especialidad quirúrgica que se ocupa de la estructura y
función del ojo y de los tratamientos médicos y quirúrgicos
de sus defectos y enfermedades.(DECS)
SNING: A surgical specialty concerned with the structure and
function of the eye and the medical and surgical treatment
of its defects and diseases.(DECS)
Ogden, Thomas H.
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Psiquiatras
Oiticica, Hélio, 1937-1980
BT: Pessoas
RT: Artistas
Pintores
Okada, Mokiti, 1882-1955
BT: Pessoas
RT: Religiosos
Óleos dietéticos
USE: Gorduras dietéticas
Olhar

USE: Fixação do olhar

Olho (anatomia)
UF: Coroide
BT: Órgãos dos sentidos
NT: Esclera
Retina
RT: Movimentos oculares
Percepção visual
TESP: OJO (ANATOMIA)
TING: EYE (ANATOMY)
SNPOR: Órgão da visão, de forma esférica, alojado na órbita
craniana dos vertebrados. No homem, é composto de uma
camada externa (esclera), seguida de uma porção colorida
(íris) com um orifício central (pupila), de uma camada
intermédia (coroide), uma camada mais profunda que se liga
ao nervo ótico (retina) e de meios de refração (humor
aquoso, lente e corpo vítreo).(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Órgano de la visión, de forma esférica, alojado en la
órbita craniana de los vertebrados. En el hombre, es
compuesto de una camada externa (esclera), seguida de una
porción colorida (iris) con un orificio central (pupila),
de una camada intermedia (coroide), una camada más profunda
que se liga al niervo óptico (retina) y de medios de
refracción (humor acuoso, lente y cuerpo vítreo).
Olho (fisiologia)

BT: Órgãos dos sentidos
TESP: OJO (FISIOLOGIA)
TING: EYE(PHYSIOLOGY)
Oligofrenia
USE: Retardo mental
Oliveira, Armando de Salles, 1887-1945
BT: Pessoas
RT: Engenheiros
Políticos
Oliveira, Ruy Barbosa de
USE: Barbosa, Ruy, 1840-1923
Online chat groups
UF: Chat
BT: Redes de computadores
RT: Tecnologia da informação
Ontogenia
USE: Desenvolvimento
Ontologia

BT: Filosofia
NT: Ontopsicologia
RT: Alma
TESP: ONTOLOGIA
TING: ONTOLOGY
SNPOR: O ramo da filosofia que trata da questão da própria
existência. De alguns pontos de vista filosóficos,
ontologia é sinônimo de metafísico, na medida em que ambas
fazem perguntas fundamentais sobre o que é a realidade.
Entretanto, do ponto de vista do existencialismo e
hermenêutica contemporâneos, ontologia sugere uma
preocupação com o significado da existência que está
basicamente ausente na metafísica tradicional. Enquanto a
metafísica pergunta “O que há lá?” ou “O que é
fundamental?”, a perfunta da ontologia é frequentemente
colocada como “O que é ëseri afinal?”. Por exemplo, dizer
que Smith é um professor é se basear em um sentido muito
diferente do verbo ser do que o apresentado em uma
declaração de que Smith esta com fome. Igualmente, Smith
não é um professor do mesmo modo que uma pintura é bonita.
As abordagens contemporâneas à ontologia frequentemente
fazem de seu ponto de partida analítico a palavra do
filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976). Nessa
tradição, a psicologia é a busca de um entendimento
adequado da ontologia dos seres humanos. Ela pergunta, ou
deveria perguntar, “O que significa ser um ser
humano?(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: La rama de la filosofia que trata de la cuestión de la
propia existencia. De algunos puntos de vista filosóficos,
ontología es sinónimo de metafísico, en la medida en que
ambas hacen preguntas fundamentales sobre lo que es la
realidad. Entretanto, del punto de vista del
existencialismo y hermenéutica contemporáneos, ontología
sugiere una preocupación con el significado de la

existencia que está básicamente ausente en la metafísica
tradicional. Mientras la metafísica pregunta “Lo que hay
allá?” o “Lo que es fundamental?”, la pregunta de la
ontología es frecuentemente colocada como “lo que es ëseri
al final?”. Por ejemplo, decir que Smith es un profesor es
se basar en un sentido mucho diferente del verbo ser de lo
que o presentado en una declaración de que Smith está con
hambre. Igualmente, Smith no es un profesor de lo mismo
modo que una pintura es bonita. Las abordajes
contemporáneas a la ontología frecuentemente hacen de su
punto de partida analítico la palabra del filósofo alemán
Martin Heidegger (1889-1976). En esa tradición, la
psicología es la busca de un entendimiento adecuado de la
ontología de los seres humanos. Ella pregunta, o debería
preguntar, “Lo que significa ser un ser humano?”
Ontopsicologia
BT: Ontologia
TESP: ONTOPSICOLOGIA
TING: ONTOPSYCHOLOGY
Operação (cirurgia)
USE: Cirurgia
Operadores de telemarketing
BT: Profissionais
TESP: OPERADORES DE TELEMARKETING
TING: TELEMARKETING OPERATORS
Operários

BT: Pessoal da indústria e comércio
Profissionais
TESP: OPERARIOS
TING: SKILLED INDUSTRIAL WORKERS
SNPOR: Indivíduo que, sob ordens de outrem e mediante salário,
exerce um trabalho, especialmente manual ou
mecânico.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Individuo que, bajo órdenes de otro y mediante salario,
ejerce un trabajo, especialmente manual o mecánico.

Opiáceos

BT: Drogas narcóticas
NT: Morfina
TESP: OPIACEOS
TING: OPIATES
SNPOR: Que contém ópio, relativo a ou da natureza do
ópio.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que contiene opio, relativo a o de la naturaleza del opio.

Opinião pública
UF: Atitudes do público
BT: Atitudes
RT: Psicologia policial
Psicologia política
Relações públicas
TESP: OPINION PUBLICA
TING: PUBLIC OPINION

SNPOR: Atitude de uma porção significante de uma população a
respeito de uma determinada proposição, baseada em uma
quantia mensurável de efetiva evidência, e envolvendo algum
grau de reflexão, análise e raciocínio.(DECS)
SNESP: La actitud de una parte importante de la población hacia
cualquier proposición determinada, basada en una cantidad
medible de evidencias reales, y que implica cierto grado de
reflexión, análisis y razonamiento.(DECS)
SNING: The attitude of a significant portion of a population
toward any given proposition, based upon a measurable
amount of factual evidence, and involving some degree of
reflection, analysis, and reasoning.(DECS)
Opiniões

USE: Atitudes

Opressão (psicologia)
USE: Vitimização
TESP: OPRESION (PSICOLOGIA)
TING: OPPRESSION (PSYCHOLOGY)
Óptica

BT: Física
TESP: OPTICA
TING: OPTICS
SNPOR: O estudo da física da luz, incluindo suas relações com os
mecanismos da visão.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estúdio de la física de la luz, incluyendo sus
relaciones con los mecanismos de la visión.

Oradores

RT: Barbosa, Ruy, 1840-1923
SNPOR: Que ou quem faz discurso ou está discursando.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que o quien hace discurso o está discursando.

Oratória

BT: Comunicação oral
RT: Relatos verbais
TESP: ORATORIA
TING: PUBLIC SPEAKING
SNPOR: Discurso formal ou informal em um grupo ou lugar público.
SNESP: Discurso formal o informal en un grupo o lugar público.
SNING: Formal or informal speech in a group or public setting.

Ordem das bicadas
USE: Dominância (animal)
Ordem de nascimento
BT: Estrutura familiar
TESP: ORDEN DE NACIMIENTO
TING: BIRTH ORDER
SNPOR: A posição ordinal de uma criança na família. Tem havido
muita pesquisa psicológica sobre como a ordem de nascimento
afeta o ajustamento pessoal e o status na família. O
interesse inicial pela ordem de nascimento aparece no
trabalho do cientista britânico Francis Galton (1822-1911)

e de Sigmund Freud, mas foi Alfred Adler que primeiro
propôs que a ordem de nascimento é um fator importante no
desenvolvimento da personalidade. A atual pesquisa sobre
estrutura familiar vê a ordem de nascimento não tanto como
um fator causal, e sim como uma variável indireta que
acompanha em importância outras variáveis mais norteadas
por processos. A ordem de nascimento parece ter uma
influência pequena e sutil que precisa ser mais estudada,
mas a noção de que ela tem efeitos profundos e consistentes
sobre consequências psicológicas não foi
confirmada.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La posición ordinal de un niño en la familia. Tiene habido
mucha pesquisa psicológica sobre como la orden de
nacimiento afecta el ajustamiento personal y el status en
la familia. El interese inicial por la orden de nacimiento
parece en el trabajo del científico británico Francis
Galton (1822-1911) y de Sigmund Freud, más fue Alfred Adler
que primero propone que la orden de nacimiento es un factor
importante en el desarrollo de la personalidad. La actual
pesquisa sobre estructura familiar ve la orden de
nacimiento no tanto como un factor causal, y sin como una
variable indirecta que acompaña en importancia otras
variables más norteadas por procesos. La orden de
nacimiento parece tener una influencia pequeña y sutil que
precisa ser más estudiada, más la noción de que ella tiene
efectos profundos y consistentes sobre consecuencias
psicológicas no fue confirmada.
Orfandade
USE: Orfãos
Orfãos

UF: Orfandade
BT: Membros da família
TESP: HUERFANOS
TING: ORPHANS
SNPOR: Crianças que perderam os pais através de morte ou
deserção.(DECS)
SNESP: Niños que han perdido a ambos padres por muerte o
abandono.(DECS)
SNING: Child who has lost both parents through death or
desertion.(DECS)

Organismos unicelulares
USE: Microorganismos
Organização da informação
BT: Biblioteconomia
TING: INFORMATION ORGANIZATION
Organização de eventos
USE: Administração de eventos
Organização do trabalho
BT: Trabalho
TESP: ORGANIZACION DEL TRABAJO
TING: WORK ORGANIZATION

Organização escolar
USE: Administração educacional
Organização espacial
USE: Orientação espacial (percepção)
Organização perceptomotora
RT: Percepção de movimento
Psicomotricidade
TESP: ORGANIZACION PERCEPMOTORA
TING: PERCEPTUAL MOTOR ORGANIZATION
Organização pulsional
TESP: ORGANIZACION PULSIONAL
TING: PULSIONAL ORGANIZATION
Organizações
UF: Agências
Associações (grupos)
NT: Organizações não-governamentais
Organizações profissionais
Organizações religiosas
Sindicatos
Sociedade brasileira para o progresso da ciência - História
Sociedade Rorschach de São Paulo (história)
RT: Comportamento organizacional
Estrutura organizacional
Identidade organizacional
TESP: ORGANIZACIONES
TING: ORGANIZATIONS
SNPOR: Concebem-se como um conjunto orgânico e articulado de
estruturas, relações funcionais, métodos e procedimentos
que estabeleçam as dependências e entidades do setor
público entre si, com as organizações dos diversos grupos
sociais e privados e com as autoridades dos estados e
municípios.(DECS)
SNESP: Se concibe como un conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establezcan las dependencias y entidades
del sector público entre sí, con las organizaciones de los
diversos grupos sociales y privados y con las autoridades
de los estados y municipios, a fin de efectuar acciones de
común acuerdo destinadas a la protección de los ciudadanos
contra los peligros y riesgos que se presentan en la
eventualidad de un desastre. (México. Dirección General de
Protección Civil. 1998). Estructuras administrativas y
funcionales cuyo propósito es la sistematización de
actividades colectivas para un fin particular.(DECS)
SNING: Administration and functional structures for the purpose of
collectively systematizing activities for a particular
goal.(DECS)
Organizações afetivas
TESP: ORGANIZACIONES AFECTIVAS
TING: AFFECTIVE ORGANIZATIONS
Organizações flexíveis
RT: Comportamento organizacional
TESP: ORGANIZACIONES FLEXIBLES

Organizações não-governamentais
BT: Organizações
TESP: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
TING: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
SNPOR: Instituições da sociedade civil, geralmente fundações ou
associações civis sem fins lucrativos, com finalidades de
interesse público.(DECS)
SNESP: Instituciones de la sociedad civil, generalmente
fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro, con
finalidades de interés público.
SNING: An organization that is not owned by the government, but
may work with government departments.(DECS)
Organizações profissionais
UF: Associações profissionais
BT: Organizações
NT: Organizações profissionais - Psicologia
RT: Conselho Regional de Psicologia – 6ª.Região
Profissionais
TESP: ORGANIZACIONE PROFESIONALES
TING: PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
Organizações profissionais - Psicologia
UF: Psicologia - Sociedades
Sociedades - Psicologia
BT: Organizações profissionais
Organizações religiosas
BT: Organizações
RT: Grupos religiosos
Religião
TESP: ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
TING: RELIGIOUS ORGANIZATIONS
SNING: Any type of agency, organization, or institution operated
by religious groups or persos. Includes, but not limited
to, church, social service, educational, fraternal,
recreational, missionary, or rehabilitation organizations
Organizational character index
UF: OCI
BT: Medidas
Órgão (instrumento musical)
BT: Música
TESP: ORGANO (INSTRUMENTO MUSICIAL)
TING: ORGAN (MUSICAL INSTRUMENT)
SNPOR: Instrumento constituído de teclado, pedaleira e tubos, que
são os principais responsáveis pela produção do som em
consequência do ar que neles é introduzido sob
pressão.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Instrumento que consiste de teclado, conmutador de pedal y
tubos, que son los principales responsables por la
producción del sonido en consecuencia del are que en ellos
es introducido baja presión.
Órgãos dos sentidos
BT: Anatomia

NT: Cóclea
Olho (anatomia)
Olho (fisiologia)
TESP: ORGANOS DE LOS SENTIDOS
TING: SENSE ORGANS
SNPOR: Cada uma das estruturas especializadas dedicadas à detecção
de estímulos ambientais específicos, como o olfato, visão,
audição, tato ou temperatura.(Tradução livre)
SNESP: Cada una de las estructuras especializadas dedicadas a la
detección de estímulos ambientales específicos, como el
olfato, la vista, el oído, la temperatura o el tacto.
(Diccionario Mosby. 5a ed. Madrid: Harcourt España, 2000,
p.900).(DECS)
Orgasmo

UF: Climax sexual
BT: Comportamento psicossexual
NT: Orgasmo feminino
Orgasmo masculino
RT: Frigidez
Impotência
TESP: ORGASMO
TING: ORGASM
SNPOR: O clímax da excitação sexual tanto em humanos como em
animais.(DECS)
SNESP: El clímax de la excitación sexual tanto en humanos como en
animales.(DECS)
SNING: The crisis of sexual excitement in either humans or
animals.(DECS)

Orgasmo feminino
BT: Orgasmo
RT: Frigidez
Masturbação
Relação sexual
TESP: ORGASMO FEMENINO
TING: FEMALE ORGASM
SNPOR: Termo usado para as populações humanas e animais.
SNESP: Termino usado para las poblaciones humanas y animales
SNING: Used for both human and animal populations.
Orgasmo masculino
BT: Orgasmo
NT: Ejaculação precoce
RT: Impotência
Masturbação
Relação sexual
TESP: ORGASMO MASCULINO
TING: MALE ORGASM
SNPOR: Termo usado para populações humanas e animais.
SNESP: Termino usado para las poblaciones humanas y animales
SNING: Used for both human and animal populations.
Orgonomia
UF: Energia orgone
RT: Reich, Wilhelm, 1897-1957
TESP: ORGONOMIA
TING: ORGONOMY

Orientação animal
RT: Etologia animal
TESP: ORIENTACION ANIMAL
TING: ANIMAL ORIENTATION
Orientação de carreira
USE: Orientação vocacional
Orientação educacional
UF: Aconselhamento educacional
BT: Aconselhamento
NT: Orientação educacional - Bibliografia
RT: Educação
Orientação vocacional
TESP: ORIENTACION EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL COUNSELING
SNPOR: Assistência oferecida a estudantes universitários ou
colegiais na programação do plano escolar, na seleção de
curso ou na especialização acadêmica. Compare ORIENTAÇÃO
ESCOLAR.
SNESP: Asistencia ofrecida a estudiantes universitários o colégios
en la programacion de plan escolar, en la seleccion de
curso o en la especializacion academica. Compare
ORIENTACION ESCOLAR
SNING: Assistance offered to school or college students on school
program planning, course selection or academic
specialization.
Compare SCHOOL COUNSELING.
Orientação educacional - Bibliografia
BT: Bibliografia
Orientação educacional
Orientação escolar
UF: Aconselhamento escolar
BT: Aconselhamento
RT: Educação
Orientadores educacionais
Serviços de saúde mental
TESP: ORIENTACION ESCOLAR
TING: SCHOOL COUNSELING
SNPOR: Serviços de conselhos fortalecidos por conselheiros ou
professores supervisores com o objetivo de ajudar a
estudantes primários, secundários, ou universitários com
problemas de adaptação. Compare ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL.
SNESP: Servicios de consejeria fortalecidos por consejeros o
profesores supervisores con el objetivo de ayudar a
estudiantes primários, secundarios, o universitários con
problemas de adaptacion. Compare ORIENTACION EDUCACIONAL
SNING: Counseling services provided by counselors or teacher
counselor in order to help school, college, or university
students cope with adjustment problems. Compare EDUCATIONAL
COUNSELING.
Orientação espacial
USE: Orientação espacial (percepção)
Orientação espacial (percepção)
UF: Organização espacial

Orientação espacial
BT: Orientação perceptiva
Percepção espacial
RT: Aptidão espacial
Equilíbrio
Mapas cognitivos
Rotação mental
TESP: ORIENTACION ESPACIAL (PERCEPCION)
TING: SPATIAL ORIENTATION (PERCEPTION)
SNPOR: Capacidade em perceber-se ou orientar a si mesmo ou um
estímulo externo no espaço com respeito a pontos de
referência definidos ambientalmente ou egocentricamente.
SNESP: Capacidad en percibirse o orientar a sí mismo o un estímulo
externo en el espacio con respecto a puntos de referencia
definidos ambientalmente o egocéntricamente.
SNING: Ability to perceive or orient oneself or external stimuli
in space with respect to enviromentally or egocentrically
defined reference points.
Orientação ocupacional
USE: Orientação vocacional
Orientação perceptiva
BT: Percepção
NT: Orientação espacial (percepção)
RT: Funções mentais
Perspectiva de tempo
TESP: ORIENTACION PERCEPTIVA
TING: PERCEPTUAL ORIENTATION
SNPOR: Percepção da própria posição no tempo e espaço.
SNESP: Percepcion de una propia posicion en el tiempo y espacio
SNING: Awareness of one's position in time and space.
Orientação profissional
USE: Orientação vocacional
Orientação sexual
NT: Heterossexualidade
Homossexualidade
RT: Atitudes sexuais
Comportamento psicossexual
Identidade de gênero
TESP: CONDUCTA SEXUAL
TING: SEXUAL ORIENTATION
SNPOR: A atração sexual contínua de uma pessoa por parceiros
masculinos, parceiros femininos ou ambos. A orientação
sexual pode ser heterossexual, homossexual, ou
bissexual.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La atracción sexual continua de una persona por compañeros
masculinos, compañeros femeninos o ambos. La orientación
sexual puede ser heterosexual, homosexual, o bisexual. La
orientación sexual puede ser heterosexual, o bisexual.
Orientação vocacional
UF: Aconselhamento de carreira
Aconselhamento vocacional
Orientação de carreira
Orientação ocupacional

Orientação profissional
BT: Aconselhamento
NT: Orientação vocacional - Bibliografia
Vocação médica
RT: Bateria de orientação profissional
Informação profissional
Orientação educacional
Orientadores vocacionais
Profissões
TESP: ORIENTACION VOCACIONAL
TING: VOCATIONAL GUIDANCE
SNPOR: O processo de ajudar um indivíduo a escolher uma vocação
adequada através de meios como (a) entrevistas detalhadas;
(b) administração de testes de aptidão, interesses e
personalidade; e (c) discussão da natureza e requisitos de
tipos específicos de trabalho pelos quais o indivíduo
expressa um interesse.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El proceso de ayudar un individuo a escoger una vocación
adecuada a través de medios como (a) entrevistas
detalladas; (b) administración de testes de aptitud,
intereses y personalidad; y (c) discusión de la naturaleza
y requisitos de tipos específicos de trabajo por los cuales
el individuo expresa un interese.
Orientação vocacional - Bibliografia
BT: Bibliografia
Orientação vocacional
TESP: ORIENTACION VOCACIONAL - BIBLIOGRAFIA
Orientadores
UF: Conselheiros
BT: Profissionais
NT: Orientadores educacionais
Orientadores vocacionais
RT: Aconselhamento
Assistentes sociais
Características do orientador
Pessoal da saúde
Pessoal da saúde mental
Psicólogos
Sociólogos
Terapeutas
TESP: ORIENTADORES
TING: COUNSELORS
SNPOR: Profissionais mais antigos que fornecem orientação, direção
e apoio àquelas pessoas desejosas de melhoras nas posições
acadêmicas, administrativas ou outras situações de
desenvolvimento na carreira.(DECS)
SNESP: Profesionales más antiguos que brindan orientación,
dirección y apoyo a aquellas personas deseosas de ascender
en posiciones académicas, administrativas u otras
situaciones del desarrollo profesional.(DECS)
SNING: Senior professionals who provide guidance, direction and
support to those persons desirous of improvement in
academic positions, administrative positions or other
career development situations.(DECS)
Orientadores educacionais

UF: Supervisores de educação
Supervisores educacionais
BT: Orientadores
Pessoal da educação
RT: Orientação escolar
Orientadores vocacionais
Psicólogos escolares
TESP: ORIENTADORES EDUCACIONALES
TING: SCHOOL COUNSELORS
Orientadores vocacionais
BT: Orientadores
RT: Assistentes sociais
Orientação vocacional
Orientadores educacionais
TESP: ORIENTADORES VOCACIONALES
TING: VOCACIONAL COUNSELORS
SNPOR: Pessoas dedicadas à orientação profissional, geralmente no
serviço social, escola, agência governamental, grandes
centros indústriais ou de trabalho.
SNESP: Personas dedicadas a orientacion profesional, generalmente
em servicio social, escuela, agencia gubernamental, grandes
centros industriales o de trabajo
SNING: Persons engaged in career guindance, usually in social
service, school, government agency, industrial, or
employment center settings.
Orientais

USE: Asiáticos

Originalidade
USE: Criatividade
Ortografia
BT: Linguística
RT: Consciência sintática
Escrita cursiva
Linguagem escrita
TESP: ORTOGRAFIA
TING: ORTHOGRAPHY
SNPOR: Regras formais e artísticas de escrever e soletrar de
acordo com o uso padrão. Termo também usado para referir-se
à representação dos sons de uma língua pelos símbolos
escritos.
SNESP: Reglas formales y artisticas de escribir o deletrear de
acuerdo con el uso de patrones. Termino usado para
referirse a representacion de sonidos de un lenguaje por
simbolos escritos
SNING: Art and formal rules of writing and spelling according to
accepted usage. Also used to refer to the representation of
the sounds of a language by written symbols.
Ortopsiquiatria
BT: Psiquiatria
RT: Psiquiatria da criança
TESP: ORTOPSIQUIATRIA
TING: ORTHOPSYCHIATRY
SNPOR: Método interdisciplinar que combina a psiquiatria,
psicologia, pediatria, e outros campos relacionados para a

prevenção e tratamento precoce de doenças mentais,
particularmente em crianças e adolescentes.
SNESP: Método interdisciplinar que combina la psiquiatría,
psicología, pediatría y tratamiento precoz de enfermedades
mentales, particularmente en niños y adolescentes.
SNING: Interdisciplinary approach combining psychiatry,
psychology, pediatrics, and other related fields for
prevention and early treatment of mental disorders,
particularly in children and adolescents.
Ostomizados
RT: Cirurgia
Pacientes
TESP: OSTOMIZADOS
TING: OSTOMATES
Otimismo

BT: Estados emocionais
Traços de personalidade
RT: Esperança
Psicologia positiva
TESP: OPTIMISMO
TING: OPTIMISM
SNPOR: Atitude caracterizada por uma disponibilidade positiva e
alegre e uma inclinação para antecipar a mais favorável
solução dos eventos ou acontecimentos.
SNESP: Actitud caracterizada por una disponibilidad positiva y
alegre y una inclinacion para anticipar a mas soluciones
favorables de eventos o acontecimentos
SNING: Attitude characterized by a positive and cheerful
disposition and inclination to anticipate the most
favorable outcome of events or actions.

Otite

USE: Distúrbios da audição

Ototoxicidade
BT: Distúrbios da audição
TESP: OTOTOXICIDAD
TING: OTOTOXIC AGENTES
Ouriços do mar
RT: Invertebrados
TESP: ERIZOS DEL MAR
TING: SEA URCHINGS
Ovinos

UF: Cordeiros
BT: Animais
Mamíferos
TESP: OVINOS
TING: SHEEP
SNPOR: Qualquer mamífero ruminante com chifres curvados (gênero
Ovis,família Bovodae) que possuem sulco lacrimal e
glândulas interdigitais (ausentes nas CABRAS).(DECS)
SNESP: Cualquiera de los mamiferos rumiantes con cuernos curvados
del género Ovis, familia Bovidae. Poseen surcos lagrimales
y glándulas interdigitales, ausentes en las CABRAS.(DECS)
SNING: Any of the ruminant mammals with curved horns in the genus

Ovis,family Bovidae. They possess lachrymal grooves and
interdigital glands, which are absent in GOATS.(DECS)
Pacas

BT: Mamíferos
TESP: PACAS
TING: PACAS
SNPOR: Grande roedor noturno (Agouti paca), da família dos
dasiproctídeos, encontrado do México ao Sul do Brasil, ger.
próximo a rios, com cerca de 70 cm de comprimento e até 13
kg, cauda pequena e não visível e pelagem
pardo-amarronzada, com três a quatro listras longitudinais
formadas por grandes manchas brancas.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Grande roedor nocturno (Agouti paca), da familia de los
dasiproctídeos, encontrado de México al Sul del Brasil,
generalmente próximo a rios, con cerca de 70 cm de tamaño y
hasta 13 kg, cola pequeña y no visible y pelaje
pardo-marrón, con tres a cuatro rayas longitudinales
formadas por grandes manchas blancas.

Paciente de câncer
BT: Pacientes
TESP: PACIENTE DE CANCER
TING: CANCER - PATIENTS
Pacientes

UF: Características do paciente
NT: Paciente de câncer
Pacientes ambulatoriais
Pacientes hospitalizados
Pacientes neurológicos
Pacientes psiquiátricos
Pacientes terminais
RT: Analisabilidade
Educação terapêutica
Laringectomizados
Ostomizados
TESP: PACIENTES
TING: PATIENTS
SNPOR: Pessoas em tratamento médico. Se possível use um termo mais
específico. Considere também CLIENTS.
SNESP: Personas en tratamiento médico. Sí posible use un término
más específico. Considere también CLIENTS.
SNING: Persons under médical care. Use a more specific term if
possible. Consider also CLIENTS.

Pacientes ambulatoriais
BT: Pacientes
TESP: PACIENTES AMBULATORIOS
TING: OUTPATIENTS
SNPOR: Paciente registrado que pode ser tratado sem passar a noite
em um hospital, clínica ou outra instituição, por exemplo,
no consultório do médico, em uma clínica ou em um centro de
cirurgia-dia.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Paciente registrado que puede ser tratado sin pasar la
noche en un hospital, clínica o en un centro de cirugía-día.

Pacientes hospitalizados
BT: Pacientes
TESP: PACIENTES HOSPITALIZADOS
TING: HOSPITALIZED PATIENTS
Pacientes neurológicos
BT: Pacientes
TESP: PACIENTES NEUROLOGICOS
TING: NEUROLOGICAL PATIENTS
SNPOR: O termo deriva-se da experiência prática de trabalho com
equipes interdisciplinares que buscam a reabilitação de
pacientes vítimas de doenças neurológicas como, acidentes
vasculares encefálicos, traumatismos cranianos, lesões
medulares dentre outras. (Definição do autor da tese:
Ricardo Gomide Santos)
SNESP: El término se deriva de la experiencia práctica de trabajo
con equipos interdisciplinares que buscan la rehabilitación
de los pacientes que sufren de enfermedades neurológicas
como accidentes cerebrovasculares, traumatismos
craneoencefálicos, lesiones en la médula espinal, entre
otros. (Tradução do autor)
SNING: This term derives from practical experience working with
interdisciplinary teams seeking the rehabilitation of
patients who suffered neurological diseases such as
strokes, head injuries, spinal cord injuries and
others.(Tradução do autor)
Pacientes psiquiátricos
BT: Pacientes
RT: Distúrbios mentais
Psicopatologia
TESP: PACIENTES PSIQUIATRICOS
TING: PSYCHIATRIC PATIENTS
Pacientes terminais
UF: Doentes terminais
Moribundos
BT: Pacientes
RT: Cuidados paliativos
Morte
TESP: PACIENTES TERMINALES
TING: TERMINALLY ILL PATIENTS
SNPOR: Pessoas com uma enfermidade incurável ou irreversível na
fase finale que resultará em morte em pouco tempo.(DECS)
SNESP: Personas con una enfermedad incurable o irreversible en la
etapa final que lo conducirá a la muerte en poco
tiempo.(DECS)
SNING: Persons with an incurable or irreversible illness at the
end stage that will result in death within a short time.
(From O'Leary et al., Lexikon:Dictionary of Health Care
Terms, Organizations, and Acronyms for the Era of Reform,
1994, p780).(DECS)
Padrão cultural
RT: Cultura
TESP: PATRONES CULTURALES
TING: CULTURAL PATTERN
SNPOR: Padrão distintivo de atividades, crenças, ritos e tradições

associados a um aspecto central da vida de uma determinada
cultura. Um exemplo é o agrupamento de atividades,
cerimônias, folclore, músicas e histórias associado à caça
e uso do búfalo por povos norte-americanos
nativos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Patrón distintivo de actividades, creencias, ritos y
tradiciones asociados a un aspecto central de la vida de
una determinada cultura. Un ejemplo es el agrupamiento de
actividades, ceremonias, folclores, músicas y historias
asociado a la caza y uso del búfalo por pueblos
norte-americanos nativos.
Padrões de alimentação
USE: Alimentação
Padrões de consumo de bebida alcoólica
NT: Intoxicação alcoólica
TESP: PADRONES DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOHOLICA
TING: ALCOHOL DRINKING PATTERNS
Padrões de interesse
USE: Interesses
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use PADRÕES DE INTERESSE
ou INTERESSES para acessar referências anteriores a 1982.
SNESP: Término en desuso a partir de 1982. Use PATRONES DE INTESE
o INTERESES para acceder referencias anteriores a 1982.
SNING: Term discontinued in 1982. Use INTEREST PATTERNS or
INTERESTS to access references prior to 1982.
Padrões dissociativos
USE: Transtornos dissociativos
Padronização do teste
UF: Normalização do teste
BT: Aplicação do teste
Construção do teste
RT: Precisão do teste
Validade do teste
TESP: PADRONIZACION DEL TEST
TING: TEST STANDARDIZATION
Pagamento
USE: Salários
Pai

BT: Homens
Pais
NT: Pais adolescentes
RT: Desejo de morte
TESP: PADRE
TING: FATHERS
SNPOR: Homem em relação aos seus filhos, naturais ou
adotivos.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Hombre en relación a los hijos, naturales o adoptivos.

Pain, Sara, 1931BT: Pessoas

RT: Psicólogos
Pais

BT: Ancestrais
Homens
Membros da família
NT: Mães
Pai
Pais adotivos
Pais homossexuais
RT: Complexo de Édipo
TESP: PADRES
TING: PARENTS
SNPOR: A partir de 1982, termo limitado as populações humanas.
Para animais considere COMPORTAMENTO DOS PAIS (ANIMAL) ou
COMPORTAMENTO MATERNO (ANIMAL).
SNESP: A partir de 1982, término limitado a las populaciones
humanas. Para animales considere COMPORTAMIENTO DE LOS
PADRS (ANIMAL) o COMPORTAMIENTO MATERNO (ANIMAL).
SNING: From 1982, limited to human populations. For animals
consider ANIMAL PARENTAL BEHAVIOR or ANIMAL MATERNAL
BEHAVIOR.

Pais adolescentes
BT: Adolescentes
Pai
RT: Gravidez na adolescência
TESP: PADRES ADOLESCENTES
TING: ADOLESCENT FATHERS
SNPOR: Pais com idades entre 13 e 17 anos.
SNESP: Padres con edades entre 13 y 17 anos
SNING: Fathers aged 13-17 years.
Pais adotivos
BT: Pais
TESP: PADRES ADOPTIVOS
TING: FOSTER PARENTS
SNPOR: Adultos que adotam legalmente uma criança e criam como
filho.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Adultos que adoptan legalmente un niño y crean como hijo.
Pais gays

USE: Pais homossexuais

Pais homossexuais
UF: Mães lésbicas
Pais gays
BT: Pais
RT: Estrutura familiar
Homossexualidade
Lesbianismo
TESP: PADRES HOMOSEXUALES
TING: HOMOSEXUAL PARENTS
Paisagem

BT: Geografia
TESP: PAISAJE
TING: PAYSAGE

SNPOR: Conjunto de componentes naturais ou não de um espaço
externo que pode ser apreendido pelo olhar.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Conjunto de componentes naturales o no de un espacio
externo que puede ser aprehendido por la mirada.
Países

NT: Países em desenvolvimento
RT: Geografia
TESP: PAÍSES
TING: COUNTRIES
SNPOR: Aplica-se aos estudos que abranjam mais de um país quando
esses países não são mencionados explicitamente ou são
muito numerosos para listar.
SNESP: Se aplica a los estudios que cubren de mas de un pais
cuando esos Países no sn mencionados explicitamente o son
muy numerosos para listar
SNING: Applies to cross-national studies when individual countries
are not mentioned or are too numerous to list.

Países do terceiro mundo
USE: Países em desenvolvimento
Países em desenvolvimento
UF: Países do terceiro mundo
Países subdesenvolvidos
BT: Países
RT: Desenvolvimento econômico
TESP: PAÍSES EN DESAROLLO
TING: DEVELOPING COUNTRIES
SNPOR: Países no processo de mudança com o crescimento econômico,
ou seja, um aumento na produção, consumo e renda per
capita. O processo de crescimento econômico envolve a
melhor utilização de recursos naturais e humanos que
resultam em uma mudança nas estruturas sociais, políticas e
econômicas.(DECS)
SNESP: Os países en el proceso de cambio con el crecimiento
económico, es decir, un aumento de la producción, el
consumo per cápita y el ingreso. El proceso de crecimiento
económico implica una mejor utilización de los recursos
naturales y humanos, el cual resulta en un cambio en las
estructuras sociales, políticas y económicas.(DECS)
SNING: Countries in the process of change with economic growth,
that is, an increase in production, per capita consumption,
and income. The process of economic growth involves better
utilization of natural andhuman resources, which results in
a change in the social, political, and economic
structures.(DECS)
Países subdesenvolvidos
USE: Países em desenvolvimento
Paixão

BT: Estados emocionais
TESP: PASION
TING: PASSION
SNPOR: 1. Sentimento ou convicção intenso, forte ou irresistível.
Paixão é frequentemente diferenciada de emoção, na medida

em que a paixão afeta uma pessoa com relutância 2. Desejo
sexual intenso. 3. Forte preferência ou entusiasmo por ou
devoção a uma atividade, objeto conceito etc.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Sentimiento o convicción intenso, fuerte o irresistible.
Pación es frecuentemente diferenciada de emoción, en la
medida en que la pación afecta una persona con reluctancia
2. Deseo sexual intenso. 3. Fuerte preferencia o entusiasmo
por o devoción a una actividad, objeto concepto etc.
Palavras (vocabulário)
USE: Vocabulário
Paleografia
BT: História
TESP: PALEOGRAFIA
TING: PALEOGRAPHY
SNPOR: O estudo de inscrições antigas e modos de escrita. Inclui a
decifração de manuscritos e outras formas para determinar
as suas datas, suas proveniências, etc.(DECS)
SNESP: Estudios de inscripciones antiguas y modos de escribir.
Incluye el descifrado de manuscritos y otras formas para
determinar su fecha, procedencia, etc.(DECS)
SNING: The study of ancient inscriptions and modes of writing. It
includes the deciphering of manuscripts and other forms to
determine their date, provenance, etc. (Webster's 1st
ed).(DECS)
Paleontologia
BT: Geociências
TESP: PALEONTOLOGIA
TING: PALEONTOLOGY
SNPOR: O estudo das formas de vida primitivas através de restos
fósseis.(DECS)
SNESP: Estudio de las primeras formas de vida a través de los
restos fósiles.(DECS)
SNING: The study of early forms of life through fossil
remains.(DECS)
Palestinos
USE: Árabes
Pânico

PANSS
Pantera

BT: Medo
RT: Angústia real
Ansiedade
Desenvolvimento de angústia
Distúrbio do pânico
TESP: PANICO
TING: PANIC
SNPOR: Anterior a 1988, também usado para PANIC DISORDER.
SNESP: Anterior a 1988, también usado para PANIC DISORDER.
SNING: Prior to 1988, also used for PANIC DISORDER.
USE: Escala das síndromes positiva e negativa
UF: Leopardo

BT: Mamíferos
TESP: PANTHERA
TING: PANTHERA
SNPOR: Gênero de felinos (família FELIDAE) composto por grandes
animais, como LEÕES, TIGRES, jaguares e o leopardo.(DECS)
SNESP: Género de la familia FELIDAE compuesto de grandes felinos
que comprende los LEONES, TIGRES, jaguares y el
leopardo.(DECS)
SNING: Genus in the family FELIDAE comprised of big felines
including LIONS;TIGERS; jaguars; and the leopard.(DECS)
Papagaios
BT: Aves
TESP: LOROS
TING: PARROTS
SNPOR: AVES da grande família Psittacidae, amplamente distribuídas
em regiões tropicais que apresentam robusto bico curvo
distinto. A família inclui AVES DO AMOR, PAPAGAIOS DA
AMAZÔNIA, maritacas,PERIQUITOS e muitos outros tipos de
papagaios.(DECS)
SNESP: AVES de la extensa familia Psittacidae, ampliamente
distribuidas en las regiones tropicales y que poseen un
pico característico, ganchudo y fuerte. La familia incluye
los TÓRTOLOS, LOROS DEL AMAZONAS, cotorras, PERIQUITOS y
muchos otros tipos de loros.(DECS)
SNING: BIRDS of the large family Psittacidae, widely distributed
in tropical regions and having a distinctive stout, curved
hooked bill. The familyincludes LOVEBIRDS; AMAZON PARROTS;
conures; PARAKEETS; and many other kinds of parrots.(DECS)
Papéis

NT: Papéis sexuais
Papel do terapeuta
Papel dos pais
RT: Conflito de gerações
Expectativas do papel
Mudança
Percepção de papel
Role playing
TESP: ROLES
TING: ROLES
SNPOR: Conjunto coerente de comportamentos esperados de um
indivíduo em uma posição específica dentro de um grupo ou
ambiente social. Visto que o termo é derivado do conceito
dramatúrgico de papel, há uma sugestão de que as ações dos
indivíduos são reguladas pelo papel que eles desempenham no
cenário social mais do que por suas predileções ou
inclinações pessoais.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Conjunto coherente de comportamientos esperados de un
individuo en una posición específica dentro de un grupo o
ambiente social. Visto que el término es derivado del
concepto dramatúrgico de papel, hay una sugestión de que
las acciones de los individuos son reguladas por el papel
que ellos desempeñan en el escenario social más de lo que
por sus predilecciones o inclinaciones personales.

Papéis sexuais
BT: Comportamento psicossexual

Papéis
RT: Androginia
Atitudes frente à identidade sexual
Comportamento estereotipado
Divisão do trabalho
Feminilidade
Identidade de gênero
Masculinidade
Normas sociais
Patriarcado
TESP: ROLES SEXUALES
TING: SEX ROLES
SNPOR: Padrões sexuais em uma dada sociedade que são considerados
apropriados para um dos sexos ou para o outro.
SNESP: Patrones sexuales en una sociedad dada que son considerados
apropiados para uno de los dos sexos o para otro
SNING: Behavioral patterns in a given society which are deemed
appropriate to one sex or the other.
Papel de espelho
BT: Winnicott, Donald Woods, 1896-1971
RT: Espelho
TESP: PAPEL DEL ESPEJO
TING: MIRROR-ROLE
Papel do terapeuta
BT: Papéis
RT: Atitudes do terapeuta
TESP: ROL DEL TERAPEUTA
TING: THERAPIST ROLE
SNPOR: As funções do terapeuta ou outro agente terapêutico no
tratamento de transtornos psicológicos, aliviando respostas
ou sintomas dolorosos restantes de uma condição aflitiva ou
alterando pensamento ou comportamento
mal-adaptativo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Las funciones del terapeuta o otro agente terapéutico en el
tratamiento de trastornos psicológicos, aliviando
respuestas o síntomas dolorosos restantes de una condición
aflictiva o alterando pensamientos o comportamientos
mal-adaptativo.
Papel dos pais
BT: Papéis
Relações familiares
RT: Atitudes dos pais
Disciplina da criança
Permissividade dos pais
Práticas de criação infantil
Relações mãe-criança
Relações pai-criança
Relações pais-criança
Treinamento de pais
TESP: ROL DE LOS PADRES
TING: PARENTAL ROLE
SNPOR: Descrições, percepções, e atitudes com relação ao papel
social, psicológico, comportamental, ou emocional dos pais.
SNESP: Descripciones, percepciones y actitudes com relacion al
papel social, psicológico, comportamental, o emocional del

pais
SNING: Descriptions, perceptions, and attitudes about the social,
psychological, behavioral, or emotional role of parents.
Papel social
RT: Psicologia social
TESP: ROL SOCIAL
TING: SOCIAL ROLE
SNPOR: O papel funcional desempenhado por um indivíduo que detém
uma posição formal em um grupo social, como o papel de
líder de esquadrão, professor ou vice-presidente de uma
organização. Posições desse tipo são denominadas categorias
de papel, e as atitudes e comportamento associado com cada
categoria são denominadas expectativas do papel.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El rol funcional desempeñado por un individuo que detiene
una posición formal en un grupo social, como el papel de
líder de escuadrón, profesor o vice-presidente de una
organización. Posiciones de ese tipo son denominadas
categorías de papel, y las actitudes y comportamiento
asociado con cada categoría son denominadas expectativas
del papel.
Papilomavírus
UF: HPV
Papilomavírus humano
BT: Vírus
TESP: PAPILLOMAVIRUS
TING: PAPILLOMAVIRUSES
Papilomavírus humano
USE: Papilomavírus
Paracelso
USE: Paracelsus, Theophrastus, 1493-1541
Paracelsus, Theophrastus, 1493-1541
UF: Paracelso
BT: Pessoas
RT: Físicos
Médicos
Paradigma
BT: Morfologia (linguística)
TESP: PARADIGMA
TING: PARADIGM
SNPOR: 1. Modelo, padrão ou exemplo representativo, a partir das
funções e interrelações de um processo, de um comportamento
sob estudo ou algo semelhante 2. Projeto ou plano
experimental dos vários passos de uma experiência. 3.
Categoria gramatical ou uma coleção de todas as formas
flexivas de uma palavra 4. Conjunto de suposições,
atitudes, conceitos, valores procedimentos e técnicas que
constituem uma estrutura teórica geralmente aceita dentro,
ou uma perspectiva geral, de uma disciplina.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Modelo, patrón o ejemplo representativo, a partir de las
funciones y interrelaciones de un proceso, de un
comportamiento bajo estudio o algo semejante 2. Proyecto o

plano experimental de los varios pasos de una experiencia 3
Categoría gramatical o una colección de todas las formas
flexivas de una palabra 4. Conjunto de suposiciones,
actitudes, conceptos, valores, procedimientos y técnicas
que constituyen una estructura teórica generalmente acepta
dentro, o una perspectiva general, de una disciplina.
Paradoxo

RT: Contradição
Duplo vínculo
TESP: PARADOJA
TING: PARADOX
SNPOR: Declaração surpreendente ou contraditória que pode não
obstante ser verdadeira. Em filosofia, os paradoxos são
tradicionalmente classificados como lógicos ou
semânticos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Declaración sorprendente o contradictoria que puede no
obstante ser verdadera. En filosofía los paradojos son
tradicionalmente clasificados como lógicos o semánticos.

Paragrafia
BT: Neurolinguística
TING: PARAGRAPHIA
SNPOR: Condição na qual a escrita é distorcida por transposição ou
omissão de letras e palavras ou inserção de palavras
incorretas e irrelevantes.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Condición en la cual la escrita es distorsionado por
trasposición o omisión de letras y palabras o inserción de
palabras incorrectas y irrelevante.
Paralinguagem
RT: Comunicação não-verbal
Linguagem
Linguagem corporal
TESP: PARALENGUAJE
TING: PARALANGUAGE
SNPOR: Os elementos vocais, mas não verbais, da comunicação por
fala. Paralinguagem inclui não apenas aspectos
suprasegmentais da fala, como tom e ênfase, mas também
fatores como volume e velocidade de elocução, qualidade da
voz, hesitações e sons não linguísticos, como suspiros,
assobios ou gemidos.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Los elementos vocales, mas no verbales, de la comunicación
por habla. Paralenguaje incluí no apenas aspectos
suprasegmentales de la habla, como tono y énfasis, mas
también factores como volumen y velocidad de elocución,
cualidad de la voz, hesitaciones y sonidos no lingüísticos,
como suspiros, silbido o gemidos.
Paralisia

BT: Distúrbios do movimento
Distúrbios neuromusculares
NT: Doença de Parkinson
Hemiplegia
Paralisia cerebral
Paraplegia

RT: Disartria
Distúrbios do sistema nervoso central
Distúrbios músculo-esqueléticos
Esclerose (sistema nervoso)
TESP: PARALISIS
TING: PARALYSIS
SNPOR: Termo geral normalmente usado para descrever a perda grave
ou completa da força muscular devido à doença do sistema
motor desde o nível do córtex cerebral até a fibra
muscular. Este termo também pode ocasionalmente se referir
à perda da função sensorial. (Tradução livre do original:
Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p45).(DECS)
SNESP: Término general utilizado normalmente para describir la
pérdida severa o completa de la fuerza muscular producida
por una enfermedad motora sistémica desde el nivel de la
corteza cerebral hasta la fibra muscular. Este término
ocasionalmente puede referirse también a una pérdida de la
función sensorial.(DECS)
SNING: A general term most often used to describe severe or
complete loss of muscle strength due to motor system
disease from the level of the cerebral cortex to the muscle
fiber. This term may also occasionally refer to a loss of
sensory function. (From Adams et al., Principles of
Neurology, 6th ed, p45).(DECS)
Paralisia agitante
USE: Doença de Parkinson
Paralisia cerebral
BT: Distúrbios cerebrais
Paralisia
NT: Paralisia cerebral (crianças)
TESP: PARALISIS CEREBRAL
TING: CEREBRAL PALSY
SNPOR: Grupo heterogêneo de transtornos motores não progressivos
causados por lesões cerebrais crônicas, que se originam no
período pré-natal, período perinatal ou primeiros cinco
anos de vida. Os quatro subtipos principais são espástico,
atetoide, atáxico e paralisia cerebral mista, sendo a forma
espástica a mais comum. O transtorno motor pode variar
desde dificuldades no controle motor fino à espasticidade
severa (v. ESPASTICIDADE MUSCULAR) em todos os membros. A
diplegia espástica (doença de Little) é o subtipo mais
comum, e é caracterizado por espasticidade mais proeminente
nas pernas que nos braços. Esta afecção pode estar
associada com LEUCOMALÁCIA PERIVENTRICULAR. (Tradução livre
do original: Dev Med Child Neurol 1998
Aug;40(8):520-7).(DECS)
SNESP: Grupo heterogéneo de enfermedades motoras no progresivas
producidas por lesiones cerebrales crónicas que se originan
en el período prenatal, perinatal, o en los primeros años
de la vida. Los cuatro subtipos principales son espástica,
atetoide, atáxica, y parálisis cerebral mixta, con formas
espásticas que son las más comunes. El trastorno motor
puede ir desde dificultades con el control motor fino a
espasticidad severa (ver ESPASTICIDAD MUSCULAR) en las
extremidades. La diplegia espástica (enfermedad de Little)
es el subtipo más común, y se caracteriza por espasticidad
que es más intensa en las piernas que en los brazos. Esta

afección puede asociarse a la LEUCOMALACIA,
PERIVENTRICULAR. (Traducción libre del original: Dev Med
Child Neurol 1998 Aug;40(8):520-7).(DECS)
SNING: A heterogeneous group of non progressive motor disorders
caused by chronic brain injuries that originate in the
prenatal period, perinatal period, or first few years of
life. The four major subtypes are spastic, athetoid,
ataxic, and mixed cerebral palsy, with spastic forms being
the most common. The motor disorder may range from
difficulties with fine motor control to severe spasticity
(see MUSCLE SPASTICITY) in all limbs. Spastic diplegia
(Little disease) is the most common subtype, and is
characterized by spasticity that is more prominent in the
legs than in the arms. Pathologically, this condition may
be associated with LEUKOMALACIA, PERIVENTRICULAR. (From Dev
Med Child Neurol 1998 Aug;40(8):520-7).(DECS)
Paralisia cerebral (crianças)
BT: Paralisia cerebral
TESP: PARALISIS CEREBRAL (NINOS)
TING: CEREBRAL PALSY (CHILDREN)
Parâmetros de respostas
NT: Frequência de resposta
Latência de resposta
Tempo de reação
Variabilidade de resposta
RT: Respostas
TESP: PARAMETROS DE RESPUESTA
TING: RESPONSE PARAMETERS
Parâmetros do estímulo
NT: Duração do estímulo
Intervalo entre estímulos
Intervalos de estímulos
Tamanho
RT: Estimulação
TESP: PARAMETROS DE ESTIMULO
TING: STIMULUS PARAMETERS
SNPOR: Termo aplicado quando características quantificáveis ou
descriptíveis de estímulos são enfatizadas em um estudo. Se
possível use um termo mais específico.
SNESP: Termino aplicado cuando las características cuantificables
o descrptibles de estímulos son enfatizadas en un estudio.
Use en lo posible un termino mas específico
SNING: Applied when quantifiable or descriptive characteristics of
stimuli in a study are emphasized. Use a more specific term
if possible.
Paranóia (psicose)
BT: Psicose
NT: Ansiedade paranóide
Ansiedade psicótica
RT: Caráter paranóide
Delírio celotípico
Delírio sistematizado
Personalidade paranóica
TESP: PARANOIA (PSICOSIS)
TING: PARANOIA (PSYCHOSIS)

SNPOR: Desenvolvimento gradual de um elaborado e complexo sistema
de delírio geralmente envolvendo delírios de perseguição ou
de grandiosidade, acompanhado de alguns sinais de distúrbio
de personalidade ou raciocínio.
SNESP: Desenvolvimiento gradual de uno elaborado y complejo
sistema de delirio generalmente involucrando delirios de
persecucion o de grandiosidad, acompanado de algunas senas
de distúrbio de personalidad o raciocinio
SNING: Gradual development of an elaborate and complex delusional
system, usually involving persecutory or grandiose
delusions with few other signs of personality or thought
disturbance.
Paraplegia
BT: Paralisia
RT: Deficiente físico
Distúrbios do sistema nervoso central
Distúrbios músculo-esqueléticos
Distúrbios neuromusculares
Hemiplegia
TESP: PARAPLEJIA
TING: PARAPLEGIA
SNPOR: Paralização dos membros inferiores e do tronco.
SNESP: Paralización de los miembros inferiores y del tronco.
SNING: Paralysis of the lower limbs and trunk.
Paraplégicos
BT: Deficiente físico
TESP: PARAPLEJICOS
TING: PARAPLEGICS
SNPOR: Relativo a, ou portador de paraplegia.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Relativo a, o portador de paraplejia.
Parapsicologia
NT: Fenômenos parapsicológicos
Parapsicologia - Enciclopédias
RT: Análise do sonho
Astrologia
Cabala
Ciências ocultas
Misticismo
TESP: PARAPSICOLOGIA
TING: PARAPSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que trata do comportamento e dos eventos
paranormais, tais como a telepatia, as premonições e a
clarividência, os quais não são explicáveis pelas leis da
natureza da atualidade.(DECS)
SNESP: Rama de la psicología que trata de la conducta y los
eventos paranormales, tales como la telepatía, la
precognición y la clarividencia, los cuales no son
explicables por las leyes naturales actuales.(DECS)
SNING: Branch of psychology that deals with paranormal behavior
and events such as telepathy, precognition, and
clairvoyance, which are not explicable by present day
"natural laws".(DECS)
Parapsicologia - Enciclopédias

BT: Enciclopédias
Parapsicologia
TESP: PARAPSICOLOGIA - ENCICLOPEDIAS
Parentalidade
NT: Homoparentalidade
RT: Determinismo genético
Madrastas
SNPOR: Responsabilidade pelos filhos exercida tanto pelo pai como
pela mãe, ou ainda por quem tenha a custódia dos menores.
Fonte: Tesauro para estudos de gênero e sobre mulheres.
Ed.34, 1998
SNESP: Responsabilidad por los hijos ejercida tanto por el padre
como madre, o aún por quien la custodia de los menores.
Parentes

BT: Membros da família
NT: Irmãos
Nascimentos múltiplos
TESP: PARIENTES
TING: SIBLINGS
SNPOR: Indivíduo ligado a outro por sangue, casamento ou laços
adotivos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Individuo ligado a otro sangre, casamiento o lazos
adoptivos.

Parentesco
USE: Estrutura de parentesco
SNPOR: Parentesco entre indivíduos por nascimento, ancestrais
comuns, ou pelo casamento. Termo usado para populações
humanas e animais.
SNESP: Parentesco entre individuos por nacimiento, ancestrales
comunes, o por el casamiento. Término usado para
poblaciones humanas y animales.
SNING: The state of being related such as by birth, common
ancestry, or marriage. Used for human or animal populations.
PARI

USE: Instrumento de avaliação das atitudes dos pais

Parkinsonismo
USE: Doença de Parkinson
SNPOR: Estado clínico, geralmente induzido por drogas,
caracterizado por tremores, rigidez muscular, distúrbios do
reflexo postural, e akinesia. Compare DOENÇA DE PARKINSON.
SNESP: Estado clínico, generalmente inducido por drogas
caracterizado por tremores, rigidez muscular, trastornos de
reflejo postural, y akinesia. Compare ENFERMEDAD DE
PARKINSON.
SNING: Clinical state, usually drug induced, characterized by
tremors, muscle rigidity, postural reflex dysfunction, and
akinesia. Compare PARKINSONS DISEASE.
Participação
BT: Interação interpessoal
NT: Participação comunitária
Participação política
RT: Envolvimento

TESP: PARTICIPACION
TING: PARTICIPATION
SNPOR: Tomar parte em uma atividade. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Tomar parte en uma actividad. Use en lo posible um termino
mas especifico
SNING: Taking part in an activity. Use a more specific term if
possible.
Participação comunitária
BT: Participação
TESP: PARTICIPACION COMUNITARIA
TING: CONSUMER PARTICIPATION
SNPOR: Mecanismo ou processo através do qual a população, por meio
de seus representantes, participa do processo de formulação
das políticas de saúde e do controle de sua execução nos
distintos níveis de governo: federal, estadual e
municipal.(DECS)
SNESP: Participación individual o de la comunidad en un proceso de
decisión.(DECS)
SNING: Community or individual involvement in the decision-making
process.(DECS)
Participação política
BT: Participação
TESP: PARTICIPACION POLITICA
TING: POLITICAL PARTICIPATION
Parto

UF: Trabalho de parto
RT: Assistência pré-natal
Nascimento
Puerpério
TESP: PARTO
TING: LABOR (CHILDBIRTH)
SNPOR: Processo de nascimento de um ou mais filhos.(DECS)
SNESP: Proceso de dar a luz uno o más hijos.(DECS)
SNING: The process of giving birth to one or more offspring.(DECS)

Parvalbuminas
BT: Proteínas
TESP: PARVALBUMINAS
TING: PARVALBUMINS
SNPOR: Proteínas musculares de baixo peso molecular que são
ligantes de cálcio. Suas funções fisiológicas estão
possivelmente relacionadas ao processo de contração
muscular.(DECS)
SNESP: Proteínas musculares de bajo peso molecular con enlace de
calcio. Su función fisiológica posiblemente está
relacionada con el proceso contráctil.(DECS)
SNING: Low molecular weight, calcium binding muscle proteins.
Their physiological function is possibly related to the
contractile process.(DECS)
Pascal, Blaise, 1623-1662
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Físicos

Matemáticos
Passagem ao ato
BT: Sintomas
RT: Ato
Ato falho
Distúrbios do comportamento
Distúrbios emocionais
TESP: ACTUACION
TING: ACTING OUT
SNPOR: Manifestação comportamental dos impulsos e desejos que são
inaceitáveis ou irreconciliáveis com a consciência
individual. Assim que tal comportamento torna-se inadaptado
socialmente ou individualmente e classificado como um
distúrbio de atuação.
SNESP: Manifestación conductual de los impulses y deseos que son
inaceptables o irreconciliables con la consciencia
individual. Así, que tal comportamiento tornase inadaptado
socialmente o individualmente y clasificado como trastorno
de actuación.
SNING: Behavioral manifestation of those impulses and desires that
are unacceptable or irreconcilable with an individual's
conscience. When such behavior becomes maladaptive,
socially or personally, it is classified as an acting out
disorder.
Paternidade
BT: Estrutura de parentesco
TESP: PATERNIDAD
TING: PATERNITY
SNPOR: Parentesco paterno estabelecido entre um homem e uma
criança.(DECS)
SNESP: Establecer la relación paterna entre un hombre y un
niño.(DECS)
SNING: Stablishing the father relationship of a man and a
child.(DECS)
Patologia

BT: Medicina
NT: Psicopatologia
TESP: PATOLOGIA
TING: PATHOLOGY
SNPOR: Especialidade voltada para a natureza e causa das doenças,
conforme observações de alterações na estrutura e/ou na
função de células e tecidos causadas pelo processo
patológico.(DECS)
SNESP: Especialidad que se ocupa de la naturaleza y causa de
enfermedad expresada cambios en la estructura y función
celular o tisular causados por el proceso de
enfermedad.(DECS)
SNING: A specialty concerned with the nature and cause of disease
as expressed by changes in cellular or tissue structure and
function caused by the disease process. (DECS)

Patologias da autodestruição
USE: Autodestruição
Patologização
TESP: PATOLOGIZACION

Patos

BT: Aves
TESP: PATOS
TING: DUCKS
SNPOR: Comum às aves anseriformes da família dos anatídeos,
aquáticas, que geralmente possuem grande porte.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Común a las aves anseriformes de la familia de los
anatídeos, acuáticas, que generalmente poseen grande porte.

Patriarcado
BT: Estrutura familiar
RT: Atitudes frente à identidade sexual
Ausência materna
Machismo
Papéis sexuais
TESP: PATRIARCADO
TING: PATRIARCHY
SNPOR: Sociedade na qual sucessão e herança são patrilineares, ou
seja, seguidos apenas pelos homens.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Sociedad en la cual sucesión y herencia son patrilineares,
o sea, seguidos apenas por hombres.
Patrimônio cultural
RT: Cultura
TESP: PATRIMONIO CULTURAL
TING: CULTURAL PROPERTY
SNPOR: Qualquer coisa que tem o efeito de preservar memórias
culturais valiosas, tais como habitantes, descobertas,
conceitos ou valores morais.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier cosa que tiene el efecto de preservar memorias
culturales valiosas, tales como habitantes, descubiertas,
conceptos o valores morales.
Paulo de Tarso
USE: Santo Paulo, 5-67 d.C.
Pavlov, Ivan, 1849-1936
BT: Pessoas
RT: Condicionamento clássico
Fisiólogos
Psicólogos
TESP: PAVLOV (IVAN)
TING: PAVLOV (IVAN)
SNING: Idenfies biographical or autobiographical studies and
discussions of Pavlov's works
Paz

BT: Interação social
Problemas sociais
RT: Guerra
Movimentos sociais
Relações internacionais
TESP: PAZ
TING: PEACE

SNPOR: Relação entre pessoas que não estão em conflito; acordo,
concórdia.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Relación entre personas que no están en conflicto; acuerdo,
concordia.
Pé

Pecado

BT: Anatomia
TESP: PIE
TING: FOOT
SNPOR: Extremidade distal da perna dos vertebrados que consiste do
tarso (TORNOZELO), do METATARSO, das falanges e dos tecidos
moles que envolvem estes ossos.(DECS)
SNESP: Extremo distal de la pierna en los vertebrados, que
consiste en el tarso (TOBILLO); METATARSO, falanges, y lo
tejidos blandos que rodean estos huesos.(DECS)
SNING: The distal extremity of the leg in vertebrates, consisting
of the tarsus (ANKLE); METATARSUS; phalanges; and the soft
tissues surrounding these bones.(DECS)
BT: Crenças religiosas
RT: Avareza
TESP: PECADO
TING: SIN
SNPOR: 1. Violação de um preceito religioso 2 desobediência a
qualquer norma ou preceito; falta, erro.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: 1 Violación de un precepto religioso 2. Desobediencia a
cualquier norma o precepto; falta, erro.

Pedagogia
NT: Gestaltpedagogia
Letramento
Projeto político pedagógico
RT: Atividade pedagógica
TESP: PEDAGOGIA
TING: PEDAGOGY
SNPOR: A atividade ou profissão de comunicar conhecimento ou
instrução.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La actividad o profesión de comunicar conocimiento o
instrucción.
Pedagogia da gestalt
USE: Gestaltpedagogia
Pedagogia do esporte
UF: Pedagogia esportiva
BT: Esportes
TESP: PEDAGOGIA DEL DEPORTE
TING: SPORT PEDAGOGY
Pedagogia esportiva
USE: Pedagogia do esporte
Pedagogos
BT: Profissionais

RT: Antipoff, Helena, 1872-1974
Buber, Martin, 1878-1965
Dewey, John, 1859-1952
Dilthey, Wilhelm, 1833-1911
SNPOR: Aquele que tem a prática de ensinar.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Aquél que tiene a práctica de enseñar.
PEDF

USE: Fator derivado do epitélio pigmentado

Pediatras

BT: Médicos
RT: Dolto, Françoise, 1908-1988
Winnicott, Donald Woods, 1896-1971

Pediatria

BT: Medicina
NT: Neuropediatria
Perinatologia
TESP: PEDIATRIA
TING: PEDIATRICS
SNPOR: Especialidade médica voltada para a manutenção da saúde e
para a oferta de cuidados médicos às crianças desde o
nascimento até a adolescência.(DECS)
SNESP: Especialidad médica que se ocupa del mantenimiento de la
salud y de brindar atención médica a los niños desde su
nacimiento hasta la adolescencia.(DECS)
SNING: A medical specialty concerned with maintaining health and
providing medical care to children from birth to
adolescence.(DECS)

Pedofilia

BT: Desvios sexuais
RT: Abuso da criança
Abuso sexual
Agressões sexuais
Incesto
TESP: PEDOFILIA
TING: PEDOPHILIA
SNPOR: Na qual atos ou fantasias sexuais, com crianças pré-púberes
são o método persistentemente preferido ou exclusivo de
obter excitação sexual. As crianças são geralmente muitos
anos mais jovens do que a pedofilia. A atividade sexual
pode consistir de olhar e tocar, mas às vezes incluí
intercurso, mesmo com crianças muito pequenas. Pedofilia é
raramente vista em mulheres.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En cual actos o fantasía sexuales con niños pre-púberes
son el método persistentemente preferido o exclusivo de
obtener excitación sexual. Las niños son generalmente
muchos años más jóvenes de lo que la pedofilia. La
actividad sexual puede consistir de mirar y tocar, más las
veces incluye inter curso, mismo con niños mucho pequeños.
Pedofilia es raramente vista en mujeres.

Peirce, Charles Sanders, 1839-1914
BT: Pessoas

RT: Cientistas
Filosofia americana
Filósofos
Matemáticos
Peixes

BT: Vertebrados
TESP: PECES
TING: FISHES
SNPOR: Grupo de vertebrados aquáticos de sangue frio que possuem
brânquias, nadadeiras, endoesqueleto ósseo ou cartilaginoso
e corpos alongados cobertos com escamas.(DECS)
SNESP: Grupo de vertebrados acuáticos de sangre fría que poseen
agallas, aletas, un endoesqueleto cartilaginoso u óseo y
cuerpo alargado cubierto de escamas.(DECS)
SNING: A group of cold-blooded, aquatic vertebrates having gills,
fins, a cartilaginous or bony endoskeleton, and elongated
bodies covered with scales.(DECS)

Penas alternativas
BT: Direito penal
TESP: PENAS ALTERNATIVAS
TING: ALTERNATIVES TO IMPRISIONENMENT
Pênis

BT: Genitália masculina
RT: Ereção
TESP: PENE
TING: PENIS
SNPOR: Órgão reprodutor externo masculino. É composto por uma
massa de tecido erétil encerrada em três compartimentos
cilíndricos fibrosos. Dois destes compartimentos, os corpos
cavernosos, ficam lado a lado ao longo da parte superior do
órgão. O terceiro compartimento (na parte inferior), o
corpo esponjoso, abriga a uretra.(DECS)
SNESP: Órgano reproductivo externo del macho. Está constituido por
una masa de tejido eréctil encerrado en tres
compartimientos cilíndricos fibrosos. Dos de los tres
compartimientos, el cuerpo cavernoso, se colocan a cada
lado a lo largo de la parte superior del órgano. El tercer
compartimiento por debajo, el cuerpo esponjoso, alberga a
la uretra.(DECS)
SNING: The external reproductive organ of males. It is composed of
a mass of erectile tissue enclosed in three cylindrical
fibrous compartments. Two of the three compartments, the
corpus cavernosa, are placed side-by-side along the upper
part of the organ. The third compartment below, the corpus
spongiosum, houses the urethra.(DECS)

Penitenciárias
USE: Prisões
Penna, Antonio Gomes, 1917-2010
BT: Pessoas
RT: Professores
Psicólogos
Penologia

RT: Criminologia

Instituições correcionais
TESP: PENOLOGIA
TING: PENOLOGY
SNPOR: 1. O estudo científico do gerenciamento de instituições
correcionais, e da reabilitação de criminosos. 2. Em
escritos antigos, o ramo da criminologia que diz respeito a
teoria e prática da punição de crime.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. El estudio científico de la gestión de instituciones
correccionales, y de la rehabilitación de criminosos. 2. En
escritos antiguos, la rama de la criminología que dice
respecto a teoría y práctica de la punición de crimen.
Pensamento
BT: Funções do ego
Processos cognitivos
NT: Abstração
Imagem mental
Pensamento divergente
Pensamento lógico
Pensamento mágico
Pensamento onírico
Raciocínio
RT: Antecipação
Funções mentais
Inteligência
TESP: PENSAMIENTO
TING: THINKING
SNPOR: Processo cognitivo que possibilita a formulação de
conceitos e ideias.
SNESP: Proceso cognitivo que posibilita la formulación de
conceptos e ideas.
SNING: Cognitive process involved in the manipulation of concepts
and ideas.
Pensamento convergente
USE: Raciocínio dedutivo e indutivo
Pensamento crítico
BT: Lógica (filosofia)
TESP: PENSAMIENTO CRITICO
TING: CRITICAL THINKING
SNPOR: Forma de pensamento dirigido, focado em um problema, em que
o indivíduo testa ideias ou possíveis soluções para erros
ou obstáculos. O pensamento crítico é essencial em
atividades como examinar a validade e uma hipótese ou
interpretar o significado de resultados de
pesquisa.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Forma de pensamiento dirigido, enfocado en un problema, en
que el pensamiento crítico es esencial en actividades como
examinar la validad y una hipótesis o interpretar el
significado de resultados de pesquisa.
Pensamento divergente
BT: Pensamento
RT: Abstração
Criatividade
Inteligência

Raciocínio dedutivo e indutivo
TESP: PENSAMIENTO DIVERGENTE
TING: DIVERGENT THINKING
SNPOR: Componente da inteligência manifestado pela capacidade de
gerar uma ampla variedade de ideias ou soluções originais
para um determinado problema. Compare CRIATIVIDADE.
SNESP: Componente de inteligência manifestado por la capacidad de
general una amplia variedad de ideas o soluciones
originales para um determinado problema. Compare CREATIVIDAD
SNING: Component of intelligence which is manifested in the
ability to generate a wide variety of original ideas or
solutions to a particular problem. Compare CREATIVITY.
Pensamento lógico
BT: Pensamento
RT: Analogia
Raciocínio dedutivo e indutivo
TESP: PENSAMIENTO LOGICO
TING: LOGICAL THINKING
SNPOR: Pensamento que está de acordo com os princípios formais da
lógica.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Pensamiento que está de acuerdo con los principios formales
de la lógica.
Pensamento mágico
BT: Distúrbios do pensamento
Pensamento
RT: Fantasias (distúrbios do pensamento)
Imaginação
Neurose obsessiva
TESP: PENSAMIENTO MAGICO
TING: MAGICAL THINKING
SNPOR: Crença de que as declarações, os pensamentos, ou o
comportamento de um indivíduo podem ter uma influência
controladora em eventos específicos, ou prevenir sua
ocorrência por meios que são regulados por algo além das
leis normais de causa e efeito.
SNESP: Creencia de que las declaraciones, pensamientos o
comportamiento de un indivíduo puede tener una influencia
controladora en eventos específicos, o prevenir su
ocurrencia por medios que son regulados por leyes normales
de causa y efecto
SNING: Belief that one's utterances, thoughts, or behavior can
have a controlling influence on specific events or prevent
their occurrence by means that operate beyond the normal
laws of cause and effect.
Pensamento onírico
BT: Pensamento
Sonhos
TESP: PENSAMIENTO ONIRICO
TING: DREAM THOUGTH
Pensamento pós-moderno
USE: Pós-modernidade
Peptídeos

UF: Hormônio concentrador de melanina

Neuropeptídeo EI
Neuropeptídeo Y
Neuropeptídeos
NT: Angiotensina
Colecistocinina
Endotelina-1
Substância P
RT: Drogas
Encefalinas
Neurotransmissores
TESP: PEPTIDOS
TING: PEPTIDES
SNPOR: Membros da classe de compostos constituídos por AMINOÁCIDOS
ligados entre si por ligações peptídicas, formando
estruturas lineares, ramificadas ou cíclicas. Os
OLIGOPEPTÍDEOS são compostos aproximadamente de 2 a 12
aminoácidos. Os polipeptídeos são compostos aproximadamente
de 13 ou mais aminoácidos. As PROTEÍNAS são polipeptídeos
lineares geralmente sintetizados nos RIBOSSOMOS. (DECS)
SNESP: Miembros de la clase de compuestos formados por AMINOÁCIDOS
unidos por enlaces peptídicos entre aminoácidos adyacentes
en estructuras lineales, ramificadas o cíclicas. Los
OLIGOPÉPTIDOS están compuestos por aproximadamente 2-12
aminoácidos. Los polipéptidos están compuestos por
aproximadamente 13 o mas aminoácidos. Las PROTEINAS son
polipéptidos lineales que normalmente son sintetizadas en
los RIBOSOMAS.(DECS)
SNING: Members of the class of compounds composed of AMINO ACIDS
joined together by peptide bonds between adjacent amino
acids into linear, branched or cyclical structures.
OLIGOPEPTIDES are composed of approximately 2-12 amino
acids. Polypeptides are composed of approximately 13 or
more amino acids. PROTEINS are linear polypeptides that are
normally synthesized on RIBOSOMES.(DECS)
Percepção
UF: Sensação
BT: Funções do ego
NT: Aprendizagem perceptomotora
Autopercepção
Constância perceptiva
Discriminação perceptiva
Distorção perceptiva
Heteropercepção
Ilusões (percepção)
Orientação perceptiva
Percepção auditiva
Percepção de forma e contorno
Percepção de papel
Percepção de tempo
Percepção do paladar
Percepção espacial
Percepção extrassensorial
Percepção olfativa
Percepção social
Percepção somestésica
Percepção visual
Processos intersensoriais
Processos perceptomotores

Representação mental
RT: Alucinação onírica
Apercepção
Assimetria hemisférica
Atemporalidade
Atenção
Atenção (eu)
Auto-observação
Autonomia do eu
Causalidade (percepção)
Construtivismo
Desenvolvimento perceptivo
Detecção de sinal (percepção)
Discriminação
Distúrbios da percepção
Elemento alfa
Escotoma
Estimulação perceptiva
Intersubjetividade
Medidas perceptivas
Mente
Negligência sensorial
Ritmo
Toque social
TESP: PERCEPCION
TING: PERCEPTION
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar o processo de
obtenção de informação cognitiva ou sensorial sobre o
ambiente. Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designa el proceso de
obtención de información cognitiva o sensorial sobre el
ambiente. Sí posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the process of
obtaining cognitive or sensory information about the
environment. Use a more specific term if possible.
Percepção (filosofia)
BT: Filosofia
TING: PERCEPTION (PHILOSOPHY)
Percepção auditiva
UF: Audição
BT: Percepção
NT: Audição monódica e dicótica
Discriminação auditiva
Emissões otoacústicas
Percepção da fala
RT: Discriminação de padrão
Ritmo
Vias auditivas
TESP: PERCEPCION AUDITIVA
TING: AUDITORY PERCEPTION
SNPOR: Percepção, detecção, ou identificação de sons.
SNESP: Percepción, detección, o identificación de sonidos.
SNING: Awareness, detection, or identification of sounds.
Percepção da face
UF: Reconhecimento da face
BT: Percepção visual

RT: Assimetria hemisférica
Expressões faciais
Percepção social
TESP: PERCEPCION FACIAL
TING: FACE PERCEPTION
SNPOR: Termo usado para populações humanas e animais.
SNESP: Termino usado para poblaciones humanas y animales
SNING: Used for human or animal populations.
Percepção da fala
BT: Percepção auditiva
RT: Leitura labial
Reconhecimento de palavras
Ritmo
TESP: PERCEPCION DEL HABLA
TING: SPEECH PERCEPTION
SNPOR: O processo psicológico no qual um ouvinte processa um fluxo
de fala que entra para uma representação
fonológica.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El proceso psicológico en lo cual un oyente procesa un
flujo de habla que entra para una representación fonológica.
Percepção da forma
USE: Percepção de forma e contorno
Percepção de brilho
UF: Limiar de luminosidade
BT: Percepção visual
RT: Iluminação
TESP: PERCEPCION DE BRILLO
TING: BRIGHTNESS PERCEPTION
SNPOR: Capacidade de formar impressões sobre a intensidade de luz
de um estímulo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Capacidad de formar impresiones sobre la intensidad de luz
de un estímulo.
Percepção de cheiro
USE: Percepção olfativa
Percepção de contorno
USE: Percepção de forma e contorno
Percepção de cores
UF: Sensibilidade espectral
BT: Percepção visual
TESP: PERCEPCION DE COLOR
TING: COLOR PERCEPTION
SNPOR: A consciência do atributo de matiz do estímulo.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La consciencia del atributo de matiz del estímulo.
Percepção de dor
BT: Percepção somestésica
NT: Analgesia
RT: Dor
TESP: PERCEPCION DEL DOLOR
TING: PAIN PERCEPTION

Percepção de forma
USE: Percepção de forma e contorno
Percepção de forma e contorno
UF: Contorno
Percepção da forma
Percepção de contorno
Percepção de forma
BT: Percepção
RT: Discriminação de padrão
TESP: PERCEPCION DE FORMA
TING: FORM AND SHAPE PERCEPTION
SNPOR: Percepção da forma ou do contorno físico de objetos por
meio de algum dos sentidos, geralmente visual ou háptica.
SNESP: Percepción de forma o del contorno físico de objetos por
medio de algún de los sentidos, generalmente visual o
aptica.
SNING: Perception of the physical form or shape of objects through
any of the senses, usually haptic or visual.
Percepção de movimento
BT: Percepção espacial
RT: Organização perceptomotora
TESP: PERCEPCION DE MOVIMIENTO
TING: MOTION PERCEPTION
SNPOR: O movimento real ou aparente dos objetos através do campo
visual.(DECS)
SNESP: El movimiento real o aparente de los objetos a través del
campo visual.(DECS)
SNING: The real or apparent movement of objects through the visual
field.(DECS)
Percepção de papel
BT: Percepção
RT: Identidade profissional
Papéis
TESP: PERCEPCION DEL ROL
TING: ROLE PERCEPTION
SNPOR: Observações ou dicernimento do próprio comportamento ou
função ou do comportamento e funções de outros em situações
particulares.
SNESP: Observaciones o dicernimiento del própio comportamiento o
funcion o de otros en situaciones particulares
SNING: Views or understanding of one's own or others' function or
behavior in particular situations.
Percepção de tempo
BT: Percepção
NT: Estimativa de tempo
RT: Perspectiva de tempo
Tempo
TESP: PERCEPCION DEL TIEMPO
TING: TIME PERCEPTION
SNPOR: Percepção da duração, simultaneidade, ou continuidade na
passagem do tempo. Anteriormente a introdução da expressão
PERSPECTIVA DE TEMPO em 1978, PERCEPÇÃO DE TEMPO também foi
usado para este conceito.
SNESP: Percepción de la duración, simultaneidad, o continuidad en

la pasaje del tiempo. Anteriormente la introducción de la
expresión PERPECTIVA DE TIEMPO en 1978, PERCEPCIÓN DE
TIEMPO también fue usada para este concepto.
SNING: Perception of duration, simultaneity, or succession in the
passage of time. Prior to the introduction of TIME
PERSPECTIVE in 1978, TIME PERCEPTION was used for this
concept also.
Percepção do paladar
UF: Acidez (paladar)
Amargor
Discriminação do paladar
Doçura
Percepção gustativa
Salinidade
BT: Percepção
RT: Percepção olfativa
TESP: PERCEPCION DEL PALADAR
TING: TASTE PERCEPTION
Percepção espacial
UF: Discriminação espacial
BT: Percepção
NT: Discriminação de tamanho
Orientação espacial (percepção)
Percepção de movimento
RT: Acuidade visual
Rotação mental
TESP: PERCEPCION ESPACIAL
TING: SPATIAL PERCEPTION
SNPOR: Consciência, derivada de estímulo sensorial, das
propriedades espaciais de objetos no ambiente, incluindo
sua forma, dimensão e distância.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Consciencia, derivada de estímulo sensorial, de las
propiedades espaciales de objetos en el ambiente,
incluyendo su forma, dimensión y distancia.
Percepção extrassensorial
BT: Fenômenos parapsicológicos
Percepção
NT: Clarividência
RT: Experiências anômalas
Leitura da mente
Sincronicidade
Telepatia
TESP: PERCEPCION EXTRASENSORIAL
TING: EXTRASENSORY PERCEPTION
SNPOR: Suposta consciência de eventos externos por meios que não
os canais sensoriais conhecidos. Isso inclui telepatia,
clarividência, pré-cognição e, mais vagamente, psicocinese.
A despeito de consideráveis pesquisas, a existência dessas
modalidades continua sendo polêmica.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Supuesta consciencia de eventos externos por medios que no
los canales sensoriales conocidos. Eso incluye telepatía,
clarividencia, pré-cognición y, más vagamente, psicocinese.
A despecho de considerables pesquisas, la existencia de
esas modalidades continua siendo polémica.

Percepção gustativa
USE: Percepção do paladar
Percepção háptica
USE: Sensibilidade cutânea
Percepção interpessoal
USE: Percepção social
Percepção olfativa
UF: Percepção de cheiro
BT: Percepção
RT: Percepção do paladar
TESP: PERCEPCION OLFATIVA
TING: OLFACTORY PERCEPTION
SNPOR: Processo pelo qual a natureza e o significado dos estímulos
olfatórios, como odores, são reconhecidos e interpretados
pelo cérebro.(DECS)
SNESP: El proceso por el cual la naturaleza y el significado de
los estímulos olfativos, como los olores, son reconocidos e
interpretados por el cerebro.(DECS)
SNING: The process by which the nature and meaning of olfactory
stimuli, such as odors, are recognized and interpreted by
the brain.(DECS)
Percepção social
UF: Percepção interpessoal
BT: Comportamento social
Percepção
NT: Atribuição
Atribuição de causalidade
RT: Cognição social
Estigma
Percepção da face
Reputação
TESP: PERCEPCION SOCIAL
TING: SOCIAL PERCEPTION
SNPOR: Percepção de fenômenos sociais, incluindo atitudes ou
comportamentos de pessoas ou grupos, especialmente quando
eles referem-se ao proprio indivíduo.
SNESP: Percepción de fenómenos sociales, incluyendo actitudes o
comportamientos de personas o grupos, especialmente cuando
ellos refiéranse al propio individuo.
SNING: Awareness of social phenomena, including attitudes or
behaviors of persons or groups, especially as they relate
to one's self.
Percepção somestésica
BT: Percepção
NT: Percepção de dor
Sensibilidade cutânea
RT: Consciência corporal
TESP: PERCEPCION SOMESTESICA
TING: SOMESTHETIC PERCEPTION
SNPOR: Conhecimento de condição ou estímulos corporais, incluindo
a percepção cinestética e cutânea.
SNESP: Conocimiento de condicion o estímulos corporales incluyendo
la percepcion cinestetica y cutanea

SNING: Awareness of bodily condition or stimuli, including
kinesthetic and cutaneous perception.
Percepção tátil
UF: Discriminação tátil
Tato
BT: Sensibilidade cutânea
RT: Contato
TESP: PERCEPCION TACTIL
TING: TACTUAL PERCEPTION
SNPOR: Percepção das qualidades ou características de objetos
substâncias, ou superfícies por meio do tato.
SNESP: Percepcion de las cualidades o caracteristias de objetos,
sustancias, o superficies por médio del tacto
SNING: Awareness of the qualities or characteristics of objects,
substances, or surfaces by means of touch.
Percepção visual
BT: Percepção
Visão
NT: Acuidade visual
Discriminação visual
Fixação do olhar
Percepção da face
Percepção de brilho
Percepção de cores
Visão binocular
RT: Atenção visual
Campo visual
Leitura labial
Olho (anatomia)
TESP: PERCEPCION VISUAL
TING: VISUAL PERCEPTION
SNPOR: A consciência de sensações visuais que se originam da
interação entre a fisiologia do sistema visual e os
ambientes interno e externo do observador.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La consciencia de sensaciones visuales que se originan de
la interación entre a fisiología del sistema y los
ambientes interno y externo del observador.
Perda

USE: Luto

Perda sensório-neural da audição
USE: Distúrbios da audição
Perdão

RT: Crenças religiosas
Interação social
TESP: PERDICION
TING: FORGIVENESS
SNPOR: Absolvição de uma ofensa ou liberação de raiva ou
mágoa.(DECS)
SNESP: Disculpa o perdón por una ofensa o la liberación de la ira
o el resentimiento.(DECS)
SNING: Excusing or pardoning for an offense or release of anger or
resentment.(DECS)

Performance (artes)
USE: Artes
Perícia psicológica judicial
BT: Psicologia forense
TESP: PERICIA PSICOLÓGICA JUDICIAL
TING: FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION
Periculosidade
RT: Segurança do trabalho
Violência
TESP: PELIGROSIDAD
TING: DANGEROUSNESS
SNPOR: Estado em que alguém propende a causar dano a si mesmo ou a
outras pessoas, representando uma ameaça a sua segurança e
a de outras pessoas.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estado en que alguien propende a causar daño a sí mismo o a
otras personas, representando una amenaza a su seguranza y
a de otras personas.
Perinatologia
BT: Pediatria
NT: Neonatologia
RT: Período perinatal
TESP: PERINATOLOGIA
TING: PERINATOLOGY
SNPOR: Ramo da medicina (obstetrícia e pediatria) que lida com o
feto e o lactente durante o período perinatal. O período
perinatal começa na vigésima oitava semana de gestação e
termina vinte e oito dias após o nascimento. (Tradução
livre do original: Dorland, 27th ed).(DECS)
SNESP: Ramo de la medicina (obstetricia y pediatría) que estudia
al feto y allactante en el período perinatal. El período
perinatal se inicia al terminar el período compreendido
entre la vigésima y la vigésima octava semanas de la
gestación y termina 7 a 28 dias después del nacimiento.
(Dorland, 28a ed).(DECS)
SNING: The branch of medicine dealing with the fetus and infant
during the perinatal period. The perinatal period begins
with the twenty-eighth week of gestation and ends
twenty-eight days after birth. (From Dorland, 27th
ed).(DECS)
Periódicos científicos
NT: Acesso aberto
RT: Arquivos abertos
Indicadores científicos
Indicadores de qualidade
Período perinatal
RT: Desenvolvimento pré-natal
Gravidez
Nascimento
Perinatologia
TESP: PERIODO PERINATAL
TING: PERINATAL PERIOD
SNPOR: Geralmente o período que imediatamente precede ou segue o
nascimento. Compare NEONATAL PERIOD. Termo usado para

populações humanas e animais.
SNESP: Generalmente el periodo que inmediatamente precede o sigue
al nacimiento. Compare PERIODO NEONATAL. Termino usado para
poblacion humana y animales
SNING: Usually the period just preceding or just following birth.
Compare NEONATAL PERIOD. Used for both human and animal
populations.
Perls, Frederick Salomon, 1893-1970
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Permanência de objeto
RT: Constância perceptiva
Desenvolvimento cognitivo
Estágios de desenvolvimento
Internalização
Noção de conservação
TESP: PERMANENCIA DE OBJETO
TING: OBJECT PERMANENCE
SNPOR: Conhecimento da continua existência de um objeto mesmo
quando ele não e diretamente percebido.
SNESP: Conocimiento de continua existencia de un objeto mismo
cuando es percibido directamente
SNING: Knowledge of the continued existence of an object even when
it is not directly perceived.
Permissividade dos pais
UF: Autoritarismo dos pais
BT: Disciplina da criança
Estilo parental
Relações pais-criança
RT: Atitudes dos pais
Papel dos pais
Relações mãe-criança
Relações pai-criança
TESP: PERMISIVIDAD DE LOS PADRES
TING: PARENTAL PERMISSIVENESS
SNPOR: Estilo de criação de filhos no qual a criança tem ampla
liberdade para expressar seus sentimentos e opiniões, e na
qual restrições artificiais e punições são evitadas o
máximo possível.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estilo de creación de hijos en lo cual el niño tiene amplia
libertad para expresar sus sentimientos y opiniones, y en
la cual restricciones artificiales y puniciones son
evitadas lo máximo posible.
Personagem de ficção
BT: Literatura
TESP: PERSONAJE DE FICCION
TING: FICTIONAL PERSONAGE
Personalidade
UF: Disposição
Temperamento
NT: Coronariopata (personalidade)
Fatores psicanalíticos da personalidade
Personalidade - Bibliografia

Personalidade da criança
Personalidade e cultura
Traços de personalidade
RT: Ajustamento emocional
Arrogância
Autoavaliação
Autoconceito
Autopercepção
Autorrealização
Autorrevelação
Caráter
Cultura e personalidade
Desenvolvimento da personalidade
Diferenças individuais
Distúrbios da personalidade
Emoções
Estados emocionais
Estilo cognitivo
Identidade de gênero
Modificação da personalidade
Modo de vida
Processos da personalidade
Psicodinâmica
Self
Somatotipos
Teoria da personalidade
Traços de caráter
TESP: PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar a totalidade das
características emocionais ou comportamentais de um
indivíduo. Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar la totalidad
de las características emocionales o conductuales de un
individuo. Si posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the totality of
an individual's behavioral or emotional characteristics.
Use a more specific term if possible.
Personalidade - Bibliografia
BT: Bibliografia
Personalidade
TESP: PERSONALIDAD - BIBLIOGRAFIA
Personalidade (distúrbios)
USE: Distúrbios da personalidade
Personalidade antissocial
UF: Psicopata
Psicopatia
Sociopata
BT: Distúrbios da personalidade
RT: Ataque
Autismo
Comportamento antissocial
Criminosos
Crueldade
Delinquência juvenil
Síndrome de Asperger

Zombaria
TESP: PERSONALIDAD ANTISOCIAL
TING: ANTISOCIAL PERSONALITY
SNPOR: Distúrbio de personalidade caracterizado pelo conflito com
outros indivíduos, frustração com baixo nível de
tolerância, desenvolvimento inadequado da consciência, e
rejeição de autoridade e disciplina. Anterior a 1997,
considere PSYCHOPATHY.
SNESP: Trastorno de personalidad caracterizado por lo conflicto
con otros individuos, frustración con bajo nivel de
tolerancia, desenvolvimiento inadecuado de la conciencia, y
repudio de autoridad y disciplina. Anterior a 1997,
considere PSYCHOPATHY.
SNING: Personality disorder characterized by conflict with others,
low frustration tolerance, inadequate conscience
development, and rejection of authority and discipline.
Prior to 1997, consider PSYCHOPATHY.
Personalidade da criança
UF: Personalidade infantil
BT: Personalidade
TESP: PERSONALIDAD DEL NINO
TING: CHILD PERSONALITY
Personalidade do orientador
USE: Características do orientador
Personalidade do terapeuta
USE: Características do terapeuta
Personalidade dupla
USE: Distúrbio dissociativo de identidade
Personalidade e cultura
BT: Cultura
Personalidade
TESP: PERSONALIDAD Y CULTURA
TING: CULTURE AND PERSONALITY
Personalidade esquizóide
BT: Distúrbios da personalidade
RT: Esquizofrenia
TESP: PERSONALIDAD ESQUIZOIDE
TING: SCHIZOID PERSONALITY
SNPOR: Distúrbio de personalidade caracterizado por alienação,
acanhamento, hipersensibilidade, reclusão, egocentricidade,
abstenção de relacionamentos íntimos, pensamento autista,
recolhimento e falta de respostas ao ambiente. Incluam-se
distúrbios de personalidade esquizóide e tipo-esquizóide.
SNESP: Trastorno de personalidad caracterizado por alienación,
avergonzamiento, hipersensibilidad, reclusión,
hipersensibilidad, reclusión, egocentricidad, abstención de
relacionamientos íntimos, pensamiento autista, recogimiento
y falta de respuestas al ambiente. Inclúyanse trastornos de
personalidad esquizoide y tipo-esquizoide.
SNING: Personality disorder characterized by alienation, shyness,
oversensitivity, seclusiveness, egocentricity, avoidance of
intimate relationships, autistic thinking, and withdrawal
from and lack of response to the enviroment. Includes

schizoid and schizotypal personality disorders.
Personalidade infantil
USE: Personalidade da criança
Personalidade múltipla
USE: Distúrbio dissociativo de identidade
TING:
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1997. Use PERSONALIDADE
MULTIPLA para acessar referências entre 73-96.
SNESP: Término en desuso a partir de 1997. Use PERSONALIDAD
MULTIPLA para acceder referencias entre 73-96.
SNING: Term discontinued in 1997. Use MULTIPLE PERSONALITY to
access references from 73-96.
Personalidade paranóica
UF: Distúrbios da personalidade paranóide
BT: Distúrbios da personalidade
RT: Paranóia (psicose)
TESP: PERSONALIDAD PARANOIDE
TING: PARANOID PERSONALITY
SNPOR: Distúrbio de personalidade não psicótica marcado pela
hipersensibilidade, ciúme, e suspeita injustificada com
tendência a culpar os outros por seus próprios repentes.
SNESP: Trastorno de personalidad no psicótica marcado por la
hipersensibilidad, celo, y sospecha injustificada con
tendencia a culpar los otros por sus propios repentes.
SNING: Nonpsychotic personality disorder marked by
hypersensitivity, jealousy, and unwarranted suspicion with
tendency to blame others for one's shortcomings.
Personalismo
BT: Filosofia
Traços de personalidade
TESP: PERSONALISMO
TING: PERSONALISM
SNPOR: 1. A visão de que a personalidade deveria ser o tema
central da psicologia. 2. Tendência a acreditar que as
ações de uma outra pessoa são dirigidas a si e não uma
expressão das características.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. A visión de que la personalidad debería ser el tema
central de la psicología. 2. Tendencia a acreditar que las
acciones de una otra persona son dirigidas a sí y no una
expresión de las características.
Perspectiva de tempo
RT: Orientação perceptiva
Percepção de tempo
Tempo
TESP: PERSPECTIVA DE TIEMPO
TING: TIME PERSPECTIVE
SNPOR: Representação mental de relacionamentos passageiros ou a
capacidade de relembrar eventos na sua cronologia
verdadeira. Também, o ponto de vista do indivíduo com
relação ao passado, presente, e/ou futuro relacionado a
qualidades subjetivas da passagem do tempo. Para acessar
referências anteriores a 1978 use PERCEPÇÃO DE TEMPO.
SNESP: Representacion mental de relacionamientos pasajeros o la

capacidad de recordar eventos de su cronologia verdadera.
Tambien, el punto de vista del indivíduo con relacion al
pasado, presente y futuro relacionado a cualidades
subjetivas del paso del tiempo. Para acceder referências
anteriores a 1978 use PERCEPCION DE TIEMPO
SNING: Mental representation of temporal relationships or the
capacity to remember events in their actual chronology.
Also, one's outlook on the past, present, and/or future in
relation to subjective qualities of time passage. To access
references prior to 1978 use TIME PERCEPTION.
Persuasão
BT: Influências interpessoais
RT: Comunicação persuasiva
TESP: PERSUASION
TING: PERSUASION
SNPOR: Tentativa ativa por uma pessoa de mudar as atitudes,
crenças ou emoções de uma outra pessoa associadas com
alguma questão, pessoa conceito ou objeto. (Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Tentativa activa por una persona de cambiar las actitudes,
creencias o emociones de una otra persona asociadas con
alguna cuestión, persona concepto o objeto.
Perturbação cerebral mínima
USE: Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
Perturbações emocionais
USE: Distúrbios emocionais
Perversão
NT: Coprofilia
Necrofilia
RT: Ataque
Autodestruição
Desubjetivação
Transgressão
TESP: PERVERSION
TING: PERVERSION
Perversidade
BT: Comportamento antissocial
RT: Caráter
TESP: PERVERSIDAD
TING: PERVERSITY
SNPOR: A perversidade qualificaria o caráter e o comportamento de
certos sujeitos que fariam prova de uma crueldade ou de uma
malignidade particular (Laplanche, 2004, p.307)
SNESP: La perversidad cualificaría el carácter y el comportamiento
de ciertos sujetos que harían prueba de una crueldad o de
una malignidad particular.
Perversões sexuais
USE: Desvios sexuais
Pesadelo

BT: Sonhos
RT: Conteúdo do sonho
TESP: PESADILLA

TING: NIGHTMARES
SNPOR: Sonho aterrorizante ou de outro modo perturbador, no qual
medo, tristeza, desespero, aversão ou alguma combinação
dessas formas de conteúdo emocional. Os pesadelos contêm
imagens visuais e algum grau de estrutura narrativa e
tipicamente ocorrem durante o sono REM. O sonhador tende a
despertar subitamente de um pesadelo e fica imediatamente
alerta e consciente de seu ambiente. No DSM-IV-TR, a
ocorrência de pesadelos frequentes é classificada como
transtorno de pesadelo. Os pesadelos também são um sintoma
de transtorno de estresse pós-traumático.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Sueño aterrorizante o de otro modo perturbador, en lo cual
miedo, tristeza, desespero, aversión o alguna combinación
de esas formas de contenido emocional. Las pesadillas
contienen imágenes visuales y algún grado de estructura
narrativa y típicamente ocurren imágenes visuales y algún
grado de estructura narrativa súbitamente de una pesadilla
y se queda inmediatamente alerta y consciente de su
ambiente. En DSM-IV-TR, la ocurrencia de pesadillas
frecuentes es clasificada como trastorno de pesadilla. Las
pesadillas también son un síntoma de trastorno de estrese
postraumático.
Peso abaixo do normal
BT: Peso do corpo
Sintomas
NT: Anorexia nervosa
RT: Deficiências da nutrição
Dietas
Distúrbios do ato de comer
TESP: PESO ABAJO DE LO NORMAL
TING: UNDERWEIGHT
Peso do corpo
BT: Tamanho do corpo
NT: Obesidade
Peso abaixo do normal
Razão cintura-Quadril
RT: Controle do peso
Físico (estrutura corporal)
TESP: PESO DEL CUERPO
TING: BODY WEIGHT
Pesquisa

USE: Experimentação

Pesquisa-ação
BT: Pesquisa educacional
TESP: INVESTIGACION-ACCION
TING: ACTION RESEARCH
Pesquisa bibliográfica
BT: Serviços de informação
RT: Pesquisa científica
TESP: INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA
TING: BIBLIOGRAPHICAL RESEARCH
Pesquisa científica

UF: Produção científica
NT: Pesquisa científica - Bibliografia
Pesquisa científica - Ciências sociais
Pesquisa científica - Dicionários
Pesquisa científica - Psicanálise
Pesquisa científica - Psicologia
Pesquisa qualitativa
Pesquisa quantitativa
Projeto de pesquisa
RT: Arquivos abertos
Centros de pesquisa - América Latina
Comunicação científica
Criação científica
Delineamento experimental
Pesquisa bibliográfica
TESP: INVESTIGACION CIENTIFICA
TING: SCIENTIFIC RESEARCH
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar algum ou todos os
aspectos da pesquisa científica. Se possível use um termo
mais específico.
SNESP: Termino de conceptos amplios para designar alguno o todos
los aspectos de investigacion científica. Use termino mas
específico
SNING: Conceptually broad array term referring to any or all
aspects of scientific research. Use a more specific term if
possible.
Pesquisa científica - Bibliografia
BT: Bibliografia
Pesquisa científica
TESP: INVESTIGACION CIENTIFICA - BIBLIOGRAFIA
Pesquisa científica - Ciências sociais
UF: Ciências sociais - Pesquisa científica
BT: Ciências sociais
Pesquisa científica
TESP: INVESTIGACION CIENTIFICA - CIENCIAS SOCIALES
Pesquisa científica - Dicionários
BT: Dicionários
Pesquisa científica
TESP: INVESTIGACION CIENTIFICA - DICCIONARIOS
TING: SCIENTIFIC RESEARCH - DICTIONARIES
Pesquisa científica - Psicanálise
BT: Pesquisa científica
Psicanálise
RT: Clínica
TESP: INVESTIGACION CIENTIFICA - PSICOANALISIS
TING: SCIENTIFIC RESEARCH - PSYCHOANALYSIS
Pesquisa científica - Psicologia
UF: Psicologia - Pesquisa científica
BT: Pesquisa científica
Psicologia
RT: Comunicação científica - Psicologia
Discurso científico (psicologia)
TESP: INVESTIGACION CIENTIFICA - PSICOLOGIA
TING: SCIENTIFIC RESEARCH - PSYCHOLOGY

Pesquisa educacional
BT: Educação
NT: Pesquisa-ação
TESP: INVESTIGACION EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL RESEARCH
Pesquisa intercultural
BT: Experimentação
TESP: INVESTIGACION INTERCULTURAL
TING: INTERCULTURAL RESEARCH
Pesquisa interdisciplinar
UF: Pesquisa multidisciplinar
BT: Experimentação
RT: Abordagem de tratamento interdisciplinar
Transdisciplinaridade
TESP: INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA
TING: INTERDISCIPLINARY RESEARCH
SNPOR: Qualquer esforço de pesquisa coordenado ou executado por
membros de duas ou mais especialidades, disciplinas, ou
orientações teóricas.
SNESP: Cualquier esfuerzo de busqueda coordinado o ejecutado por
miembros de dos o mas especialidades, disciplinas u
orientaciones teoricas
SNING: Any research effort coordinated or executed by members of
two or more specialities, disciplines, or theoretical
orientations.
Pesquisa multidisciplinar
USE: Pesquisa interdisciplinar
Pesquisa participante
UF: Observação participante
Pesquisa participativa
BT: Experimentação
TESP: INVESTIGACION PARTICIPANTE
TING: PARTICIPANT RESEARCH
Pesquisa participativa
USE: Pesquisa participante
Pesquisa qualitativa
UF: Estudo qualitativo
BT: Pesquisa científica
NT: Grupos focais
RT: Teoria fundamentada
TESP: INVESTIGACION CUALITATIVA
TING: QUALITATIVE RESEARCH
SNPOR: Pesquisa que obtém dados a partir de observação,
entrevistas ou interações verbais e focos nas intenções e
interpretações dos participantes. (Tradução livre do
original: Holloway and Wheeler, "Ethical issues in
qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep;
2(3): 223-232).(DECS)
SNESP: Investigación que se deriva de datos de observación,
entrevistas, o interacciones verbales y se centran en los
significados e interpretaciones de los participantes.
(Traducción libre del original: Holloway and Wheeler,

"Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing
Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).(DECS)
SNING: Research that derives data from observation, interviews, or
verbal interactions and focuses on the meanings and
interpretations of the participants (From Holloway and
Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research,"
Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).(DECS)
Pesquisa quantitativa
BT: Pesquisa científica
SNPOR: Abordagem em ciência que emprega a quantificação (expressão
na forma numérica) das observações feitas.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Abordaje en ciencia que emplea a cuantificación (expresión
en la forma numérica) de las observaciones fechas.
Pesquisadores
USE: Cientistas
Pessoa, Fernando António Nogueira, 1888-1935
BT: Pessoas
RT: Escritores
Poetas
Pessoal (empregados)
USE: Recursos humanos
Pessoal da aviação
UF: Aviadores
BT: Profissionais
NT: Astronautas
RT: Cientistas
Pessoal da indústria e comércio
TESP: PERSONAL DE LA AVIACION
TING: AEROSPACE PERSONNEL
Pessoal da educação
UF: Pessoal educacional
BT: Profissionais
NT: Administradores escolares
Orientadores educacionais
Professores
RT: Educação
Pessoal da saúde mental
Psicólogos educacionais
Supervisão clínica
TESP: PERSONAL DE LA EDUCACION
TING: EDUCATIONAL PERSONNEL
Pessoal da indústria e comércio
BT: Recursos humanos
NT: Arquitetos
Colarinhos brancos
Executivos
Operários
Pessoal de vendas
Psicólogos organizacionais
RT: Cientistas
Engenheiros

Pessoal da aviação
Pessoal não profissional
Profissionais
Trabalhadores rurais
TESP: PERSONAL DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
TING: BUSINESS AND INDUSTRIAL PERSONNEL
Pessoal da saúde
UF: Profissionais da saúde
BT: Profissionais
NT: Pessoal da saúde mental
Pessoal médico
RT: Assistentes sociais
Formação dos profissionais de saúde
Orientadores
Terapeutas
TESP: PERSONAL DE SALUD
TING: HEALTH PERSONNEL
SNPOR: Pessoal trabalhando em uma profissão médica ou da saúde
mental. Termo usado para profissionais da saúde não
especificados ou quando tanto os profissionais da area
médica como os da saúde são questionados. Se possível use
um termo mais específico. Considere PESSOAL MEDICO ou
PESSOAL DE SAÚDE MENTAL para acessar referências anteriores
a 1994.
SNESP: Personal trabajando en una profesion médica o de salud
mental. Termino usado para profesionales de la salud no
especificados o cuando los profesionales del area médica
como los de salud son cuestionados. Use termino mas
específico. Considere PERSONAL MEDICO o PERSONAL DE SALUD
MENTAL para acceder referências anteriores a 1994
SNING: Personnel working in a médical or mental health profession.
Used for unspecified health care profesionals or when both
medical and mental health professionals are discussed. Use
a more specific term if possible. Consider MÉDICAL
PERSONNEL or MENTAL HEALTH PERSONNEL to access references
prior to 1994.
Pessoal da saúde mental
BT: Pessoal da saúde
NT: Psicólogos clínicos
Psicólogos escolares
Psicoterapeutas
Psiquiatras
RT: Assistentes sociais
Orientadores
Pessoal da educação
Pessoal médico
Pessoal paraprofissional
Profissionais
Psicólogos
Saúde mental
Supervisão clínica
Terapeutas
TESP: PERSONAL DE SALUD MENTAL
TING: MENTAL HEALTH PERSONNEL
Pessoal de administração
UF: Administradores

Gerentes
Supervisores
BT: Colarinhos brancos
NT: Administradores escolares
Executivos
RT: Administração
Profissionais
TESP: PERSONAL DE ADMINISTRACION
TING: MANAGEMENT PERSONNEL
SNPOR: Pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de políticas e
supervisão da execução de planos e operações
funcionais.(DECS)
SNESP: Indivíduos responsables por el desarrollo de políticas y
supervisión de la ejecución de planes y operaciones
funcionales.(DECS)
SNING: Individuals responsible for the development of policy and
supervision of the execution of plans and functional
operations.(DECS)
Pessoal de informática
UF: Analistas de sistema
RT: Informática
Profissionais
TESP: PERSONAL DE INFORMATICA
TING: INFORMATIC PERSONNEL
Pessoal de vendas
UF: Agentes de seguro
Vendedores
BT: Colarinhos brancos
Pessoal da indústria e comércio
RT: Profissionais
TESP: PERSONAL DE VENTAS
TING: SALES PERSONNEL
Pessoal educacional
USE: Pessoal da educação
Pessoal médico
BT: Pessoal da saúde
NT: Enfermeiros
Fisioterapeutas
Médicos
Pessoal paramédico
RT: Cientistas
Medicina
Pessoal da saúde mental
Profissionais
TESP: PERSONAL MEDICO
TING: MÉDICAL PERSONNEL
Pessoal não profissional
BT: Recursos humanos
NT: Trabalhadores rurais
RT: Pessoal da indústria e comércio
Pessoal paraprofissional
Profissionais
TESP: PERSONAL NO PROFESIONAL
TING: NONPROFESSIONAL WORKERS

Pessoal paramédico
BT: Pessoal médico
Pessoal paraprofissional
RT: Ciências paramédicas
Profissionais
TESP: PERSONAL PARAMEDICO
TING: PARAMÉDICAL PERSONNEL
Pessoal paraprofissional
BT: Recursos humanos
NT: Pessoal paramédico
RT: Pessoal da saúde mental
Pessoal não profissional
Profissionais
TESP: PERSONAL PARAPROFESIONAL
TING: PARAPROFESSIOAL PERSONNEL
SNPOR: Pessoas com treinamento mínimo ou especial em uma profissão
trabalhando como ajudantes ou assistentes de profissionais.
Use PESSOAL PARAPROFISSIONAL para acessar referências a
pessoas não profissionalizadas entre 73-81.
SNESP: Personas con entrenamiento mínimo o especial en una
profesion trabajando como ayudantes o asistentes de
profesionales. Use PERSONAL PROFESIONAL para acceder
referências a personas no profesionales entre 73-81
SNING: Persons with minimal or special training in a profession
working as aides or assistants to professionals. Use
PARAPROFESSIONAL PERSONNEL to access references to
nonprofessional personnel from 73-81.
Pessoal religioso
USE: Religiosos
Pessoas

NT: Aardweg, Gerard J. M. van den, 1936Abraham, Karl, 1877-1925
Abraham, Nicolas, 1919-1975
Adler, Alfred, 1870-1937
Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903-1969
Agamben, Giorgio, 1942Alexander, Franz, 1891-1964
Allport, Gordon Willard, 1897-1967
Althusser, Louis, 1918-1990
Amaral, Tarsila do, 1886-1973
Andrade, Farnase de, 1926-1996
Andrade, Mário de, 1893-1945
Antipoff, Helena, 1872-1974
Arendt, Hannah, 1906-1975
Aristóteles, 384-322 ac
Asch, Solomon Eliot, 1907-1996
Assis Chateaubriand, 1891-1968
Assis, Machado de, 1839-1908
Aulagnier, Piera, 1923-1990
Ausubel, David Paul, 1918Ayer, Alfred Jules, 1910-1989
Azevedo, Alvares de, 1831-1852
Azevedo, Augusto Cezar de Miranda, 1851-1907
Bachelard, Gaston, 1884-1962
Bacon, Francis, 1561-1626

Badiou, Alain, 1937Bakhtin, Mikhail Mikhailovitch, 1895-1975
Balint, Michael Maurice, 1896-1970
Barbosa, Ruy, 1840-1923
Barre, François Poulain de la, 1647-1725
Barthes, Roland, 1915-1980
Basaglia, Franco, 1924-1980
Bataille, Georges, 1897-1962
Bates, Henry Walter, 1825-1892
Beauvoir, Simone de, 1908-1986
Beers, Clifford Whittingham, 1876-1943
Benjamin, Walter, 1892-1940
Bentham, Jeremy, 1748-1832
Berg, Jan Hendrik van den, 1914-2012
Bergson, Henri Louis, 1859-1941
Berkeley, George, 1685-1753
Bernstein, Doris, 1932-1990
Bijou, Sidney William, 1908-2009
Bion, Wilfred Ruprecht, 1897-1979
Biran, Marie François Pierre Gonthier de, 1766-1824
Biswanger, Ludwig, 1881-1966
Bloomfield, Leonard, 1887-1949
Boesch, Ernest Eduard, 1916Bohoslavsky, Rodolfo, 1942-1977
Boss, Medard, 1903-1990
Bourdieu, Pierre Félix, 1930-2002
Boysen, Gerda, 1922-2005
Braga, Edgard, 1897-1995
Braille, Louis, 1809-1852
Brecht, Bertolt, 1898-1956
Brentano, Franz, 1838-1917
Briquet, Raul, 1887-1953
Bruno, Giordano, 1548-1600
Brunswik, Egon, 1903-1955
Buber, Martin, 1878-1965
Buonarroti, Michelangelo, 1475-1571
Bustos, Dalmiro Manuel, 1934Cabral, Annita de Castilho e Marcondes, 1911-1991
Cassirer, Ernst, 1874-1945
Castro, Rosalia de, 1837-1885
Cattell, James Mckeen, 1860-1944
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616
Chomsky, Noam, 1928Claparède, Édouard, 1873-1940
Claude-Adrien Helvetius, 1715-1771
Claudel, Camile, 1864-1943
Comenius, Johann Amos, 1592-1670
Comte, Auguste, 1798-1857
Condillac, Etienne Bonnot de, 1715-1780
Conselheiro, Antônio, 1830-1897
Cousinet, Roger, 1881-1973
Darwin, Charles Robert, 1809-1882
Davis, Madeleine, 1940Deleuze, Gilles, 1925-1995
Dennett, Daniel Clement, 1942Derrida, Jacques, 1930-2004
Descartes, René, 1596-1650
Dewey, John, 1859-1952
Dilthey, Wilhelm, 1833-1911

Dolto, Françoise, 1908-1988
Durand, Gilbert,1921-2012
Durkheim, Émile, 1858-1917
Einstein, Albert, 1879-1955
Eliade, Mircea, 1907-1986
Engels, Friedrich, 1820-1895
Epicuro, 341-270 a.C.
Erickson, Milton Hyland, 1901-1980
Erikson, Erik, 1902-1994
Espinosa, Baruch, 1632-1677
Federn, Paul, 1871-1952
Feldenkrais, Moshe, 1904-1984
Ferenczi, Sandor, 1873-1933
Feuerbach, Ludwig Andreas, 1804-1872
Fichte, Johann Gottlieb, 1772-1929
Fliess, Wilhelm, 1858-1928
Foucault, Michel, 1926-1984
Foulkes, Siegfried Heinrich, 1898-1976
Frankl, Viktor Emil, 1905-1997
Frege, Gottlob, 1848-1925
Freire, Paulo, 1921-1997
Freud, Anna, 1895-1982
Freud, Sigmund, 1856-1939
Fromm, Erich, 1900-1980
Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002
Galton, Francis, 1822-1911
Gama, Luís Gonzaga Pinto da, 1830-1882
Gandhi, Mahatma, 1869-1948
Gillespie, William Hewit, 1905-2001
Godel, Kurt Friedrich, 1906-1978
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Goffman, Erving, 1922-1982
Gramsci, Antonio, 1891-1937
Green, André, 1927-2012
Griffin, Donald Redfield, 1915-2003
Groddeck, Georg, 1866-1934
Habermas, Jurgen, 1929Hall, Granville Stanley, 1844-1924
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Heidegger, Martin, 1889-1976
Heider, Fritz, 1896-1988
Henry, Michel, 1922-2002
Hillman, James, 1926-2011
Hobbes, Thomas, 1588-1679
Holanda, Sergio Buarque de, 1902-1982
Holderlin, Johann Christian Friedrich, 1770-1843
Horkheimer, Max, 1895-1973
Hume, David, 1711-1776
Husserl, Edmund, 1859-1938
Ianni, Octavio, 1926-2004
Illich, Ivan, 1926-2002
Jacquemin, André, 1942Jakobson, Roman, 1896-1982
Jaspers, Karl, 1883-1969
Jensen, Wilhelm, 1837-1911
Joyce, James Augustine Aloysius, 1882-1941
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Kaës, René, 1936Kafka, Franz, 1883-1924

Kahlo, Frida, 1907-1954
Kalecki, Michal, 1899-1970
Kandinsky, Wassily, 1866-1944
Kant, Immanuel, 1724-1804
Keller, Fred Simmons, 1899-1996
Keynes, John Maynard, 1883-1946
Kierkegaard, Soren Aabye, 1813-1855
Klein, Melanie, 1882-1960
Kohlberg, Lawrence, 1927-1987
Kohler, Wolfgang, 1887-1967
Kohut, Heinz, 1913-1981
Kraepelin, Emil, 1856-1926
Kuhn, Thomas Samuel, 1922-1996
La Mettrie, Julien Offray de, 1709-1751
Laban, Rudolf, 1879-1958
Lacan, Jacques-Marie Émile, 1901-1981
Lagache, Daniel, 1903-1972
Laing, Ronald David, 1927-1989
Laplanche, Jean, 1924-2012
Lasar Segall, 1891-1957
Lebovici, Serge, 1915-2000
Leeuw, Gerardus van der, 1890-1950
Lefebvre, Henri, 1901-1991
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716
Leite, Dante Moreira, 1927-1976
Leite, José Correia, 1900-1989
Leonardo, da Vinci, 1452-1519
Leontiev, Alexei Nikolaievich, 1903-1979
Levi-Strauss, Claude, 1908-2009
Levinas, Emmanuel, 1906-1995
Lewin, Kurt, 1890-1947
Liberman, Isabelle, Yoffe, 1918-1990
Ligeti, Gyorgy Sándor, 1923-2006
Lima Barreto, Afonso Henriques de, 1881-1922
Lispector Clarice, 1925-1977
Locke, John, 1632-1704
Lorenz, Konrad Zacharias, 1903-1989
Lourenço Filho, Manoel Bergstrom, 1897-1970
Lucrécio, 99-55 a.C.
Lukacs, Gyorgy, 1885-1971
Luria, Alexander Romanovich, 1902-1977
Luther, Martin, 1483-1546
Maccorquodale, Kenneth, 1919-1986
Machado, Antônio de Alcântara, 1901-1935
Madre Cristina, 1916-1999
Maingueneau, Dominique, 1950Majorana, Ettore, 1906-1938
Makiguti, Tsunessaburo, 1871-1944
Malfatti, Anita, 1889-1964
Malinowski, Bronislaw Kasper, 1884-1942
Mallarme, Stephane, 1842-1898
Malthus, Thomas Robert, 1766-1834
Mandrou, Robert, 1921-1984
Mann, Thomas, 1875-1955
Mannoni, Maud, 1923Maquiavel, Nicolau, 1469-1527
Marcel, Gabriel, 1889-1973
Marcondes, Durval, 1899-1981
Marcuse, Herbert, 1898-1979

Maritain, Jacques, 1882-1973
Marti, José, 1853-1895
Martins, Mário Alvarez, 1908-1981
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883
Maslow, Abraham Harold, 1908-1970
Matisse, Henri, 1869-1954
Maua, Irineu Evangelista de Souza, Visconde de, 1813-1889
Mauss, Marcel, 1872-1950
Mcluhan, Herbert Marshall, 1911-1980
Mead, George Herbert, 1863-1931
Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961
Mill, John Stuart, 1806-1873
Milner, Marion Blackett, 1900-1998
Mira y López, Emilio, 1896-1964
Montaigne, Michel Eyquem de, 1533-1592
Montesquieu, Charles, 1689-1755
Montessori, Maria, 1870-1952
Moore, George Edward, 1873-1958
More, Thomas, 1478-1535
Moreno, Jacob Levy, 1892-1974
Morin, Edgard, 1921Mounier, Emmanuel, 1905-1950
Moura, Maria Lacerda de, 1887-1945
Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
Mucchielli, Roger, 1919Murray, Henry Alexander, 1893-1988
Nascimento, Abdias do, 1914-2011
Newton, Isaac, 1642-1727
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900
Ogden, Thomas H.
Oiticica, Hélio, 1937-1980
Okada, Mokiti, 1882-1955
Oliveira, Armando de Salles, 1887-1945
Pain, Sara, 1931Paracelsus, Theophrastus, 1493-1541
Pascal, Blaise, 1623-1662
Pavlov, Ivan, 1849-1936
Peirce, Charles Sanders, 1839-1914
Penna, Antonio Gomes, 1917-2010
Perls, Frederick Salomon, 1893-1970
Pessoa, Fernando António Nogueira, 1888-1935
Pfister, Oskar, 1873-1956
Philips, Anton Frederik, 1874-1951
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
Picasso, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios Cirpiano de la Santíssima
Trinidad Ruiz y, 1881-1973
Pichon-Rivière, Enrique, 1907-1977
Pieper, Josef, 1904-1997
Pinel, Philippe, 1745-1826
Pirandello, Luigi, 1867-1936
Platão, 428-348 a.C.
Plotino, 205-270 a.C.
Plutarco, 46-119 d.C.
Pontalis, Jean-Bertrand Lefebre, 1924Popper, Karl Raimund, 1902-1994
Portinari, Candido Torquato, 1903-1962
Proust, Valentin Louis George Eugène Marcel, 1871-1922
Quine, Willard van Orman, 1908-2000

Ramsey, Frank Plumpton, 1903-1930
Rank, Otto, 1884-1939
Reich, Wilhelm, 1897-1957
Reik, Theodor, 1911-1952
Ricoeur, Paul, 1913-2005
Rogers, Carl Ramson, 1902-1987
Rolf, Ida Pauline, 1896-1979
Rolland, Romain, 1866-1944
Rorschach, Hermann, 1884-1922
Rorty, Richard, 1931-2007
Rosenfeld, Eva Marie, 1892-1977
Rosset, Clement, 1939Rotterdam, Erasmo, 1467-1536
Roudinesco, Elisabeth, 1944Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778
Roussilon, René, 1947Russell, Bertrand, 1872-1970
Sá-Carneiro, Mario de, 1890-1916
Saint-Exupéry, Antoine Jean Baptiste Marie Roger Foscolombe
de, 1900-1944
Saint-Simon, Louis de Rouvroy, 1675-1755
Sanderson, Frederick William, 1857-1923
Santos, Anibal Cipriano da Silveira, 1902-1979
Sartre, Jean Paul, 1905-1980
Scheler, Max, 1873-1958
Schelling, Friedrich Joseph Von, 1775-1854
Schiller, Johann Christoph Friedrich Von, 1759-1805
Schneider, Eliezer, 1916-1998
Schneirla, Theodore Christian, 1902-1968
Schopenhauer, Arthur, 1788-1860
Schreber, Daniel Paul, 1842-1911
Schutz, Alfred, 1899-1959
Sears, Robert Richardson, 1908-1989
Sechenov, Ivan Mikhailovich, 1829-1905
Séneca, Lúcio Aneu, 4 a.C-65 d.C
Shakespeare, William, 1564-1616
Silva, Antonio Carlos Pacheco e, 1898-1988
Silveira, Nise da, 1905-1999
Singer, Paul Israel, 1932Skinner, Burrhus Frederic, 1904-1990
Smith, Adam, 1723-1790
Sócrates, 470-399 a.C.
Sófocles, 496-406 a.C.
Spence, Kenneth Wartenbe, 1907-1967
Sperry, Roger Wolcott, 1913-1994
Spielrein, Sabina Nikolajevna, 1885-1942
Spitz, René Árpád., 1887-1974
Spranger, Eduard, 1882-1963
Stagner, Ross, 1909-1997
Steiner, Rudolf Joseph Lorenz, 1861-1925
Stendhal, 1783-1842
Tausk, Victor, 1879-1919
Taylor, Frederick Winslow, 1856-1915
Teilhard de Chardin, Marie-Joseph Pierre, 1881-1955
Tillich, Paul Johannes Oskar, 1886-1965
Tonnies, Ferdinand Julius, 1855-1936
Torok, Maria, 1925-1998
Tustin, Frances, 1913-1990
Underwood, Benton J., 1915-1994

Vargas, Getúlio Dornelles, 1882-1954
Veblen, Thorstein, 1857-1929
Vernon, Philip, 1905-1987
Vico, Giambattista, 1668-1744
Voltaire, Francois Marie Arouet de, 1694-1778
Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934
Wallace, Alfred Russel, 1823-1913
Wallon, Henri, 1879-1962
Watson, John Broadus, 1878-1958
Weber, Max, 1864-1920
Weil, Simone, 1909-1943
Whiting, John Wesley Mayhew, 1908-1999
William, James, 1842-1910
Wilson, Thomas Woodrow, 1856-1924
Winnicott, Donald Woods, 1896-1971
Witte, Johann Heinrich Friedrich Karl, 1800-1883
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
Woolf, Virginia, 1882-1941
Wundt, Wilhelm Maximilian, 1832-1920
Zapata, Emiliano, 1879-1919
Zwislocki, Jozef J., 1922RT: Audiências
TESP: PERSONAS
TING: PERSONS
SNPOR: Pessoas como indivíduos.
SNESP: Personas como individuos.
SNING: Persons as individuals.
Pessoas desaparecidas
RT: Risco
Vulnerabilidade
TING: MISSING PERSONS
Pessoas em liberdade condicional
USE: Liberdade condicional
Pesticidas
USE: Inseticidas
Pfister, Oskar, 1873-1956
BT: Pessoas
RT: Filosofia suiça
Filósofos
Psicólogos
Teólogos
Philips, Anton Frederik, 1874-1951
BT: Pessoas
RT: Empresários
Piadas

BT: Humor
TESP: CHISTE
TING: JOKES
SNPOR: História ou comentário que visa provocar o riso.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Historia o comentario que mira provocar risa.

Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980

UF: Teoria piagetiana
BT: Pessoas
NT: Juízo moral
Psicologia genética
Teoria da equilibração
RT: Concepções espontâneas
Construtivismo
Descentração (Piaget)
Desenvolvimento cognitivo
Epistemólogos
Estágios de desenvolvimento
Noção de conservação
Provas piagetianas
Psicólogos
TESP: PIAGET, JEAN, 1896-1980
TING: PIAGET, JEAN, 1896-1980
SNPOR: Identifica os estudos biográficos ou autobiográficos e
estudos sobre os trabalhos de Piaget.
SNESP: Identifica los estudios biográficos o autobiográficos y
estudios sobre los trabajos de Piaget.
SNING: Identifies biographical or autobiographical studies and
discussions of Piaget's works.
PIC

USE: Inventário de personalidade para crianças

Picasso, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cirpiano de la
Santíssima Trinidad Ruiz y, 1881-1973
BT: Pessoas
RT: Desenhistas
Escultores
Pintores
Pichon-Rivière, Enrique, 1907-1977
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Psiquiatras
Pieper, Josef, 1904-1997
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Pinel, Philippe, 1745-1826
BT: Pessoas
RT: Médicos
Pintores

BT: Profissionais
RT: Amaral, Tarsila do, 1886-1973
Andrade, Farnase de, 1926-1996
Buonarroti, Michelangelo, 1475-1571
Kahlo, Frida, 1907-1954
Lasar Segall, 1891-1957
Malfatti, Anita, 1889-1964
Matisse, Henri, 1869-1954
Oiticica, Hélio, 1937-1980
Picasso, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios Cirpiano de la Santíssima

Trinidad Ruiz y, 1881-1973
Portinari, Candido Torquato, 1903-1962
Pintos

BT: Aves
TESP: POLLUELOS
TING: YOUNG CHICKEN
SNPOR: Filhote de galinha em seus primeiros dias.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Cría de gallina en sus primeros días.

Pintura (arte)
BT: Arte
NT: Pintura rupestre
RT: Autorretrato
TESP: PINTURA
TING: PAINTING (ART)
SNPOR: Arte e técnica de aplicar tintas sobre uma superfície com a
finalidade de representar, esteticamente, seres, figuras,
formas abstratas etc.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Arte y técnica de aplicar tintas sobre una superficie con
la finalidad de representar, estéticamente, seres, figuras,
formas abstractas etc.
Pintura rupestre
BT: Pintura (arte)
TESP: PINTURA RUPESTRE
TING: CAVE PAINTING
Pirandello, Luigi, 1867-1936
BT: Pessoas
RT: Escritores
Placement (Winnicott)
BT: Winnicott, Donald Woods, 1896-1971
Plágio

RT: Direito autoral
TESP: PLAGIO
TING: PLAGIARISM
SNPOR: Tomar como seu próprio o trabalho de outro sem dar-lhe
crédito.(DECS)
SNESP: Tomar como su propio el trabajo de otro sin darlo
crédito.(DECS)
SNING: Passing off as one's own the work of another without
credit.(DECS)

Planárias

BT: Vermes
TESP: PLANARIAS
TING: PLANARIANS
SNPOR: Platelmintos não parasitas de vida livre da classe
Turbellaria. Os gêneros mais comuns são Dugesia,
previamente chamado Planaria, que é aquático, e Bipalium,
terrestre. Geoplana ocorre na América do Sul e
Califórnia.(DECS)
SNESP: Platelmintos no parásitos de vida libre de la clase

Turbellaria. Los géneros más comunes son Dugesia,
previamente Planaria, que vive en el agua, y Bipalium, que
vive en la tierra. La Geoplana se encuentra en América del
Sur y en California.(DECS)
SNING: Nonparasitic free-living flatworms of the class
Turbellaria. The most common genera are Dugesia, formerly
Planaria, which lives in water, and Bipalium, which lives
on land. Geoplana occurs in South Americaand
California.(DECS)
Planejamento ambiental
NT: Planejamento urbano
RT: Ambiente
Arquitetura
TESP: PLANIFICACION AMBIENTAL
TING: ENVIRONMENTAL PLANNING
SNPOR: Planejamento e estruturação do ambiente com objetivos de
interação eficiente homem-ambiente e mínima ruptura
ecológica.
SNESP: Planeamiento y estructuración del ambiente con objetivos de
interacción eficiente hombre-ambiente y mínima ruptura
ecológica.
SNING: Planning and design of environment with goals of efficient
man-environment interaction and minimal ecological
disruption.
Planejamento de carreira
USE: Desenvolvimento profissional
Planejamento de cidades
USE: Planejamento urbano
Planejamento de programa
USE: Desenvolvimento de programa
Planejamento de programa educacional
BT: Desenvolvimento de programa
RT: Programas educacionais
TESP: PLANEAMIENTO DE PROGRAMA EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL PROGRAM PLANNING
Planejamento em administração
UF: Administração (planejamento)
RT: Administração
Marketing
Métodos em administração
Tomada de decisão na administração
TESP: PLANEAMIENTO EN ADMINISTRACION
TING: MANAGEMENT PLANNING
Planejamento familiar
NT: Controle da natalidade
RT: Aborto
Eugenia
Família
Preservativos
TESP: PLANIFICACION FAMILIAR
TING: FAMILY PLANNING
SNPOR: Controlar o tamanho da família, especialmente pelo uso de

medidas de controles de natalidade para determinar o número
e espaçamento dos filhos.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Controlar el tamaño de la familia, especialmente por el uso
de medidas de controles de natalidad para determinar el
número y espaciamiento de los hijos.
Planejamento urbano
UF: Planejamento de cidades
BT: Planejamento ambiental
NT: Feiras-livres
RT: Ambiente
Ambientes urbanos
Arquitetura
Instalações e serviços comunitários
TESP: PLANIFICACION DE CIUDADES
TING: URBAN PLANNING
SNPOR: Amplo planejamento para o desenvolvimento físico da
cidade.(DECS)
SNESP: Plan amplio para el desarrollo físico de la ciudad.(DECS)
SNING: Comprehensive planning for the physical development of the
city.(DECS)
Planetas

NT: Terra (planeta)

Plantão psicológico
BT: Aconselhamento
TESP: GURADIA PSICOLÓGICA
TING: PSYCHOLOGICAL DUTY
Plantas

NT: Ayahuasca
RT: Coco Syagrus
TESP: PLANTAS
TING: PLANTS
SNPOR: Formas de vida eucarióticas e multicelulares do reino
Plantae (lato sensu), compreendendo VIRIDIPLANTAE,
RODÓFITAS e GLAUCÓFITAS, todas as quais obtiveram
cloroplastos por endossimbiose direta com CIANOBACTÉRIAS.
São caracterizadas por modo de nutrição predominantemente
fotossintético; crescimento essencialmente ilimitado em
certas regiões de divisão celular localizadas (MERISTEMAS);
celulose no interior das células que confere rigidez,
ausência de órgãos de locomoção, ausência de sistemas
nervoso e sensorial e alternância entre gerações haploides
e diploides.(DECS)
SNESP: Formas de vida multicelular, eucariótica del reino Plantae
(sensu lato), comprende las VIRIDIPLANTAE, RHODOPHYTA y
GLAUCOPHYTA, todas las cuales adquieren cloroplastos
mediante endosimbiosis directa de las CIANOBACTERIAS. Se
caracterizan por tener un modo de nutrición
fundamentalmente fotosintético; crecimiento esencialmente
ilimitado en regiones localizadas de división celular
(MERISTEMAS); la celulosaen el interior de las células les
aporta rigidez; la ausencia de órganos de locomoción;
ausencia de nervios y sistema sensorial; y una alteración
de generaciones haploides y diploides.(DECS)
SNING: Multicellular, eukaryotic life forms of kingdom Plantae

(sensu lato), comprising the VIRIDIPLANTAE; RHODOPHYTA; and
GLAUCOPHYTA; all of which acquired chloroplasts by direct
endosymbiosis of CYANOBACTERIA. They are characterized by a
mainly photosynthetic mode of nutrition; essentially
unlimited growth at localized regions of cell divisions
(MERISTEMS); cellulose within cells providing rigidity; the
absence of organs of locomotion; absence of nervous and
sensory systems; and an alternation of haploid and diploid
generations.(DECS)
Plasticidade neuronal
BT: Neurofisiologia
TESP: PLASTRICIDAD NEURONAL
TING: NEURONAL PLASTICITY
SNPOR: Capacidade do SISTEMA NERVOSO em modificar sua reatividade
como resultado de ativações sucessivas.(DECS)
SNESP: Capacidad del SISTEMA NERVIOSO para cambiar su reactividad
como resultado de sucesivas activaciones.(DECS)
SNING: The capacity of the NERVOUS SYSTEM to change its reactivity
as the result of successive activations.(DECS)
Plasticidade neuroquímica
BT: Neuroquímica
TING: NEUROCHEMICAL PLASTICITY
SNPOR: Modificações químicas adaptativas dos neurônios
Platão, 428-348 a.C.
BT: Pessoas
RT: Filosofia grega
Filósofos
TING:
Playgrounds
BT: Áreas de recreação
RT: Instalações e serviços escolares
TESP: PLAYGROUNDS
TING: PLAYGROUNDS
PLDK - Nível P
USE: Conjunto Peabody de desenvolvimento da linguagem
Plotino, 205-270 a.C.
BT: Pessoas
NT: Filosofia - Plotino
RT: Filosofia egípcia
Filósofos
Pluralismo (ciências sociais)
BT: Ciências sociais
TESP: PLURALISMO (CIENCIAS SOCIALES)
TING: PLURALISM (SOCIAL SCIENCES)
SNPOR: A existência em uma sociedade de pessoas de diferentes
religiões, origens étnicas e práticas culturais.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La existencia en una sociedad de personas de diferentes
religiones, orígenes étnicas y prácticas culturales.
Plutarco, 46-119 d.C.
BT: Pessoas

RT: Filosofia greco-romana
Filósofos
PMK
Pobreza

Poder

Poesia

USE: Psicodiagnóstico miocinético
BT: Problemas sociais
RT: Famílias de baixa renda
Mendigos
Nível socioeconômico
Sem-teto
TESP: POBREZA
TING: POVERTY
SNPOR: Inadequação dos meio econômicos do indivíduo ou família
para sua realização na sociedade, frequentemente decorrente
de mecanismos e práticas de exploração econômica, social e
cultural.(DECS)
SNESP: Situación en la cual el nivel de vida de un indivíduo,
família o grupo es inferior al padrón de la comunidad.
Frecuentemente está relacionado con un nivel específico de
renta (NLM). La probreza de las vidas humanas y de las
oportunidades.(DECS)
SNING: A situation in which the level of living of an individual,
family, or group is below the standard of the community. It
is often related to a specific income level.(DECS)
BT: Influências sociais
RT: Abuso
Autonomia
Autoridade
Coerção
Desamparo
Dominância
Empoderamento
Instituições
Instituições psicanalíticas
TESP: PODER
TING: POWER
SNPOR: Controle social que um indivíduo exerce sobre outros.
SNESP: Control social que un individuo ejerce sobre otros.
SNING: Social control an individual has over others.
BT: Literatura
NT: Poesia grega
RT: Escrita criativa
TESP: POESIA
TING: POETRY
SNPOR: Obras que consistem de gênero oral e literal de expressão
do significado por meio do simbolismo e que seguem padrões
formais ou informais.(DECS)
SNESP: Obras compuestas por género literario y oral que expresan
el significado a través del simbolismo y siguen modelos
formales e informales.(DECS)
SNING: Works that consist of literary and oral genre expressing
meaning via symbolism and following formal or informal
patterns.(DECS)

Poesia grega
BT: Poesia
TESP: POESIA GRIEGA
TING: GREEK POETRY
Poetas

RT: Andrade, Mário de, 1893-1945
Azevedo, Alvares de, 1831-1852
Bachelard, Gaston, 1884-1962
Brecht, Bertolt, 1898-1956
Buonarroti, Michelangelo, 1475-1571
Castro, Rosalia de, 1837-1885
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616
Holderlin, Johann Christian Friedrich, 1770-1843
Joyce, James Augustine Aloysius, 1882-1941
Mallarme, Stephane, 1842-1898
Pessoa, Fernando António Nogueira, 1888-1935
Shakespeare, William, 1564-1616
SNPOR: Escritor que compõe poesia.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Escritor que compone poesía.

Poética clássica
BT: Literatura
TESP: POETICA CLASICA
Polícia

BT: Administração pública
NT: Polícia militar - São Paulo
Policiamento comunitário
RT: Policiais militares
TESP: POLICIA
TING: POLICE
SNPOR: Agentes da lei encarregados da responsabilidade de manter a
lei e a ordem entre a coletividade dos cidadãos.(DECS)
SNESP: Agentes de la ley responsabilizados de mantener la ley y el
orden entre la ciudadanía.(DECS)
SNING: Agents of the law charged with the responsibility of
maintaining law and order among the citizenry.(DECS)

Polícia militar - São Paulo
BT: Polícia
TESP: POLICIA MILITAR - SAO PAULO
Policiais militares
BT: Profissionais
RT: Polícia
TESP: POLICIALES MILITARES
TING: POLICEMEN
Policiamento comunitário
BT: Polícia
TESP: POLICIA COMUNITARIA
TING: COMUNITY POLICING
Polidez (ética)
UF: Cortesia

BT: Ética
TESP: CORTESIA
TING: POLITENESS
SNPOR: Atitude gentil; cortesia, civilidade.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Actitud gentil; cortesía, civilidad.
Poligamia

BT: Casamento
Estrutura familiar
RT: Monogamia
TESP: POLIGAMIA
TING: POLYGAMY
SNPOR: Casamento com mais de um cônjuge ao mesmo tempo, que é um
costume aceito em certas culturas.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Casamiento con más de un cónyuge al mismo tiempo, que es un
costumbre acepto en ciertas culturas.

Política

NT: Atitudes políticas
Colônias
Ditadura
Estado
Geopolítica
Ideologia política
Política (Brasil)
Processos políticos
Psicanálise e política
RT: Antropologia política
Filosofia política
Mal-estar (psicanálise)
Políticos
Psicologia policial
Psicologia política
Repressão política
TESP: POLITICA
TING: POLITICS
SNPOR: Atividades relacionadas com políticas governamentais,
funções governamentais, etc.(DECS)
SNESP: Actividades relacionadas con las políticas gubernamentales,
funciones gubernamentales, etc.(DECS)
SNING: Activities concerned with governmental policies, functions,
etc.(DECS)

Política (Brasil)
BT: Política
TESP: POLITICA (BRASIL)
TING: POLITICS (BRAZIL)
Política científica e tecnológica
BT: Política governamental
TESP: POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
TING: SCIENCE POLICY
Política cultural
BT: Cultura
RT: Projetos culturais
TESP: POLITICA CULTURAL

TING: CULTURAL POLICY
Política de desenvolvimento
BT: Política governamental
RT: Desenvolvimento econômico
Desenvolvimento psicossocial
TESP: POLITICA DE DESARROLLO
TING: DEVELOPMENT POLICY
Política de saúde
BT: Formulação de políticas
NT: Reforma psiquiátrica
RT: Administração em saúde
Assistência médica
Serviços de saúde
Serviços de saúde mental
TESP: POLITICA DE SALUD
TING: HEALTH CARE POLICY
SNPOR: Decisões geralmente desenvolvidas por formuladores de
políticas dogoverno, para definição de objetivos imediatos
e futuros do sistema de saúde.(DECS)
SNESP: Decisiones desenvueltas generalmente por formuladores de
políticas del gobierno, para la definición de los objetivos
inmediatos y futuros del sistema de salud.(DECS)
SNING: Decisions, usually developed by government policymakers,
for determining present and future objectives pertaining to
the healthcare system.(DECS)
Política econômica
BT: Economia
TESP: POLITICA ECONOMICA
TING: ECONOMIC POLICY
Política educacional
BT: Política governamental
NT: Reforma universitária
RT: CIEPS
Projeto político pedagógico
TESP: POLITICA EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL POLICY
Política governamental
BT: Formulação de políticas
NT: Leis
Política científica e tecnológica
Política de desenvolvimento
Política educacional
Política social
Políticas públicas
RT: Guerra
TESP: POLITICAS GUBERNAMENTALES
TING: GOVERNMENT POLICY MAKING
Política social
BT: Política governamental
NT: Ação social
Inclusão social
TESP: POLITICA SOCIAL
TING: SOCIAL POLICY

SNPOR: Curso ou método de ação escolhido geralmente por um governo
entre várias alternativas para guiar ou determinar decisões
presentes e futuras.(DECS)
SNESP: Un curso o método de acción seleccionado generalmente por
el gobierno, entre varias alternativas, para guiar y
determinar decisiones presentes y futuras.(DECS)
SNING: A course or method of action selected, usually by a
government, from among alternatives to guide and determine
present and future decisions.(DECS)
Políticas públicas
BT: Política governamental
TESP: POLITICAS PUBLICAS
TING: PUBLIC POLICIES
SNPOR: Conjunto de disposições, medidas e procedimentos que
traduzem a orientaçãopolítica do Estado e regulam as
atividades governamentais relacionadas às tarefas de
interesse público, atuando e influindo sobre a realidade
econômica, social e ambiental. Variam de acordo com o grau
de diversificação da economia, com a natureza do regime
social, com a visão que os governantes tem do papeldo
Estado no conjunto da sociedade e com o nível de atuação
dos diferentes grupos sociais (partidos, sindicatos,
associações de classe e outras formas de organização da
sociedade) (Bobbio, N; Mattencci, N; Pasquino, G.
Dicionário de Política Brasília: Universidade de Brasília,
1986. 1318 p. : il. Disponível em:
http://www.professores.uff.br/jorge/polit_intro.pdf).(DECS)
SNESP: Conjunto formado por un objetivo, los correspondientes
medios para lograrlo y unos indicadores que permiten
evaluar su cumplimiento. Es el conjunto de definiciones y
acciones estratégicas que permiten, a todos los niveles,
materializar la orientación estratégica de la organización,
formulada en la Visión y la Misión. Suele definirse a
diferentes niveles y a diferentes plazos.
(http://www.holguin.cu/servicios/producto/html/glosario.htm)
.(DECS)
SNING: Public policy can be generally defined as the course of
action or inaction taken by governmental entities (the
decisions of government) with regard to a particular issue
or set of issues. Other scholars define it as a system of
"courses of action, regulatory measures, laws, and funding
priorities concerning a given topic promulgated by a
governmental entity or its representatives." Public policy
is commonly embodied "in constitutions, legislative acts,
and judicial decisions." (From:
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_policy).(DECS)
Políticos

BT: Profissionais
RT: Assis Chateaubriand, 1891-1968
Azevedo, Augusto Cezar de Miranda, 1851-1907
Bacon, Francis, 1561-1626
Barbosa, Ruy, 1840-1923
Machado, Antônio de Alcântara, 1901-1935
Maua, Irineu Evangelista de Souza, Visconde de, 1813-1889
Montaigne, Michel Eyquem de, 1533-1592
Nascimento, Abdias do, 1914-2011
Oliveira, Armando de Salles, 1887-1945

Política
Vargas, Getúlio Dornelles, 1882-1954
Wallon, Henri, 1879-1962
Wilson, Thomas Woodrow, 1856-1924
TESP: POLITICOS
TING: POLITICIANS
Poluição

BT: Fatores ecológicos
RT: Catadores de papel
Ecologia
Educação ambiental
Efeitos da temperatura
Efeitos do barulho
Substâncias perigosas
TESP: POLUCION
TING: POLLUTION
SNPOR: A presença de toxinas ou contaminação no
ambiente.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La presencia de toxinas o contaminación en el ambiente.

Polvos

Pombos

BT: Moluscos
TESP: PULPOS
TING: OCTOPUS
SNPOR: Superordem (classe CEFALÓPODES) composta das ordens
Octopoda (octopus) com mais de 200 espécies e Vampyromorpha
com uma única espécie. Esta última é uma relíquia
filogenética, porém detém a chave para a origem do
Octopoda.(DECS)
SNESP: Superorden de la clase CEPHALOPODA, compuesta de las
órdenes Octopoda (octopus) con mas de 200 especies y la
Vampyromorpha con una única especie. Esta última es una
reliquia filogenética pero es la clave de los origenes de
los octópodos.(DECS)
SNING: A superorder in the class CEPHALOPODA, consisting of the
orders Octopoda (octopus) with over 200 species and
Vampyromorpha with a single species. The latter is a
phylogenetic relic but holds the key to the origins of
Octopoda.(DECS)
BT: Aves
TESP: PALOMAS
TING: PIGEONS
SNPOR: Família (ordem COLUMBIFORMES) que abrange os pombos ou
pombas. São AVES de pernas curtas, corpos robustos, cabeças
pequenas e bicos finos. Alguns autores chamam as pequenas
espécies de pombas e as grandes de pombos, porém os nomes
são intercambiáveis.(DECS)
SNESP: Familia del orden COLUMBIFORMES, que comprende las palomas
o tórtolas. Son AVES de patas cortas, cuerpos robustos,
cabezas pequeñas y picos finos. Algunos llaman a las
especies más pequeñas tórtolas y a las más grandes palomas,
pero son nombres intercambiables.(DECS)
SNING: Family in the order COLUMBIFORMES, comprised of pigeons or
doves. They are BIRDS with short legs, stout bodies, small
heads, and slender bills. Some sources call the smaller

species doves and the larger pigeons, but the names are
interchangeable.(DECS)
Pontalis, Jean-Bertrand Lefebre, 1924BT: Pessoas
Popper, Karl Raimund, 1902-1994
BT: Pessoas
RT: Filosofia austríaca
Filósofos
População
NT: População animal
RT: Demografia
Densidade social
Taxa de mortalidade
TESP: POBLACION
TING: POPULATION
SNPOR: Número total de seres (humanos ou animais) habitando uma
determinada localidade.
SNESP: Número total de seres (humanos o animales) habitando una
determinada localidad.
SNING: Total number of organisms (human or animal) inhabiting a
given locality.
População animal
BT: População
TESP: POBLACION ANIMAL
TING: ANIMAL POPULATION
Pornografia
RT: Agressões sexuais
Atividade sexual
Comportamento psicossexual
Desvios sexuais
Nudez
Sexo
TESP: PORNOGRAFIA
TING: PORNOGRAPHY
SNPOR: Escritos ou imagens com conteúdo sexual que são passíveis
de causar excitação sexual em alguns indivíduos. As
interpretações legais variam, mas todas se focalizam na
violação de padrões da comunidade e na falta de qualquer
valor artístico compensatório.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Escritos o imágenes con contenidos sexuales que son
pasibles de causar excitación sexual en algunos individuos.
Las interpretaciones legales varían, más todas se focalizan
en la violación de patrones de la comunidad y en la falta
de cualquier valor artístico compensatorio.
Porte de arma de fogo
USE: Armas de fogo
Portinari, Candido Torquato, 1903-1962
BT: Pessoas
RT: Artistas
Pintores

Pós-análise
Pós-graduação
BT: Ensino superior
NT: Pós-graduação - Catálogos
TESP: POST GRADUACION
TING: POSTGRADUATED TRAINING
SNPOR: formação acadêmica e profissional oferecida àqueles que já
concluíram um curso de graduação, cujo objetivo é formar
professores de nível superior e fornecer especialização nas
mais diferentes áreas de conhecimento [No Brasil são cursos
de pós-graduação o mestrado, o doutorado, a especialização
e o aperfeiçoamento.].(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Formación académica y profesional ofrecida aquellos que ya
concluyeran un curso de graduación, cuyo objetivo es formar
profesores de nivel superior y fornecer especialización en
las más diferentes áreas de conocimiento [ En Brasil son
cursos de post graduación el maestrazgo, el doctorado, la
especialización y el aperfeccionamento.]
Pós-graduação - Catálogos
BT: Pós-graduação
TESP: POSGRADO - CATALOGO
TING: POSTGRADUATED TRAINING - CATALOGS
Pós-graduandos
USE: Estudantes de pós-graduação
Pós-modernidade
UF: Civilização pós-moderna
Filosofia pós-moderna
Pensamento pós-moderno
Pós-modernismo
BT: Filosofias
RT: Artes
Literatura
Mal-estar (psicanálise)
Modernidade
TESP: POSTMODERNIDAD
TING: POSTMODERNISM
SNPOR: Denominação genérica dos movimentos artísticos surgidos no
último quartel do século XX, caracterizados pela ruptura
com o rigor da filosofia e das práticas do Modernismo, sem
abandonar totalmente seus princípios, mas fazendo
referências a elementos e técnicas de estilos do passado,
tomados com liberdade formal, ecletismo e imaginação;
pós-moderno.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Denominación genérica de los movimientos artísticos
surgidos en el último cuartel del siglo XX, caracterizados
por la ruptura con el rigor de la filosofía y de las
prácticas del Modernismo, sin abandonar totalmente sus
principios, más haciendo referencias a elementos y técnicas
de estilos del pasado tomados con libertad formal,
eclecticismo y imaginación; postmoderno.
Pós-modernismo
USE: Pós-modernidade

Posicionamento
RT: Marketing
Propaganda
Psicoterapia
TESP: POSICIONAMIENTO
TING: POSITIONING
SNPOR: Em psicoterapia, desvio do terapeuta de seu método típico
de operação ou de condução de uma sessão. Por exemplo, o
terapeuta pode dar informação ou orientação contrária
àquela antecipada pelo cliente com base na abordagem usual
do terapeuta.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En psicoterapia, desvío del terapeuta de su método típico
de operación o de conducción de una sesión. Por ejemplo, el
terapeuta puede dar información o orientación contraria
aquella anticipada por el cliente con base en la abordaje
usual del terapeuta.
Positividade
USE: Assertividade
SNPOR: Qualidade ou estado pessoal em ser positivo ou confiante.
Compare OTIMISMO.
SNESP: Cualidad o estado personal en ser positive o confiado.
Compare Optimismo.
SNING: Personal quality or state of being positive or confident.
Compare OPTIMISM.
Positivismo (filosofia)
BT: Filosofias
NT: Positivismo lógico
RT: Behaviorismo
Determinismo
Epistemologia
Hermenêutica
Métodos empíricos
Psicologia positiva
TESP: POSITIVISMO (FILOSOFIA)
TING: POSITIVISM (PHILOSOPHY)
SNPOR: Visão filosófica na qual o conhecimento científico surge
apenas da observação direta e da aplicação de métodos
empíricos.
SNESP: Vision filosofica en la cual el conocimiento científico
surge apenas por observacion directa y de aplicacion de
métodos empíricos
SNING: Philosophical view that scientific knowledge comes only
from direct observation and application of empirical
methods.
Positivismo lógico
BT: Positivismo (filosofia)
TESP: POSITIVISMO LOGICO
TING: LOGICAL POSITIVISM
SNPOR: Perspectiva filosófica que está comprometida com o
princípio de verificação, que sustenta que o significado e
verdade de todas as proposições não tautológicas dependem
de observação empírica. No início do século XX, os
positivistas do círculo de Viena buscaram estabelecer a
unidade essencial da lógica, da filosofia e da ciência e

teve uma influência reconhecível sobre a disciplina. Isto é
mais pronunciado no behaviorismo e no compromisso da
psicologia com métodos científicos empíricos. O positivismo
lógico enfraqueceu no decorrer do século. (Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Perspectiva filosófica que está comprometida con el
principio de verificación, que sustenta que el significado
y verdad de todas las proposiciones no tautológicas
dependen de observación empírica. En inicio del siglo XX,
los positivistas del círculo de Viena buscaran establecer
la unidad esencial de la lógica, de la filosofía y de la
ciencia y tuve una influencia reconocible sobre la
disciplina. Esto es más pronunciado en el Behaviorismo y en
el compromiso de la psicología con métodos científicos
empíricos. El positivismo lógico enflaqueció en el decurso
del siglo.
Posse (psicologia)
RT: Deslocamento (psicologia)
Estímulos
TESP: TOMAR POSESION (PSICOLOGIA)
TING: OWNERSHIP (PSYCHOLOGY)
Possessão
RT: Demonologia
TESP: POSESION
TING: POSSESSION
SNPOR: A suposta invasão do corpo por um demônio ou espírito do
mal que assume o controle da mente ou da alma, produzindo
transtorno mental, enfermidades ou comportamento criminoso.
Muitas formas de doença física e psicológica costumavam ser
atribuídas a tais possessões, notavelmente a epilepsia, a
esquizofrenia e a síndrome de tourette. O remédio
tradicional para possessão era o exorcismo
ritualista.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La supuesta invasión del cuerpo por un demonio o espíritu
mal que asume el control de la miente o de la alma,
produciendo trastorno mental, enfermedades o comportamiento
criminoso. Muchas formas de enfermedad física y psicológica
acostumbran ser atribuidas a tales posesiones, notablemente
la epilepsia, la esquizofrenia y el síndrome de tourete. El
remedio tradicional para posesión era el exorcismo
ritualista.
Postura

RT: Físico (estrutura corporal)
Linguagem corporal
Processos motores
TESP: POSTURA
TING: POSTURE
SNPOR: Posição ou atitude do corpo.(DECS)
SNESP: Posición o actitud del cuerpo.(DECS)
SNING: The position or attitude of the body.(DECS)

Potenciais evocados
BT: Atividade elétrica
NT: Potenciais visuais evocados
TESP: POTENCIALES EVOCADOS

TING: EVOKED POTENTIALS
SNPOR: Respostas elétricas registradas a partir do nervo, músculo,
RECEPTORES SENSITIVOS ou área do SISTEMA NERVOSO CENTRAL
seguida à estimulação. Sua intensidade varia de menos de um
microvolt a vários microvolts. O potencial evocado pode ser
auditivo (POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS), POTENCIAIS
SOMATOSSENSORIAIS EVOCADOS ou POTENCIAIS EVOCADOS VISUAIS,
ou POTENCIAIS EVOCADOS MOTORES, embora outras modalidades
tenham sido descritas. São, com frequência, usados como
sinônimos de potenciais relacionados com eventos, que são
associados com processos de maior nível cognitivo.(DECS)
SNESP: Respuesta eléctrica evocada en el sistema nervioso central
por la estimulación de los receptores sensoriales o algún
punto de la vía sensorial que va desde el receptor a la
corteza. El estímulo evocado puede ser auditivo
(POTENCIALES EVOCADOS, AUDITIVOS), somatosensoriales
(POTENCIALES EVOCADOS, SOMATOSENSORIALES), o visuales
(POTENCIALES EVOCADOS, VISUAL), aunque se han reportado
algunas otras modalidades. Los potenciales relacionados con
un evento son algunas veces utilizados como sinónimos de
los potenciales evocados, pero están frecuentemente
asociados con la ejecución de una tarea, motora,
cognoscitiva o psicofisiológica, tanto como a una respuesta
a estímulo.(DECS)
SNING: The recorded electrical responses from nerve, muscle,
SENSORY RECEPTOR, or area of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM
following stimulation. They range from less than a
microvolt to several microvolts. The evoked potential can
be auditory (EVOKED POTENTIALS, AUDITORY), somatosensory
(EVOKED POTENTIALS, SOMATOSENSORY), visual (EVOKED
POTENTIALS, VISUAL), or motor (EVOKED POTENTIALS, MOTOR),
or other modalities that have been reported. Often used
synonymously to event-related potentials which are
associated with higher level cognitive processes.(DECS)
Potenciais visuais evocados
BT: Potenciais evocados
TESP: POTENCIALES EVOCADOS VISUALES
TING: VISUAL EVOKED POTENTIALS
SNPOR: Resposta elétrica evocada no córtex cerebral por
estimulação visual ou por estimulação das vias
visuais.(DECS)
SNESP: Respuesta eléctrica evocada en la corteza cerebral por la
estimulación visual o estimulación de las vías
visuales.(DECS)
SNING: The electric response evoked in the cerebral cortex by
visual stimulation or stimulation of the visual
pathways.(DECS)
PPA

USE: Escala de capacidade física percebida

Pragmática
BT: Comunicação verbal
Semiótica
RT: Análise do discurso
Comunicação interpessoal
Habilidades na comunicação
Linguística

TESP: PRAGMATICA
TING: PRAGMATICS
SNPOR: Estudo das regras determinantes do uso da linguagem em um
contexto. Termo também usado para aspectos da real
interação social da comunicação.
SNESP: Estudio de las reglas determinantes de uso de lenguaje em
um contexto. Termino tambien usado para aspectos de real
interaccion social de comunicacion
SNING: Study of the rules governing the use of language in
context. Also used for the actual social interaction
aspects of communication.
Pragmatismo
BT: Filosofias
TESP: PRAGMATISMO
TING: PRAGMATISM
SNPOR: Posição filosófica afirmando que o valor de verdade de uma
proposição ou de uma teoria deve ser encontrado em suas
consequências práticas: se, por exemplo, a hipótese de Deus
torna as pessoas virtuosas e felizes, então ela pode ser
considerada uma verdade. Embora algumas formas de
pragmatismo enfatizem apenas as consequências materiais de
uma ideia, posições mais sofisticadas, incluindo a de
William James, reconhecem consequências conceituais e
morais. Discutivelmente, todas as formas de pragmatismo
tendem ao relativismo, porque elas não podem fornecer bases
absolutas – apenas bases empíricas – para determinar a
verdade, e nenhuma base para julgar se as consequências na
questão devem ser consideradas boas ou más.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Posición filosófica afirmando que el valor de verdad de una
proposición o de una teoría debe ser encontrado en sus
consecuencias prácticas: si, por ejemplo, la hipótesis de
Dios torna las personas virtuosas y felices, entonces ella
puede ser considerada una verdad. Mientras algunas formas
de posiciones más sofisticadas, incluyendo a de William
James, reconocen consecuencias conceptuales y morales.
Discutiblemente no pueden fornecer bases absolutas – apenas
bases empíricas – para determinar la verdad, y ninguna base
para juzgar si las consecuencias en la cuestión deben ser
consideradas boas o males.
Prática baseada em evidências
RT: Ensaio clínico
Experimentação
TESP: PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA
TING: EVIDENCE BASED PRACTICE
SNPOR: Prática clínica baseada em evidência para tomada de decisão
sobre a avaliação dos resultados da investigação
sistemática.
SNESP: Práctica clínica basada en evidencia para tomada de
decisión sobre la evaluación de los resultados de la
investigación sistemática.
SNING: Basing clinical practice and decision making on the
appraisal of systematic research findings.
Prática clínica
NT: Acompanhamento terapêutico
RT: Clínicas-escola

Matriz terapêutica
SNPOR: O exercício da profissão de psicólogo clínico ou terapeuta,
que trabalham diretamente com clientes ou pacientes para
avaliar, diagnosticar e tratar problemas emocionais e
comportamentais. A prática clínica normalmente refere-se a
trabalhar na área da saúde e clínicas de saúde mental ou em
grupo ou a prática independente.
SNESP: El ejercicio de la profesión de psicólogo clínico o
terapeuta, que trabajan directamente con clientes o
pacientes para evaluar, diagnosticar y tratar problemas
emocionales y conductuales. La práctica clínica normalmente
refiérase a trabajar en el área de la salud y clínicas de
salud mental o en grupo o la práctica independiente.
SNING: The exercise of the profession of clinical psychologist or
therapist, who work directly with clients or patients to
assess, diagnose, and treat emotional and behavioral
problems. Clinical practice typically refers to work in
health and mental health clinics or in group or independent
practice.
Prática mental
BT: Mente
RT: Habilidades motoras
TING: MENTAL PRACTICE
Práticas alimentares
USE: Comportamento alimentar
SNPOR: Termo limitado às populações humanas.
SNING: Limited to human populations.
Práticas alternativas em psicologia
USE: Psicologia (práticas alternativas)
Práticas de criação infantil
BT: Relações familiares
NT: Amamentação
Desmame
Disciplina da criança
Treino de toalete
RT: Atitudes dos pais
Comportamento alimentar
Comportamento de cuidado da criança
Estilo parental
Fatores socioculturais
Papel dos pais
Relações mãe-criança
Relações pai-criança
Relações pais-criança
Treinamento de pais
TESP: PRACTICAS DE CRIANZA INFANTIL
TING: CHILDREARING PRACTICES
SNPOR: Padrão de criação dos filhos específico de uma determinada
sociedade, subcultura, família ou período da história
cultural. As práticas de criação dos filhos variam em áreas
como métodos de disciplina, expressão da afeição e técnicas
para aprender a usar o banheiro e se alimentar.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Patrón de creación de los hijos específico de una
determinada sociedad, subcultura, familia o periodo de la

historia cultural. Las prácticas de creación de los hijos
varían en áreas como métodos de disciplina, expresión de la
afección y técnicas para aprender a usar el cuarto de baño
y se alimentar.
Práticas religiosas
UF: Ritos (religião)
Rituais (religião)
NT: Cura pela fé
Meditação
Rituais de cura
RT: Afiliação religiosa
Cerimonial obsessivo
Circuncisão
Crenças religiosas
Glossolalia
Grupos religiosos
Misticismo
Religião
TESP: PRACTICAS RELIGIOSAS
TING: RELIGIOUS PRACTICES
Prazer

UF: Gozo
Gozo (psicologia)
BT: Estados emocionais
RT: Anedonia
Dependência não-química
Euforia
Felicidade
Gozo (psicanálise)
Objeto
TESP: PLACER
TING: PLEASURE
SNPOR: A emoção ou sensação induzida pelo gozo ou antecipação do
que é sentido ou visto como bom ou desejável.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La emoción o sensación inducida por el gozo o anticipación
de lo que es sentido o visto como bueno o deseable.

Pré-adolescentes
BT: Crianças em idade escolar
RT: Adolescência
Adolescentes
Delinquentes juvenis
Estudantes de ensino fundamental
TESP: PRE ADOLESCENTES
TING: PREADOLESCENTS
SNPOR: O período da infância que precede a adolescência,
abrangendo aproximadamente os 2 anos antes do início da
puberdade.
SNESP: El periodo de la infancia que precede la adolescencia,
abarcando aproximadamente los dos años antes del inicio de
la pubertad.
SNING: Ages 10-12 years.Use school age childrens or adolescents,
as appropriate, unless specific reference is made to the
population as preadolescents. Used in noneducational
contexts. Application of terms designating age is mandatory
for ages 0-17

Pré-Bender
USE: Prova gráfica de organização perceptiva
Pré-escolares
UF: Alunos da pré-escola
BT: Estudantes
RT: Crianças
Crianças em idade escolar
Crianças em idade pré-escolar
TESP: PRE ESCOLARES
TING: PRESCHOOL STUDENTS
SNPOR: Estudantes da 1ª infância até a entrada no jardim da
infância ou 1ª série. Termo oficial em contextos
educacionais.
SNESP: Estudiantes de primera infância hasta la entrada al jardin
de la infância. Termino oficial en contexto educacional
SNING: Students from infancy to entrance in kindergarten or 1st
grade. Mandatory term in educational contexts.
Pré-teste de escrita de Castillo
RT: Testes psicológicos
Pré-teste de leitura de Sanchez
RT: Testes psicológicos
Preás

USE: Cobaias

Precisão do teste
UF: Fidedignidade do teste
BT: Aplicação do teste
Construção do teste
RT: Padronização do teste
TESP: PRECISION DE TEST
TING: TEST RELIABILITY
SNPOR: Consistência, dependência e repetitividade dos resultados
de testes, resultados esses que expressem um coeficiente de
confiabilidade.
SNESP: Consistencia, dependencia y repetitividad de los resultados
de test, resultados que son expresados en un coeficiente de
confiabilidad
SNING: Consistency, dependability, and reproducibility of test
scores, expressed as a reliability coefficient.
Precognição
BT: Clarividência
TESP: PRECOGNICION
TING: PRECOGNITION
SNPOR: Em parapsicologia, a suposta capacidade de ver ou
experimentar eventos futuros através de alguma forma de
percepção extrassensorial. Em um teste de precognição, o
participante seria solicitado a precer o resultado de um
conjunto futuro de tentativas envolvendo cartas de Zener ou
materiais de estímulo semelhantes.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En parapsicología, la supuesta capacidad de ver o
experimentar eventos futuros a través de alguna forma de
percepción extrasensorial. En un teste de pré-cognición, el

participante seria solicitado a parecer el resultado de un
conjunto futuro de tentativa involucrando cartas de zener o
materiales de estímulos semejantes.
Preconceito
BT: Influências sociais
NT: Preconceitos religiosos
RT: Antissemitismo
Atitudes
Atitudes étnicas e raciais
Discriminação no trabalho
Discriminação sexual
Estigma
Homofobia
Racismo
Relações étnicas e raciais
Sexismo
TESP: PREJUICIO
TING: PREJUDICE
SNPOR: 1. Atitude negativa em relação à outra pessoa ou grupo
formada em antecipação de alguma experiência com aquela
pessoa ou grupo. Os preconceitos incluem um componente
efetivo, um componente cognitivo, e um componente
comportamental. Eles tendem a ser resistentes à mudança
porque distorcem a percepção de informação do indivíduo
prejudicado relativa ao grupo. Preconceito baseado em
agrupamento racial é racismo; preconceito baseado em sexo é
sexismo. 2. Qualquer atitude ou visão pré-concebida, seja
favorável ou desfavorável.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Actitud negativa en relación a otra persona o grupo
formada en anticipación de alguna experiencia con aquella
persona o grupo. Los preconceptos incluyen un componente
efectivo, un componente cognitivo, y un componente
conductual. Ellos tienden a ser resistentes a la mudanza
porque distorsionan la percepción de información del
individuo perjudicado relativa al grupo. Preconcepto basado
en agrupamiento racial es racismo; preconcepto basado en
sexo es sexismo. 2. Cualquier actitud o visión
pre-concebida, sea favorable o desfavorable.
Preconceitos religiosos
BT: Preconceito
NT: Antissemitismo
RT: Crenças religiosas
Religião
TESP: PREJUICIOS RELIGIOSOS
TING: RELIGIOUS PREJUDICES
Predição

RT: Estimativa
Teoria do caos
TESP: PREDICCION
TING: PREDICTION

Preferências
NT: Preferências alimentares
RT: Medidas da preferência
TESP: PREFERENCIAS

TING: PREFERENCES
SNPOR: 1. Em condicionamento, a probabilidade de ocorrência de uma
de duas ou mais respostas disponíveis concomitantemente,
geralmente expressada ou como uma frequência relativa ou
como uma razão 2. Mais geralmente, o ato de escolher uma
alternativa a outras.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. En condicionamiento, la probabilidad de ocurrencia de
una de dos o más respuestas disponibles concomitantemente,
generalmente expresada o como una frecuencia relativa o
como una ración 2. Más generalmente, el acto de escoger una
alternativa a otras.
Preferências alimentares
UF: Alimento (preferências)
BT: Preferências
RT: Alimento
Dietas
TESP: PREFERENCIAS ALIMENTARIAS
TING: FOOD PREFERENCES
SNPOR: Atitude em relação a um determinado tipo de alimento,
geralmente comparado com outros alimentos, baseada em
reações fisiológicas favoráveis, normas sociológicas ou
sensações agradáveis.(DECS)
SNESP: Actitud con respecto a cierto tipo de alimento,
generalmente en comparación con otros alimentos, basada en
una reacción fisiológica favorable, en normas sociológicas
o en sensaciones agradables.(DECS)
SNING: The selection of one food over another.(DECS)
Preservação e conservação de acervos
BT: Biblioteconomia
TING: PRESERVATION AND CONSERTATION OF MATERIALS
Preservativos
BT: Métodos anticoncepcionais
RT: Controle da natalidade
Doenças venéreas
Planejamento familiar
Prevenção
Prevenção da AIDS
TESP: CONDONES
TING: CONDOMS
SNPOR: Invólucro usado envolvendo o pênis durante a relação sexual
para impedir a gravidez ou a disseminação de doença
sexualmente transmissível.(DECS)
SNESP: Vaina que se usa sobre el pene durante el acto sexual con
el propósito de prevenir embarazos o la diseminación de
enfermedades de transmisión sexual.(DECS)
SNING: A sheath that is worn over the penis during sexual behavior
in order to prevent pregnancy or spread of sexually
transmitted disease.(DECS)
Presos

USE: Detentos

Pressão arterial
NT: Pressão arterial média
RT: Hipertensão

TESP: PRESION SANGUINEA
TING: BLOOD PRESSURE
SNPOR: Pressão sanguínea nas ARTÉRIAS. É comumente medida com um
esfingomanômetro na parte superior do braço, que representa
a pressão arterial na ARTÉRIA BRAQUIAL.(DECS)
SNESP: La presión de la sangre en las ARTERIAS. Comúnmente se
midió con un ESFIGMOMANÓMETRO en la parte superior del
brazo que representa la presión arterial en la ARTERIA
BRAQUIAL.(DECS)
SNING: The blood pressure in the ARTERIES. It is commonly measured
with a SPHYGMOMANOMETER on the upper arm which represents
the arterial pressure in the BRACHIAL ARTERY.(DECS)
Pressão arterial média
BT: Pressão arterial
TESP: PRESION SANGUINEA MEDIA
Pressorreceptores
USE: Barorreceptores
Pretos

USE: Negros

Prevenção
NT: Medicina preventiva
Prevenção da AIDS
Prevenção de acidentes
Prevenção de deficiências
Prevenção do abuso de drogas
Prevenção do alcoolismo
Prevenção do crime
Prevenção do suicídio
Psicologia preventiva
RT: Educação sanitária
Intervenção precoce
Preservativos
Segurança
Serviços de saúde mental
Tratamento
TESP: PREVENCION
TING: PREVENTION
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar qualquer processo
preparado para evitar ocorrências indesejáveis. Se possível
use um termo mais específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar cualquier
proceso preparado para evitar ocurrencias indeseables. Si
posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to any process that
acts to deter undesirable occurrences. Use a more specific
term if possible.
Prevenção da AIDS
BT: Prevenção
RT: AIDS
Atitudes frente à AIDS
Educação sanitária
HIV
Preservativos
TESP: PREVENCION DEL SIDA

TING: AIDS PREVENTION
SNPOR: Programas ou serviços de saúde relacionados, dirigidos aos
ameaçados pelo vírus HIV/AIDS. Incluem prevenção do
HIV/AIDS e risco pessoal baseados no comportamento salutar
e nas características do modo de vida.
SNESP: Programas o servicios de salud relacionados, dirigidos
hacia riesgos HIV/AIDS. Incluye prevencion de HIV/AIDS y
riesgo de personal basados en conducta y caracteristicas
del modo de vida
SNING: Health related programs or services directed toward those
at risk for HIV/AIDS. Includes prevention of HIV/AIDS and
personal risk through health behavior and lifestyle
characteristics.
Prevenção de acidentes
BT: Prevenção
RT: Acidentes
Segurança
TESP: PREVENCION DE ACCIDENTE
TING: ACCIDENT PREVENTION
SNPOR: Esforços e projetos para reduzir a incidência de eventos
indesejáveis não previstos em vários ambientes e
situações.(DECS)
SNESP: Esfuerzos y proyectos para reducir la incidencia de sucesos
indeseables no previstos en distintos ambientes y
situaciones.(DECS)
SNING: Esfuerzos y proyectos para reducir la incidencia de sucesos
indeseables no previstos en distintos ambientes y
situaciones.(DECS)
Prevenção de deficiências
BT: Prevenção
TESP: PREVENCION DE DEFICIÊNCIAS
TING: DEFICIENCE PREVENTION
Prevenção do abuso de drogas
BT: Prevenção
RT: Droga (abuso)
Intervenção precoce
Medicina preventiva
TESP: PREVENCION EN EL ABUSO DE DROGAS
TING: DRUG ABUSE PREVENTION
Prevenção do alcoolismo
BT: Prevenção
TESP: PREVENCION DEL ALCOHOLISMO
TING: ALCOHOLISM PREVENTION
Prevenção do crime
BT: Prevenção
RT: Crime
Delinquência juvenil
TESP: PREVENCION DEL CRIMEN
TING: CRIME PREVENTION
SNPOR: Medidas projetadas na desaceleração da ocorrência de crime
ou comportamento delinquente.
SNESP: Medidas proyectadas en la desaceleracion de la ocurrencia
del crimen o comportamiento delicuencial
SNING: Measures aimed at deterring the occurence of crime or

delinquent behavior.
Prevenção do suicídio
BT: Intervenção na crise
Prevenção
RT: Suicídio
Tentativa de suicídio
TESP: PREVENCION DEL SUICIDIO
TING: SUICIDE PREVENTION
Primatas (não-humanos)
UF: Símios
BT: Mamíferos
NT: Babuínos
Chimpanzés
Gorilas
Macacos
Primatas (não-humanos) - Diretórios
Saguis
TESP: PRIMATES (NO HUMANOS)
TING: PRIMATES (NONHUMAN)
Primatas (não-humanos) - Diretórios
BT: Primatas (não-humanos)
TESP: PRIMATAS (NO HUMANOS)
Primitivismo
BT: Arte moderna
TESP: PRIMITIVISMO
TING: PRIMITIVISM
Prisioneiros
USE: Detentos
Prisões

UF: Cadeias
Penitenciárias
BT: Instituições correcionais
NT: Prisões - História
TESP: PRISIONES
TING: PRISONS
SNPOR: Instituições penais ou lugares de confinamento para
prisioneiros de guerra.(DECS)
SNESP: Instituciones penales o lugares de confinamiento para
prisioneros de guerra.(DECS)
SNING: Penal institutions, or places of confinement for war
prisoners.(DECS)

Prisões - História
BT: Prisões
Privação

NT: Privação cultural
Privação de água
Privação de alimento
Privação de estímulo
Privação de sono
RT: Abstinência
Castração

Castração imaginária
Castração simbólica
Motivação
Stress
Stress psicológico
TESP: PRIVACION
TING: DEPRIVATION
SNPOR: Remoção, negação ou falta de algo necessário ou desejado.
SNESP: Remocion, negacion o falta de algo necesario o deseado
SNING: Removal, denial or lack of something needed or desired.
Privação cultural
UF: Carente cultural
Deficiência cultural
Deficiente cultural
BT: Fatores socioculturais
Privação
RT: Ambientes sociais
Áreas de pobreza
Privação social
TESP: PRIVACION CULTURAL
TING: CULTURAL DEPRIVATION
SNPOR: Dificuldades de indivíduos em participar dos niveis
culturais de sua sociedade devido à probreza, discriminação
social, ou outras condições desfavoráveis. Considere também
PRIVAÇÃO SOCIAL.
SNESP: Dificultades de indivíduos en participar los niveles
culturales de su sociedad debido a pobreza, discriminacion
social, u otras condiciones desfavorables. Considere
tambien PRIVACION SOCIAL
SNING: Inability of individuals to participate in their society's
cultural achievements because of poverty, social
discrimination, or others disadvantage. Consider also
SOCIAL DEPRIVATION.
Privação de água
BT: Privação
Privação de estímulo
RT: Sede
TESP: PRIVACION DE AGUA
TING: WATER DEPRIVATION
SNPOR: Ausência do livre acesso à água. Em ambientes de
experiência, a privação de água e usada para alcançar um
nível definível de motivação dentro do organismo.
SNESP: Ausencia de libre acceso a la agua. En ambientes de
experiencia, la privación de agua es usada para alcanzar un
nivel definible de motivación dentro del organismo.
SNING: Absence of ad libitum water access. In experimental
settings, water deprivation is used to achieve a definable
level of motivation within the organism.
Privação de alimento
BT: Privação
Privação de estímulo
RT: Deficiências da nutrição
Dietas
Fome
TESP: PRIVACION DE ALIMENTOS
TING: FOOD DEPRIVATION

SNPOR: Suspensão da alimentação em uma situação experimental
estruturada.(DECS)
SNESP: Suspensión de la alimentación en una situación experimental
estructurada.(DECS)
SNING: Absence of ad libitum food acess. In experimental settings,
food deprivation is used to achieve a definable level of
motivation within the organism
Privação de estímulo
UF: Estimulação ambiental restrita
BT: Privação
NT: Isolamento social
Privação de água
Privação de alimento
Privação sensorial
Privação social
RT: Estimulação
TESP: PRIVACION DE ESTIMULO
TING: STIMULUS DEPRIVATION
Privação de sono
BT: Privação
RT: Distúrbios do sono
Sono
TESP: PRIVACIÓN DE SUEÑO
TING: SLEEP DEPRIVATION
SNPOR: Estado de privação de sono devido a condições
experimentais, eventos da vida ou de uma ampla variedade de
causas fisiológicas, como efeito de medicamentos, doenças
crônicas, enfermidades psiquiátricas ou transtornos do
sono.(DECS)
SNESP: Situación en la que se priva del sueño bajo condiciones
experimentales, debido a eventos de la vida, o a una gran
variedad de causas fisiológicas, como son los efectos de un
medicamento, de una enfermedad crónica, de enfermedades
psiquiátricas, o de un trastorno del sueño.(DECS)
SNING: The state of being deprived of sleep under experimental
conditions, due to life events, or from a wide variety of
pathophysiologic causes such as medication effect, chronic
illness, psychiatric illness, or sleep disorder.(DECS)
Privação materna
USE: Relações mãe-criança
Privação materna (animal)
USE: Comportamento materno (animal)
Privação sensorial
BT: Privação de estímulo
TESP: PRIVACION SENSORIAL
TING: SENSORY DEPRIVATION
SNPOR: Restrição do estímulo sensorial ou ambiental por meio de
cirurgia ou outras técnicas. Termo usado preferencialmente
para populações animais. Considere PRIVAÇÃO DE ESTÍMULO
para populações humanas.
SNESP: Restricción del estímulo sensorial o ambiental por medio de
cirugía u otras técnicas. Término usado preferencialmente
para poblaciones animales. Considere PRIVACIÓN DE ESTÍMULO
para poblaciones humanas.

SNING: Restriction of sensory or environmental stimulation through
surgical or other techniques. Used primarily for animal
populations. Consider STIMULUS DEPRIVATION for human
populations.
Privação social
UF: Marginalidade social
BT: Privação de estímulo
Processos sociais
NT: Exclusão social
Isolamento social
RT: Menor
Privação cultural
Sem-teto
Subdesenvolvimento
TESP: PRIVACION SOCIAL
TING: SOCIAL DEPRIVATION
SNPOR: Acesso limitado quanto aos recursos da sociedade devido à
probreza, desatenção, discriminação social, ou outras
condições desfavoráveis. No caso da falta de contato social
use ISOLAMENTO SOCIAL. Considere também PRIVAÇÃO CULTURAL.
SNESP: Acceso limitado cuanto a los recursos de la sociedad,
debido a pobreza, desatencion, discriminacion social, u
otras condiciones desfavorables. En el caso de falta de
contacto social use AISLAMIENTO SOCIAL. Considere tambien
PRIVACION CULTURAL
SNING: Limited access to society's resources due to poverty,
neglect, social discrimination, or other disadvantage. For
a lack of social contact use SOCIAL ISOLATION. Consider
also CULTURAL DEPRIVATION.
Probabilidade
NT: Acaso (sorte)
Probabilidade estatística
RT: Teoria do caos
TESP: PROBABILIDAD
TING: PROBABILITY
SNPOR: O indício da ocorrência casual de eventos específicos.
Pode-se incluir o estudo matemático da teoria da
probabilidade.
SNESP: El indicio de la ocurrencia casual de eventos específicos.
Puédase incluir el estudio matemático de la teoría de la
probabilidad.
SNING: The likelihood of the chance occurence of specific events.
May include the mathematical study of probability theory.
Probabilidade estatística
UF: Teorema de Bayes
BT: Acaso (sorte)
Análise estatística
Medidas estatísticas
Probabilidade
NT: Distribuição binomial
TESP: PROBABILIDAD ESTADISTICA
TING: STATISTICAL PROBABILITY
Problemas da aprendizagem
USE: Distúrbios da aprendizagem

Problemas do comportamento
USE: Distúrbios do comportamento
Problemas sociais
UF: Questões sociais
NT: Ação social
Criança abandonada
Crime
Desemprego
Direitos humanos
Discriminação social
Guerra
Igualdade social
Integração social
Paz
Pobreza
Sem-teto
RT: Alienação (psicologia social)
Direito civil
Droga (abuso)
Exclusão escolar
Exclusão social
Gravidez na adolescência
Justiça
Movimentos sociais
Processos legais
Processos sociais
Programas sociais
Racismo
TESP: PROBLEMAS SOCIALES
TING: SOCIAL ISSUES
SNPOR: Preocupações sociais, incluindo, mas não limitadas a
problemas ou condições encarados como tendo causas
definições, consequências ou possíveis soluções sociais.
SNESP: Preocupaciones sociales, incluyendo, mas no limitadas a
problemas o condiciones encarados como tiendo causas
definiciones, consecuencias o posibles soluciones sociales.
SNING: Social concerns, including but not limited to problems or
conditions perceived to have social causes, definitions,
consequences or possible solutions.
Problemática do desenvolvimento
BT: Desenvolvimento
TESP: PROBLEMATICA DEL DESARROLLO
Procedimento de desenhos-estórias
BT: Técnicas projetivas
NT: Procedimento de desenhos-estórias com tema
Procedimento de desenhos de família com estórias
TESP: PROCEDIMIENTO DE DISENOS-HISTORIAS
TING: DRAW AND TELL A STORY PROCEDURES
Procedimento de desenhos-estórias com tema
BT: Procedimento de desenhos-estórias
TING: THEMATIC DRAWING AND STORY PROCEDURE
Procedimento de desenhos de família com estórias
UF: DF-E
BT: Procedimento de desenhos-estórias

TESP: PROCEDIMIENTOS DE DISENOS DE FAMILIA CON HISTORIAS
TING: DRAW FAMILY AND TELL A STORY PROCEDURE
Procedimento go/no-go
RT: Discriminação condicional
Estímulos compostos
TESP: PROCEDIMIENTO GO/NO-GO
TING: GO/NO-GO PROCEDURE
SNPOR: É um procedimento de discriminação sucessiva com respostas
diferenciais sendo que uma das respostas sempre envolve o não responder - ao orerandum - Autora de Tese - Cassia Leal
da Hora
SNESP: Es un procedimiento de discriminación sucesiva con
respuestas diferenciales siendo que una de las respuestas
siempre involucre el – no responder – al orerandum – Autora
de Tese – Cassia Leal da Hora.
Procedimentos apresentativo-expressivos
Procedimentos médicos
BT: Medicina
TESP: PROCEDIMIENTOS MEDICOS
TING: MÉDICAL PROCEDURES
Processamento da imagem
RT: Computadores
TESP: PROCESAMIENTO DE IMAGEM
TING: IMAGE PROCESSING
Processamento de dados
NT: Processamento de dados - SPSS
RT: Coleta de dados
Computadores
Informação
Linguagens de programação para computador
Programas de computador
Sistemas de informação
TESP: PROCESAMIENTO DE DATOS
TING: DATA PROCESSING
Processamento de dados - SPSS
BT: Processamento de dados
TING: DATA PROCESSING - SPSS
Processamento humano da informação
USE: Processos cognitivos
Processo educacional
USE: Educação
Processos associativos
BT: Processos cognitivos
NT: Associações contextuais
RT: Conexionismo
Reconhecimento de palavras
TESP: PROCESOS ASOCIATIVOS
TING: ASSOCIATIVE PROCESSES
SNPOR: Desenvolvimento ou manutenção das conecções (associações)
aprendidas ou cognitivas entre eventos, sensações, ideias,

memórias, ou comportamento como o resultante de
relacionamentos necessários, contraste-similaridade, ou
contiguidade temporo-espacial.
SNESP: Desenvolvimiento o mantenimiento de conexiones
(asociaciones) aprendidas o cognitivas entre eventos,
sensaciones, ideas, memorias, o comportameinto como el
resultante de relacionamientos necearios, contraste
similaridad o contiguidad temporo espacial
SNING: Development or maintenance of learned or cognitive
connections (associations) between events, sensations,
ideas, memories, or behavior as the result of functional
relationships, similarity-contrast, or spatial-temporal
contiguity.
Processos cognitivos
UF: Informação (processamento humano)
Processamento humano da informação
Processos de informação humana
NT: Classificação (processos cognitivos)
Cognição social
Compreensão
Discriminação cognitiva
Formação de conceito
Ideação
Imaginação
Intuição
Mapas cognitivos
Metacognição
Pensamento
Processos associativos
Rotação mental
Solução de problemas
Tomada de decisão
RT: Aprendizagem
Aptidão espacial
Cognição
Cognição musical
Conexionismo
Dissonância cognitiva
Epistemologia genética
Fenômenos e processos psicológicos
Inteligência artificial
Memória
Mente
Psicologia cognitiva
Teste de realidade
TESP: PROCESOS COGNITIVOS
TING: COGNITIVE PROCESSES
SNPOR: Processos mentais envolvidos na aquisição, processamento, e
utilização de conhecimento ou informação.
SNESP: Proceso mental en la adquisicion, procesamiento e
utilizacion de conocimientos de informacion
SNING: Mental processes involved in the acquisition, processing,
and utilization of knowledge or information.
Processos da personalidade
NT: Ab-Reação
Inibição (personalidade)
Insight

Internalização
Mecanismos de defesa
Modificação da personalidade
RT: Distúrbios da personalidade
Distúrbios mentais
Fatores psicanalíticos da personalidade
Modo de vida
Personalidade
Teoria psicanalítica
Teste de realidade
TESP: PROCESOS DE LA PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY PROCESSES
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar a interação entre
as estruturas da personalidade (por exemplo, ego, id) ou
padrão de tendências características, frequentemente, mas
não exclusivamente advindas de uma perspectiva
psicanalítica. Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Concepto amplio, para designar la interaccion entre las
estructuras de personalidad (por ejemplo, ego, id) o patron
de tendencias características, frecuentemente, mas no
exclusivamente de una perspectiva psicoanalitica. Use un
termino mas específico
SNING: Conceptually broad array term referring to the interaction
among personality structures (e.g., ego, id) or pattern of
characteristic tendencies, often but not exclusively from a
psychoanalytic perspective. Use a more specific term if
possible.
Processos de informação humana
USE: Processos cognitivos
Processos intersensoriais
BT: Percepção
NT: Sinestesia
RT: Desenvolvimento perceptomotor
Processos perceptomotores
TESP: PROCESOS INTERSENSORIALES
TING: INTERSENSORY PROCESSES
Processos legais
NT: Adoção (criança)
Custódia da criança
Liberdade condicional
RT: Direito civil
Leis
Problemas sociais
TESP: PROCESOS LEGALES
TING: LEGAL PROCESSES
SNPOR: Conceito amplo abrangendo aspectos psicológicos e
comportamentais da lei - sua formação, execução, impacto, e
implicações. Também incluem-se referências ao sistema de
justiça legal e processos legislativos quando relatados a
psicologia.
SNESP: Concepto amplio, aspectos psicológicos y de conducta legal,
su formacion, ejecucion, impacto e implicacias. Tambien
incluye referências al sistema de justicia legal y procesos
legislativos cuando son referidos a psicologa
SNING: Broad concept encompassing psychological and behavioral
aspects of the law - its formation, enforcement, impact,

and implications. Also includes reference to the legal
justice system and legislative processes as they relate to
psychology.
Processos motores
NT: Atividade física
Coordenação motora
Desempenho motor
Exercício
Exercitação locomotriz
Habilidades motoras
Natação
Utilização de ferramentas
RT: Controle motor
Desenvolvimento motor
Postura
Processos perceptomotores
Vias eferentes
TESP: PROCESOS MOTORES
TING: MOTOR PROCESSES
Processos perceptomotores
UF: Processos psicomotores
Processos sensoriomotores
BT: Percepção
NT: Rastreamento
RT: Desenvolvimento perceptomotor
Equilíbrio
Processos intersensoriais
Processos motores
TESP: PROCESOS PERCEPMOTORES
TING: PERCEPTUAL MOTOR PROCESSES
Processos políticos
BT: Política
RT: Liberdade
Processos sociais
Psicologia policial
Psicologia política
TESP: PROCESOS POLITICOS
TING: POLITICAL PROCESSES
Processos psicomotores
USE: Processos perceptomotores
Processos psicoterapêuticos
UF: Interação cliente-orientador
Interação orientador-cliente
Interação paciente-terapeuta
Interação terapeuta-paciente
BT: Processos terapêuticos
NT: Aliança terapêutica
Contratransferência
Transferência psicoterapêutica
RT: Espelhamento
Internalização
Psicanálise
Psicoterapia
Relações sexuais profissional-cliente

TESP: PROCESOS PSICOTERAPEUTICOS
TING: PSYCHOTHERAPEUTIC PROCESSES
SNPOR: Fenômenos experimentais, emocionais, comportamentais, ou de
atitudes que ocorrem durante o tratamento psicoterapêutico.
Termo aplicado para o cliente ou para o psicoterapeuta
individualmente, ou para a interação que ocorre.
SNESP: Fenómenos experimentales, emocionales, conductuales, o de
actitudes que ocurren durante el tratamiento
psicoterapéutico. Término aplicado para el cliente o para
el psicoterapeuta individualmente o para la interacción que
ocurre.
SNING: Experiential, attitudinal, emotional, or behavioral
phenomena occurring during the course of psychotherapy.
Applies to the client or psychotherapist individually or to
their interaction.
Processos sensoriomotores
USE: Processos perceptomotores
Processos sociais
NT: Anomia
Controle social
Formação de coalizão
Imigração
Industrialização
Integração social
Migração humana
Mobilidade social
Privação social
Socialização
Status
Urbanização
RT: Conflito social
Construcionismo social
Direitos humanos
Fatores socioculturais
Mudança social
Problemas sociais
Processos políticos
Refugiados
TESP: PROCESOS SOCIALES
TING: SOCIAL PROCESSES
Processos terapêuticos
UF: Interação paciente-dentista
Interação paciente-enfermeira
Interação paciente-médico
NT: Processos psicoterapêuticos
RT: Cura
Diário de sono (avaliação do ritmo vigília-sono)
Relações sexuais profissional-cliente
Tratamento
TESP: PROCESOS TERAPEUTICOS
TING: THERAPEUTIC PROCESSES
SNPOR: Fenômenos experimentais, de atitudes, emocionais, ou
comportamentais que ocorrem durante o período de
tratamento. O termo aplica-se ao paciente ou terapeuta
(como exemplo, enfermeira, doutor etc.) individualmente ou
para a interação.

SNESP: Fenomenos experimentales, de actitudes, emocionales o de
conducta que ocurre durante el periodo de tratamiento.
Individualmente para una interaccion
SNING: Experiential, attitudinal, emotional, or behavioral
phenomena occurring during the course of treatment. Applies
to the patient or therapist (i.e., nurse, doctor etc.)
individually or to their interaction.
Procriação
BT: Tecnologia reprodutiva
TESP: CRUZAMIENTO
TING: BREEDING
SNPOR: Produção de descendência por cruzamento seletivo ou
HIBRIDIZAÇÃO GENÉTICA em animais ou plantas.(DECS)
SNESP: La producción de descendencia por apareamiento selectivo o
HIBRIDACIÓN GENÉTICA en animales o plantas.(DECS)
SNING: The production of offspring by selective mating or
HYBRIDIZATION, GENETIC in animals or plants.(DECS)
Proctocolite
BT: Distúrbios do sistema digestivo
TESP: PROCTOCOLITIS
TING: PROCTOCOLITIS
SNPOR: Inflamação do RETO e da porção distal do COLO.(DECS)
SNESP: Inflamación del RECTO y de la porción distal del
COLON.(DECS)
SNING: Inflammation of the RECTUM and the distal portion of the
COLON.(DECS)
Produção artística
USE: Arte
Produção científica
USE: Pesquisa científica
Produtividade do empregado
BT: Desempenho no trabalho
TESP: PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO
TING: EMPLOYEE PRODUCTIVITY
Professores
UF: Instrutores
Mestres
BT: Pessoal da educação
NT: Professores de ensino fundamental
Professores de ensino médio
Professores de pré-escola
Professores leigos
Professores universitários
RT: Características do professor
Cattell, James Mckeen, 1860-1944
Comenius, Johann Amos, 1592-1670
Cousinet, Roger, 1881-1973
Durand, Gilbert,1921-2012
Eliade, Mircea, 1907-1986
Frankl, Viktor Emil, 1905-1997
Kandinsky, Wassily, 1866-1944
Malfatti, Anita, 1889-1964
Penna, Antonio Gomes, 1917-2010

Rank, Otto, 1884-1939
Rolland, Romain, 1866-1944
Sanderson, Frederick William, 1857-1923
Schneider, Eliezer, 1916-1998
TESP: PROFESORES
TING: TEACHERS
SNPOR: Aquele que ensina, ministra aulas (em escola, colégio,
universidade, curso ou particularmente).(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Aquél que enseña, ministra aulas (en escuela, colegio,
universidad, curso o particularmente).
Professores de ensino fundamental
BT: Professores
TESP: PROFESORES DE ESCUELA ELEMENTAL
TING: ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
Professores de ensino médio
BT: Professores
TESP: PROFESORES DE ESCUELA SECUNDARIA
TING: HIGH SCHOOL TEACHERS
Professores de pré-escola
BT: Professores
TESP: PROFESORES PRE ESCOLARES
TING: PRESCHOOL TEACHERS
Professores leigos
BT: Professores
TING: LAY TEACHERS
Professores universitários
BT: Professores
TESP: PROFESORES UNIVERSITARIOS
TING: COLLEGE TEACHERS
Profissionais
BT: Recursos humanos
NT: Antropólogos
Artesãos
Babá
Bibliotecários
Bioquímicos
Cientistas
Cientistas - Brasil
Cientistas políticos (biografia)
Cirurgiões plásticos
Coletores de lixo
Comediante
Compositores
Críticos
Cuidadores
Dançarinos
Desenhistas
Digitadores
Educadores de rua
Empreendedores
Empresários

Enfermeiros
Engenheiros
Entomologistas
Escultores
Filósofos
Físicos
Fisiologistas
Fisiólogos
Fisioterapeutas
Garis
Gravadores
Historiadores
Ilustradores
Inventor
Jornalistas
Juristas
Linguistas
Mãe social
Matemáticos
Motoristas
Mototaxistas
Naturalistas
Neurobiologistas
Neurologistas
Operadores de telemarketing
Operários
Orientadores
Pedagogos
Pessoal da aviação
Pessoal da educação
Pessoal da saúde
Pintores
Policiais militares
Políticos
Profissionais penitenciários
Psicanalistas
Psicólogos
Rappers
Sociólogos
Técnico em telecomunicações
Terapeutas
Terapeutas comportamentais
Terapeutas comportamentais infantis
Zoólogos
RT: Identidade profissional
Organizações profissionais
Pessoal da indústria e comércio
Pessoal da saúde mental
Pessoal de administração
Pessoal de informática
Pessoal de vendas
Pessoal médico
Pessoal não profissional
Pessoal paramédico
Pessoal paraprofissional
Profissões
Religiosos
Supervisão clínica
TESP: PROFESIONALES

TING: PROFESSIONAL PERSONNEL
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar indivíduos cujas
profissões requerem treinamento prolongado e especializado.
Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Termino de concepto amplio para designar indivíduos cuyas
profesiones requieren entrenamiento prolongado y
especializado. Use un termino mas específico
SNING: Conceptually broad array term referring to members of
professions requiring prolonged and specialized training.
Use a more specific term if possible.
Profissionais da saúde
USE: Pessoal da saúde
TESP: PROFESIONALES DE LA SALUD
TING: HEALTH PROFESSIONALS
Profissionais penitenciários
BT: Profissionais
TING: PRISON PERSONNEL
Profissionalização
USE: Ensino profissionalizante
Profissões
UF: Carreiras
Empregos
Ocupações
Vocações
NT: Informação profissional
Profissões - Bibliografia
Profissões - Dicionários
RT: Ajustamento profissional
Aspirações profissionais
Atitudes profissionais
Divisão do trabalho
Empregabilidade
Emprego assistido
Ensino profissionalizante
Escolha profissional
Interesses profissionais
Orientação vocacional
Profissionais
Recursos humanos
Saúde ocupacional
Segurança do trabalho
Stress ocupacional
Sucesso profissional
Trabalho
Trabalho feminino
TESP: PROFESIONES
TING: OCCUPATIONS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar especialidades
profissionais quando definidas por habilidades impostas e
requeridas. Use PROFISSÕES para acessar referências sobre
diferentes níveis de emprego entre 67-81. Se possível use
um termo mais específico.
SNESP: Concepto amplio para designar especialidades profesionales
cuando son definidas por habilidades impuestas y
requeridas. Use PROFESIONES para acceder referências sobre

diferentes niveles de empleo enter 67-81. Use termino
específico
SNING: Conceptually broad array term referring to work specialties
as defined by duties and required skills. Use OCCUPATIONS
to access references on employment status from 67-81. Use a
more specific term if possible.
Profissões - Bibliografia
UF: Ocupações - Bibliografia
BT: Bibliografia
Profissões
Profissões - Dicionários
UF: Ocupações - Dicionários
BT: Dicionários
Profissões
Progesterona
BT: Esteróides
Hormônios progestacionais
Hormônios sexuais
TESP: PROGESTERONA
TING: PROGESTERONE
SNPOR: Maior esteroide progestacional secretado principalmente
pelo CORPO LÚTEO e PLACENTA. A progesterona atua no ÚTERO,
GLÂNDULAS MAMÁRIAS e ENCÉFALO. É necessário para a
IMPLANTAÇÃO DO EMBRIÃO, manutenção da GRAVIDEZ e no
desenvolvimento do tecido mamário para a produção de LEITE.
A progesterona, convertida a partir da PREGNENOLONA, também
serve como um intermediário na biossíntese dos HORMÔNIOS
ESTEROIDES GONADAIS e dos CORTICOSTEROIDES da
suprarrenal.(DECS)
SNESP: Principal esteroide progestacional, secretado sobre todo
por el cuerpo lúteo y la placenta. actúa sobre el útero,
las glándulas mamarias humanas y el cerebro. es necesario
para la implantación del embrión, el mantenimiento del
embarazo y el desarrollo del tejido mamario para la
producción de leche. La progesterona, convertida desde la
pregnenolona, también sirve como intermediario en la
biosíntesis de las hormonas esteroides gonadales y los
corticosteroides suprarrenales.(DECS)
SNING: The major progestational steroid that is secreted primarily
by the corpus luteum and the placenta. progesterone acts on
theuterus, the mammary glands and the brain. it is required
inembryo implantation; pregnancy maintenance, and the
development of mammary tissue for milk production.
progesterone, converted from pregnenolone, also serves as
an intermediate in the biosynthesis of gonadal steroid
hormones and adrenal corticosteroids.(DECS)
Programa da saúde da família
BT: Saúde da família
TESP: PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR
TING: FAMILY HEALTH PROGRAM
Programa de atendimento domiciliar
BT: Assistência domiciliar
RT: Saúde
TESP: PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA

TING: HOME ATTENDING PROGRAM
Programa educacional (avaliação)
USE: Avaliação de programa educacional
SNPOR: Técnicas, materiais, ou processos de determinação do valor
ou da eficácia de um programa educacional em relação aos
seus objetivos ou outros critérios.
SNESP: Técnicas, materiales, o procesos de determinación del valor
o de la eficacia de un programa educacional en relacional a
los sus objetos o otros criterios.
SNING: Techniques, materials, or process of determining the worth
or effectiveness of an educational program in relation to
its goals or other criteria.
Programação (computador)
USE: Programas de computador
SNPOR: Use COMPUTER SOFTWARE para acessar referências entre 73-93.
SNING: Use COMPUTER SOFTWARE to access references from 73-93.
Programação neurolinguística
RT: Comunicação interpessoal
Estilo cognitivo
Neurolinguística
Psicologia humanista
TESP: PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA
TING: NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING
SNPOR: Modelo de R. Blander constituido por técnicas e estratégias
para estabelecer a comunicação interpessoal baseada em
elementos da gramática modificacional e representações
sensoriais selecionadas para o aprendizado e
auto-expressão. Também, método de auto-intervenção na
psicologia humanística voltada para o crescimento pessoal e
o potencial humano.
SNESP: Modelo de R. Blander constituido por técnicas y estratégias
para establecer la comunicacion interpersonal basada en
elementos de gramaticas modificacional y representaciones
sensoriales seleccionadas para el aprendizaje y auto
expresion. Tambien método de auto-intervencion en la
psicologia humanistica para el crecimiento de personal y
potencial humano
SNING: R. Bandler's model of techniques and strategies for
interpersonal communication based on elements of
transformational grammar and preferred sensory
representations for learning and self expression. Also,
self intervention method in humanistic psychology aimed at
personal growth and human potential.
Programas de computador
UF: Programação (computador)
Software
NT: Excel 5 for windows
Logo
Visicalc
Visitrend visiplot
Windows
RT: Algoritmos
Análise de sistemas
Bases de dados
Computadores

Processamento de dados
Sistemas
Sistemas operacionais de computador
TESP: PROGRAMAS INFORMÁTICOS
TING: COMPUTER PROGRAMS
SNPOR: Programas e dados operacionais sequenciais que instruem o
funcionamento de um computador digital.(DECS)
SNESP: Programas y datos operativos y secuenciales que instruyen
el funcionamiento de un computador digital.(DECS)
SNING: Sequential operating programs and data which instruct the
functioning of a digital computer.(DECS)
Programas de economia de fichas
UF: Sistemas de economia de fichas
RT: Custo de resposta
Programas para hospitais psiquiátricos
TESP: PROGRAMAS DE ECONOMIA DE FICHAS
TING: TOKEN ECONOMY PROGRAMS
SNPOR: Tratamento em grupo baseado no condicionamento operante em
que elementos do ambiente de um paciente são arranjados, de
forma que o reforço e o comportamento do paciente estejam
em situação de correlação. Quando o comportamento desejado
ocorre, um sinal e dado, o que pode ser mudado por um
agente reforçador (por exemplo, bens ou serviços)
SNESP: Tratamiento en grupo basado en condicionamiento operante em
que los elementos de ambiente de un paciente son
arreglados, de forma que el refuerzo del comportamiento de
los pacientes esten em situacion de correlacion. Cuando el
comportamiento deseado ocurre, ejemplo bienes y servicios
SNING: Group treatment based on operant conditioning in which
elements in a patient's environment are arranged so that
reinforcement is made contingent on the patient's behavior.
When the desired behavior occurs, a token is given which
may be exchanged for a reinforcing agent (e.g., goods or
services).
Programas de estudo
USE: Programas educacionais
Programas de saúde mental
UF: Saúde mental (programas)
RT: Administração em saúde
Centros comunitários de saúde mental
Clínicas de orientação infantil
Clínicas psiquiátricas
Desenvolvimento de programa
Psicologia comunitária
Psiquiatria comunitária
Saúde mental
Saúde mental comunitária
Serviços comunitários
Serviços de saúde
Serviços de saúde mental
Serviços de saúde pública
TESP: PROGRAMAS DE SALUD MENTAL
TING: MENTAL HEALTH PROGRAMS
SNPOR: Programas para a manutenção da saúde mental.
SNESP: Programas para mantenimiento de salud mental
SNING: Programs for the maintenance of mental health.

Programas educacionais
UF: Programas de estudo
NT: Educação especial
RT: Avaliação de programa educacional
Desenvolvimento de programa
Educação
Educação compensatória
Planejamento de programa educacional
TESP: PROGRAMAS EDUCACIONALES
TING: EDUCATIONAL PROGRAMS
Programas para hospitais
NT: Programas para hospitais psiquiátricos
RT: Desenvolvimento de programa
TESP: PROGRAMAS PARA HOSPITALES
TING: HOSPITAL PROGRAMS
SNPOR: Planos organizados para tratamento, incluindo o
psiquiátrico, ou treinamento em geral em ambiente
médico-hospitalar.
SNESP: Planos organizados para tratamiento, incluyendo el
psiquiatrico, el entrenamiento en general en ambiente
médico hospitalario
SNING: Organized plans for care, including psychiatric treatment,
or training in general médical hospital settings.
Programas para hospitais psiquiátricos
BT: Programas para hospitais
NT: Comunidade terapêutica
RT: Desenvolvimento de programa
Programas de economia de fichas
Serviços de saúde mental
TESP: PROGRAMAS PARA HOSPITALES PSIQUIATRICOS
TING: PSYCHIATRIC HOSPITAL PROGRAMS
SNPOR: Planos organizados para tratamentos ou treinamentos em
hospitais psiquiátricos.
SNESP: Planos organizados para tratamientos o entrenamientos em
hospitales psiquiátricos
SNING: Organized plans for care or training in psychiatric
hospitals.
Programas sociais
RT: Bem-estar da criança
Desenvolvimento de programa
Habitação
Movimentos sociais
Mudança social
Problemas sociais
Serviços sociais
TESP: PROGRAMAS SOCIALES
TING: SOCIAL PROGRAMS
Projeção (mecanismo de defesa)
BT: Mecanismos de defesa
RT: Bode expiatório
Identificação projetiva
Introjeção
TESP: PROYECCION
TING: PROJECTION (DEFENSE MECHANISM)

SNPOR: Em teorias psicanalíticas e psicodinâmica, o processo pelo
qual a pessoa atribui suas próprias características, afetos
e impulsos individuais positivos ou negativos a uma outra
pessoa ou grupo. Isso é frequentemente um mecanismo de
defesa no qual impulsos, estressores, ideias, afetos ou
responsabilidades desagradáveis ou inaceitáveis são
atribuídos a outros. Por exemplo, o mecanismo de defesa de
projeção permite que uma pessoa com conflitos em relação a
expressar raiva mude “Eu o odeio” para “Ele me odeia”.
Esses padrões defensivos são frequentemente usados para
justificar preconceito ou para fugir de responsabilidade;
em casos mais graves, eles podem se desenvolver para
delírios paranoides nos quais, por exemplo, um indivíduo
que culpa os outros por seus problemas pode vir a acreditar
que aqueles outros estão tramando contra ele. Em teoria
psicanalítica clássica, a projeção permite que o indivíduo
evite ver seus próprios defeitos, mas o uso moderno em
grande medida abandonou o requisito de que o traço
projetado permaneça desconhecido ao self.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teorías psicoanalíticas y psicodinámica, el proceso por
el cual la persona atribuye sus propias características,
afectos y impulsos individuales positivos o negativos a
otra persona o grupo. Eso es frecuentemente un mecanismo de
defesa en lo cual impulsos, factores de estrés, ideas
afectos o responsabilidades desagradables o inaceptables
son atribuidos a otros. Por ejemplo, el mecanismo de defesa
de proyección permite que una persona con conflictos en
relación a expresar rabia mude “Yo lo odio” para “Él me
odia”. Eses patrones defensivos son frecuentemente usados
para justificar preconceptos o para huir de
responsabilidad; en casos más graves, ellos pueden
desarrollarse para de delirios paranoides en los cuales,
por ejemplo, un individuo que culpa los otros por sus
problemas puede venir a acreditar que aquellos otros están
tramando contra él. En teoría psicoanalítica clásica, la
proyección permite que el individuo evite ver sus propios
defectos, mas el uso moderno en gran medida abandonó el
requisito de que lo trazo proyectado permanezca desconocido
al self.
Projeto de pesquisa
BT: Pesquisa científica
TESP: PROYECTOS DE INVESTIGACION
TING: RESEARCH DESIGN
Projeto de vida
RT: Modo de vida
TESP: PROYECTO DE VIDA
TING: LIFE PROJECT
Projeto genoma humano
BT: Genoma humano
TESP: PROYECTO GENOMA HUMANO
TING: HUMAN GENOME PROJECT
SNPOR: Projeto internacional para mapear todos os genes humanos e
determinar a sequência completa de pares de base do CNA
humano. O projeto se iniciou em 1990 e foi concluído em
2003. Ele gerou grandes quantidades de informações valiosas

sobre os genes responsáveis por diversas doenças, o que
pode levar ao desenvolvimento de exames genéticos de
identificação e, possivelmente tratamentos. Contudo,
existem controvérsias em torno das tentativas de algumas
empresas de biotecnologia de patentear certas sequências de
DNA humano com potencial de exploração
comercial.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Proyecto internacional para mapear todos os genes humanos y
determinar la secuencia completa de pares de base de CNA
humano. El proyecto se inició en 1990 y fue concluido en
2003. Él generó grandes cuantidades de informaciones
valiosas sobre los genes responsables por diversas
enfermedades, el que puede llevar al desarrollo de exámenes
genéticos de identificación y, posiblemente tratamientos.
Sin embargo, existen controversias en torno de las
tentativas de algunas empresas de biotecnología de patentar
ciertas secuencias de DNA humano con potencial de
exploración comercial.
Projeto político pedagógico
BT: Pedagogia
RT: Política educacional
TESP: PROYECTO POLITCO PEDAGOGICO
TING: PROJECT PEDAGOGICAL POLITICIAN
Projeto social
BT: Sociologia
TING: SOCIAL PROJECT
Projetos culturais
BT: Cultura
RT: Política cultural
TESP: PROYECTOS CULTURALES
TING: CULTURAL PROJECTS
Prolactina
BT: Hormônios
TESP: PROLACTINA
TING: PROLACTIN
SNPOR: Hormônio lactogênico secretado pela ADENO-HIPÓFISE. É um
polipeptídio com peso molecular de aproximadamente 23 kDa.
Além de sua ação principal na lactação, em algumas espécies
a prolactina exerce efeitos sobre a reprodução,
comportamento materno, metabolismo lipídico, imunomodulação
e osmorregulação. Os receptores de prolactina estão
presentes nas glândulas mamárias,hipotálamo, fígado,
ovário, testículo e próstata.(DECS)
SNESP: Hormona lactogénica secretada por la ADENOHIPÓFISIS. Es un
polipéptido con un peso molecular de aproximadamente 23 kD.
Es esencial en la inducción de la lactación y en algunas
especies tiene efectos sobre la reproducción, el
comportamiento materno, elmetabolismo de las grasas, la
inmunomodulación y la osmoregulación. Los receptores de
prolactina están presentes en la glándula mamaria, el
hipotálamo, el higado, el ovario, el testículo y la
próstata.(DECS)
SNING: A lactogenic hormone secreted by the adenohypophysis
(PITUITARY GLAND, ANTERIOR). It is a polypeptide of

approximately 23 kD. Besides its major action on lactation,
in some species prolactin exerts effects on reproduction,
maternal behavior, fat metabolism,immunomodulation and
osmoregulation. Prolactin receptors are present in the
mammary gland, hypothalamus, liver, ovary, testis, and
prostate.(DECS)
Promiscuidade
UF: Delinquência sexual
BT: Comportamento psicossexual
RT: Adultério
Hipersexualidade
Prostituição
Relação sexual pré-conjugal
TESP: PROMISCUIDAD
TING: PROMISCUITY
SNPOR: Relações sexuais casuais, transitórias com uma variedade de
parceiros. Em seres humanos, esse tipo de comportamento é
geralmente considerado de modo desfavorável; entretanto,
tem sido discutido que pode haver promiscuidade saudável no
simples prazer de relacionamentos casuais, consensuais, não
exploradores. Em bonobos a atividade sexual ocorre
frequentemente tanto entre como dentro dos sexos em troca
de recursos ou para acalmar tensões. Em muitas espécies as
fêmeas parecem exibir promiscuidade para prevenir a certeza
da paternidade, mas frequentemente acasalam com o macho
mais dominante ou bem-sucedido na época em que a concepção
é mais provável.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Relaciones sexuales casuales, transitorias con una variedad
de compañeros. En seres humanos, ese tipo de comportamiento
es generalmente considerado de modo desfavorable;
entretanto, tiene sido discutido que puede haber
promiscuidad saludable en el simples placer de
relacionamientos casuales consensuales no exploradores. En
bonobos la actividad sexual ocurre frecuentemente tanto
entre como dentro de los sexos en troca de recursos o para
calmar tensione. En muchas especies las hembras parecen
exhibir promiscuidad para prevenir la certeza de la
paternidad, más frecuentemente emparejan con el macho más
dominante o exitoso en la época en que la concepción es más
probable.
Promoção da saúde
BT: Saúde
TESP: PROMOCION DE LA SALUD
TING: HEALTH PROMOTION
SNPOR: E o processo de capacitação do indivíduo em melhorar e
controlar sua saúde. Para alcançar o estado de completo
bem-estar físico, mental e social, um indivíduo ou grupo
deve ser capaz de identificar aspirações, satisfazer
necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. Saúde e
vista, portanto, como um meio de vida e não um objetivo.
Política de promoção de saúde envolve abordagens diversas,
mas complementares, levando em conta as diferenças sociais,
culturais e econômicas de cada país. (Ottawa Charter
1986)(DECS)
SNESP: Estímulo al consumidor para perfeccionar el potencial de
salud (física y psicosocial), a traves de informacion,

programas de prevencion, y accesso a atencion médica.(DECS)
SNING: Encouraging consumer behaviors most likely to optimize
health potentials (physical and psychosocial) through
health information, preventive programs, and access to
médical care.(DECS)
Promoção de vendas
USE: Marketing
Prontidão para a leitura
RT: Leitura
TESP: RAPIDEZ PARA LA LECTURA
TING: READING READINESS
SNPOR: Nível de desenvolvimento em que aptidões de linguagem,
habilidades cognitivas, perceptoras e motoras, experiência
e interesse combinem para possibilitar que uma criança
venha a tirar proveito em atividades de leitura
específicas. Compare SCHOOL READINESS.
SNESP: Nível de desarrollo en que aptitudes de lenguaje,
habilidades cognitivas, perceptoras y motoras, experiência
e intereses combinen para posibilitar que un nino saque
provecho en actividades de lectura especificas. Comapre
SCHOOL READNISESS
SNING: Developmental level at which language skills, cognitive,
perceptual and motor abilities, experience and interest
combine to enable a child to profit from specific reading
activities. Compare
SCHOOL READINESS.
Prontidão para alfabetização
BT: Alfabetização
TESP: RAPIDEZ PARA LA ALFABETIZACION
TING: LITERACY READINESS
Prontuários
BT: Registros médicos
TING: CLIENT RECORDS
SNPOR: Registros de informações referentes às doenças dos
pacientes.(DECS)
SNESP: Registro de informaciones pertinentes a enfermedades de los
pacientes.(DECS)
SNING: Recording of pertinent information concerning patient's
illness or illnesses.(DECS)
Propaganda
BT: Influências sociais
NT: Anúncios classificados
RT: Comunicação persuasiva
Lavagem cerebral
Marketing
Meios de comunicação de massa
Posicionamento
Relações públicas
TESP: PROPAGANDA
TING: PROPAGANDA
SNPOR: 1. Anuncio público veiculado na mídia impressa,
rádio-televisiva ou eletrônica, destinado a aumentar o
conhecimento das pessoas sobre um determinado item ou
serviço, a fim de estimular a compra, consumo ou maior uso

daquele item ou serviço.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Anuncio público vehicula en los medios de comunicación
impresa, radio-televisiva o electrónica, destinado a
aumentar el conocimiento de las personas sobre un
determinado ítem o servicio, a fin de estimular la compra,
consumo o mayor uso de aquello ítem o servicio.
Propriedade
NT: Propriedade privada
TESP: PROPRIEDAD
TING: OWNERSHIP
SNPOR: Relação legal entre uma entidade (indivíduo, grupo,
corporação, com fins lucrativos, laica, governo) e um
objeto. O objeto pode ser corpóreo, como um equipamento, ou
uma criação do direito, como uma patente; pode ser móvel,
como um animal, ou imóvel, como um edifício.(DECS)
SNESP: Relación legal entre una entidad (individuo, grupo,
corporación, con fines de lucro, laica, gobierno) y un
objeto. El objeto puede ser corpóreo, como un aparato, ou
una creación del derecho, como una patente; puede ser
mueble, como un animal, o inmueble, como un edificio.(DECS)
SNING: The legal relation between an entity (individual, group,
corporation, or-profit, secular, government) and an object.
The object may be corporeal, such as equipment, or
completely a creature of law, such as a patent; it may be
movable, such as an animal, or immovable, such as a
building.(DECS)
Propriedade privada
BT: Propriedade
TESP: PROPIEDAD PRIVADA
TING: PRIVATE PROPERTY
Proprioceptores
BT: Neurônios sensoriais
Receptores neurais
Terminações nervosas
TESP: PRÓPIOCEPTORES
TING: PROPRIOCEPTORS
SNPOR: Receptor que é sensível a movimento e posição corporal,
incluindo movimento dos membros. Exemplos são fusos
musculares e órgãos do tendão de Golgi.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Receptor que es sensible a movimiento y posición corporal,
incluyendo movimiento de los miembros. Ejemplos son fusos
musculares y órganos del tendón de Golgi.
Prosa

BT: Literatura
NT: Biografia
Conto
RT: Escrita criativa
Estrutura do texto
TESP: PROSA
TING: PROSE
SNPOR: Expressão natural da linguagem escrita ou falada, sem
metrificação intencional e não sujeita a ritmos
regulares.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua

Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Expresión natural de lenguaje escrita o hablada, sin
metrificación intencional y no sujeta a ritmos regulares.
Prosencéfalo
USE: Cérebro anterior
Prostituição
BT: Comportamento psicossexual
NT: Prostituição infantil
Prostituição juvenil
RT: Promiscuidade
Sexualidade feminina
TESP: PROSTITUCION
TING: PROSTITUTION
SNPOR: Serviço de sexo que se baseia no pagamento em dinheiro ou
na troca de outra propriedade ou objeto de valor. A
prostituição pode envolver serviços heterossexuais ou
homossexuais fornecidos por homens ou mulheres. O serviço
de sexo pode ser coito simples, outros atos sexuais comuns
ou atos levando a gratificação de parafilias.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Servicio de sexo que se basa en el pagamento en dinero o en
la troca de otra propiedad o objeto de valor. La
prostitución puede involucrar servicios heterosexuales u
homosexuales fornecidos por hombres o mujeres. El servicio
de sexo puede ser coito simples, otros actos sexuales
comunes o actos llevando la gratificación de parafilias.
Prostituição infantil
BT: Abuso da criança
Prostituição
TESP: PROSTITUCION INFANTIL
TING: CHILD PROSTITUTION
Prostituição juvenil
BT: Prostituição
TESP: PROSTITUCION JUVENIL
TING: JUVENILE PROSTITUTION
Proteção animal
USE: Comportamento materno (animal)
Proteção de animais
RT: Bem-estar do animal
TESP: DERECHOS DEL ANIMAL
TING: PROTECTION OF ANIMALS
Proteínas

NT: Parvalbuminas
Proteínas de choque térmico
Proteinas s100

Proteínas de choque térmico
UF: Proteínas do stress
BT: Proteínas
TESP: PROTEINAS DEL SHOCK TERMICO
TING: HEAT-SHOK PROTEINS
SNPOR: Proteínas que são sintetizadas em eucariotos e bactérias em

resposta à hipertermia e outros tipos de estresse
ambiental. Aumentam a tolerância térmica e desempenham
funções essenciais para as obrevivência celular sob estas
condições.(DECS)
SNESP: Las proteínas que se sintetizan en los organismos
eucariotes y las bacterias en respuesta a la hipertermia y
a otras tensiones ambientales. Ellos incrementan la
tolerancia térmica y realizan funciones esenciales para la
supervivencia celular bajo estas condiciones.(DECS)
SNING: Proteins which are synthesized in eukaryotic organisms and
bacteria in response to hyperthermia and other
environmental stresses. They increase thermal tolerance and
perform functions essential to cell survival under these
conditions.(DECS)
Proteínas do stress
USE: Proteínas de choque térmico
Proteinas s100
BT: Proteínas
TESP: PROTEINAS S100
TING: S100 PROTEINS
SNPOR: Família de proteínas de ligação de cálcio altamente ácida
encontrada em alta concentração no encéfalo e acredita-se
ser de origem glial. São também encontradas em outros
órgãos do corpo. Compartilham os mesmos MOTIVOS DE EF HAND
encontrados em várias proteínasligantes de cálcio. O nome
desta família deriva da propriedade de ser solúvel em uma
solução de sulfato de amônia 100 por cento saturada.(DECS)
SNESP: Familia de proteínas de enlace de calcio fuertemente ácido
que se halla en alta concentración en el encéfalo y se
piensa que es glial en origen. También se encuentra en
otros órganos del cuerpo. Tienen en común el motivo EF-hand
(MOTIVOS EF-HAND) encontrado en un cierto número proteínas
de enlace de calcio. El nombre de esta familiaderiva de la
propiedad de ser soluble en una solución de sulfato de
amonio 100 por ciento saturada.(DECS)
SNING: A family of highly acidic calcium-binding proteins found in
large concentration in the brain and believed to be glial
in origin. They are also found in other organs in the body.
They have in common the EF-hand motif (EF HAND MOTIFS)
found on a number of calcium bindingproteins. The name of
this family derives from the property of being soluble in a
100% saturated ammonium sulfate solution.(DECS)
Próteses

NT: Implante coclear
RT: Amputação
TESP: PROTESIS
TING: PROSTHESES
SNPOR: Substitutos artificiais para partes do corpo, e materiais
inseridos em tecidos para propósitos funcionais, cosméticos
ou terapêuticos. As próteses podem ser funcionais, como no
caso de braços e pernasartificiais, ou cosméticas, como no
caso de um olho artificial. Os implantes, todos
cirurgicamente inseridos ou enxertados no corpo, tendem a
ser utilizados terapeuticamente. IMPLANTES
EXPERIMENTAISestão disponíveis para aqueles usados
experimentalmente.(DECS)

SNESP: Sustitutos artificiales de partes del cuerpo, y materiales
insertados en los tejidos con fines funcionales, cosméticos
o terapéuticos. Las prótesis pueden ser funcionales, como
en el caso de los brazos o piernas artificiales, o
cosméticas, como en el caso de un ojo artificial. Los
implantes, todos se insertan quirúrgicamente o se
trasplantan dentro del cuerpo, tienden a ser utilizados
terapéuticamente.IMPLANTES, EXPERIMENTALES están
disponibles para aquellos usados experimentalmente.(DECS)
SNING: Artificial substitutes for body parts, and materials
inserted into tissue for functional, cosmetic, or
therapeutic purposes. Prostheses can be functional, as in
the case of artificial arms and legs, or cosmetic, as in
the case of an artificial eye. Implants, all surgically
inserted or grafted into the body, tend to be used
therapeutically. IMPLANTS, EXPERIMENTAL is available for
those used experimentally.(DECS)
Protestantes
UF: Batistas
BT: Cristãos
RT: Protestantismo
TESP: PROTESTANTES
TING: PROTESTANTS
SNPOR: Adepto de alguma das denominações cristãs que se separaram
da Igreja católica romana durante a Reforma, ou de algum
dos grupos que descendem delas.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Adepto de alguna de las denominaciones cristianas que se
separaran de la iglesia católica romana durante la reforma,
o de algún de los grupos que descienden de ellas.
Protestantismo
BT: Adventistas do sétimo dia
Cristianismo
RT: Protestantes
TESP: PROTESTANTISMO
TING: PROTESTANTISM
SNPOR: Nome dado a todas as denominações Cristãs, seitas ou grupos
que surgiram durante a Reforma. As igrejas protestantes
geralmente concordam que o princípio de autoridade deveria
ser as Escrituras em vez da igreja institucional ou papa.
(Tradução livre do original: W.L. Reese, Dictionary of
Philosophy and Religion, 1999).(DECS)
SNESP: Nombre dado a todas las confesiones cristianas, sectas o
grupos que surgieron durante la Reforma. Las iglesias
protestantes están de acuerdo en que el principio de
autoridad deben ser las Escrituras en lugar de la iglesia
institucional o papa. (Traducción libre del original: W.L.
Reese, Dictionary of Philosophy and Religion, 1999).(DECS)
SNING: The name given to all Christian denominations, sects, or
groups rising out of the Reformation. Protestant churches
generally agree that the principle of authority should be
the Scriptures rather than the institutional church or the
pope. (from W.L. Reese, Dictionary ofPhilosophy and
Religion, 1999).(DECS)
Protesto estudantil

USE: Movimento estudantil
Protozoários
BT: Microorganismos
TESP: PROTOZOARIOS
TING: PROTOZOA
SNPOR: Usado com animais, plantas superiores, órgãos e doenças
para fatores parasitários. Em doenças, não é usado se o
envolvimento parasitário estiver implícito no
diagnóstico.(DECS)
SNESP: Usado con animales, plantas superiores, órganos y
enfermedades para factores parasitarios. En enfermedades no
usar si el envolvimiento parasitario está implícito en el
diagnóstico.(DECS)
SNING: Used with animals, higher plants, organs, and diseases for
parasitic factors. In diseases, it is not used if the
parasitic involvement is implicit in the diagnosis.(DECS)
Proust, Valentin Louis George Eugène Marcel, 1871-1922
BT: Pessoas
RT: Escritores
Prova de permutação
BT: Medidas
TESP: PRUEBA DE PERMUTACION
TING: PERMUTATION TEST
Prova de quantificação de probabilidade
BT: Medidas
TESP: PRUEBA DE CUANTIFICACION DE PROBABILIDAD
Prova de ritmo de Stamback
RT: Testes psicológicos
TESP: PRUEBA DE RITMO DE STAMBACK
Prova gráfica de organização perceptiva
UF: Pré-Bender
RT: Testes psicológicos
TING: PERCEPTIVE ORGANIZATION GRAPHIC TEST
Prova psicológica
USE: Psicometria
Prova Torre de Hanoi
UF: Torre de Hanoi
BT: Medidas
TING: TOWER OF HANOI TEST
Prova U de Mann Whitney
USE: Teste U de Mann Whitney
Provas estatísticas
UF: Testes estatísticos
BT: Análise estatística
NT: Provas estatísticas não-paramétricas
Provas estatísticas paramétricas
RT: Medidas estatísticas
TESP: PRUEBAS ESTADISTICAS
TING: STATISTICAL TESTS

SNPOR: Técnicas matemáticas específicas usadas para analisar dados
com o objetivo de avaliar a probabilidade com que um
conjunto de resultados poderia ter ocorrido com mudança e a
partir dai testar a probabilidade de acerto das hipóteses
experimentais.
SNESP: Técnicas matemáticas especificas usadas para analizar datos
com el objetivo de evaluar la probabilidad com que um
conjunto de resultados puede ocurrir com el cambio y a
partir de pruebas a probabilidad de acierto de hipotesis
experimentales
SNING: Specific mathematical techniques used to analyze data in
order to assess the probability that a set of results could
have occurred by change and hence to test for the probable
correctness of experimental hypotheses.
Provas estatísticas não-paramétricas
BT: Provas estatísticas
NT: Teste U de Mann Whitney
TESP: ESTADISTICAS NO PARAMETRICAS
TING: NONPARAMETRIC STATISTICAL TESTS
Provas estatísticas paramétricas
BT: Provas estatísticas
NT: Teste T
TESP: PRUEBAS ESTADISTICAS PARAMETRICAS
TING: PARAMETRIC STATISTICAL TESTS
Provas piagetianas
RT: Medidas
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
TESP: PRUEBAS PIAGETIANAS
TING: PIAGETIAN TASKS
SNPOR: Em um contexto de avaliação, tarefas usadas para
classificar as habilidades cognitivas das crianças,
baseadas na teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo.
SNESP: En un contexto de evaluacion, tarifas usadas para
classificar las habilidades cognitivas de los ninos,
basadas en la teoria de Piaget de desarrollo cognitivo
SNING: In measurement context, tasks used to assess children's
cognitive abilities, based on Piaget's theory of cognitive
development.
Provisão ambiental (Winnicott)
BT: Winnicott, Donald Woods, 1896-1971
TESP: PROVISION AMBIENTAL (WINNICOTT)
TING: AMBIENT PROVISION (WINNICOTT)
Pseudohermafroditismo
USE: Hermafroditismo
Pseudomemória
USE: Memória falsa
Psicanálise
UF: Terapia psicanalítica
BT: Psicoterapia
NT: Analisabilidade
Análise didática
Análise do sonho

Análise terminável e interminável
Autoanálise
Mente primitiva
Neuropsicanálise
Pesquisa científica - Psicanálise
Psicanálise - Anuários
Psicanálise - Bibliografias
Psicanálise - Brasil
Psicanálise - Dicionários
Psicanálise - Enciclopédias
Psicanálise - Instituições
Psicanálise - Metodologia
Psicanálise da criança
Psicanálise de grupo
Psicanálise e cultura
Psicanálise e direito
Psicanálise e educação
Psicanálise e filosofia
Psicanálise e literatura
Psicanálise e política
Psicanálise e religião
Teoria dos campos
RT: Ab-Reação
Análise transacional
Associação livre
Atendimento psicanalítico
Brincar (Winnicott)
Desidealização
Dinâmico
Elaboração
Erikson, Erik, 1902-1994
Freud, Sigmund, 1856-1939
Hipnoterapia
História da psicanálise
Processos psicoterapêuticos
Teoria psicanalítica
TESP: PSICOANALISIS
TING: PSYCHOANALYSIS
SNPOR: Abordagem à mente, transtornos psicológicos e tratamento
psicológico originalmente desenvolvida por Sigmund Freud no
início do século XX. A marca registrada da psicanálise é a
suposição de que muito da atividade mental é inconsciente
e, consequentemente, que entender as pessoas requer a
interpretação do significado inconsciente subjacente a seu
comportamento evidente ou manifesto. A psicanálise
(frequentemente encurtada para análise) se focaliza
principalmente, então na influência dessas forças
inconscientes como impulsos reprimidos, conflitos internos
e traumas da infância sobre a vida mental e o ajustamento
do indivíduo. As bases sobre as quais a psicanálise
clássica repousa são: (a) o conceito de sexualidade
infantil; (b) o complexo de Édipo (c) a teoria dos
instintos; (d) o princípio do prazer e o princípio da
realidade; (e) a divisão tripla da psique em ID, EGO, e
SUPEREGO; (f) a importância central da ansiedade e de
mecanismos de defesa nas reações neuróticas. A psicanálise
como uma forma de terapia é dirigida primariamente às
psiconeuroses, que ela busca eliminar realizando
modificações básicas na personalidade. Isso é feito pelo

estabelecimento de um relacionamento terapêutico
construtivo, ou transferência, com o analista, que lhe
permite induzir e interpretar os conflitos inconscientes
que produziram a neurose. Os métodos específicos usados
para atingir esse objetivo são livre associação, análise do
sonho, análise de resistências e defesas e elaboração dos
sentimentos revelados no processo de
transferência.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Abordaje a la mente, trastornos psicológicos y tratamiento
psicológico originalmente desarrollada por Sigmund Freud en
el inicio del siglo XX. La marca registrada del
psicoanálisis es la suposición de que mucho de la actividad
mental es inconsciente y, consecuentemente, que entender
las personas requiere la interpretación del significado
inconsciente subyacente a su comportamiento evidente o
manifiesto. La psicoanálisis (frecuentemente acortada para
análisis) se focaliza principalmente, entonces en la
influencia de esas fuerzas inconscientes como impulsos
reprimidos, conflictos internos y traumas de la infancia
sobre la vida mental y el ajustamiento del individuo. La
base sobre las cuales la psicoanálisis clásica reposa son:
(a) el concepto de sexualidad infantil; (b) el complejo de
Edipo; (c) la teoría de los instintos; (d) el principio del
placer y el principio de la realidad; (e) la división
tripla de la psique en ID, EGO, e SUPEREGO; (f) la
importancia central de la ansiedad y de mecanismos de
defesa en las reacciones neuróticas. La psicoanálisis como
una forma de terapia es dirigida primariamente a las
psiconeurosis, que ella busca eliminar realizando
modificaciones básicas en la personalidad. Eso es fecho por
el establecimiento de relacionamiento terapéutico
constructivo, o transferencia, con el analista, que lo
permite inducir y interpretar los conflictos inconscientes
que producirán la neurosis. Los métodos específicos usados
para atingir ese objetivo son libre asociación, análisis
del sueño, análisis de resistencias y defesas y elaboración
de los sentimientos revelados en el proceso de
transferencia.
Psicanálise - Anuários
BT: Psicanálise
Psicanálise - Bibliografias
BT: Bibliografia
Psicanálise
TESP: PSICOANALISIS - BIBLIOGRAFIAS
TING: PSYCHOANALYSIS - BILIOGRAPHY
Psicanálise - Brasil
BT: Psicanálise
TESP: PSICOANALISE - BRASIL
TING: PSYCHOANALYSIS (BRAZIL)
Psicanálise - Dicionários
BT: Dicionários
Psicanálise
TESP: PSICOANALISE - DICCIONARIOS

Psicanálise - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Psicanálise
TESP: PSICOANALISE - ENCICLOPEDIAS
Psicanálise - Instituições
BT: Instituições
Psicanálise
TESP: PSICOANALISIS - INSTITUCIONES
TING: PSYCHOANALYSIS - INSTITUTIONS
Psicanálise - Metodologia
BT: Psicanálise
TESP: PSICOANALISIS - METODOLOGIA
TING: PSYCHOANALYSIS - METHODOLOGY
Psicanálise aplicada
RT: Amorfo
TESP: PSICOANALISIS APLICADO
TING: APPLIED PSYCHOANALYSIS
SNPOR: Face da psicanálise que se volta a outras áreas do saber.
Ponto de vista de Sigmund Freud
SNESP: Parte de la psicoanálisis que se vuelve a otras áreas del
saber. Punto de vista de Sigmund Freud.
Psicanálise clínica
RT: Fatos clínicos
TESP: PSICOANALISIS CLINICA
TING: PSYCHOANALYSIS CLINIC
Psicanálise da criança
BT: Psicanálise
RT: Contenção
Entrevista com os pais
Formação do psicanalista
TESP: PSICOANALISIS DEL NINO
TING: CHILD PSYCHOANALYSIS
Psicanálise de grupo
BT: Psicanálise
TESP: PSICONANALISIS DE GRUPO
TING: GROUP PSYCHOANALYSIS
Psicanálise do adolescente
RT: Entrevista com os pais
Formação do psicanalista
TESP: PSICOANALISIS DEL ADOLESCENTE
TING: ADOLESCENT PSYCHOANALYSIS
Psicanálise e arte
UF: Arte e psicanálise
NT: Amorfo
TING: PSYCHOANALYSIS AND ART
Psicanálise e cultura
BT: Cultura
Psicanálise
TESP: PSICOANALISIS Y CULTURA
TING: PSYCHOANALYSIS AND CULTURE

Psicanálise e direito
BT: Direito
Psicanálise
TESP: PSICOANALISIS Y DERECHO
TING: PSYCHOANALYSIS AND LAW
Psicanálise e educação
BT: Educação
Psicanálise
TESP: PSICOANALISIS Y EDUCACION
TING: PSYCHOANALYSIS AND EDUCATION
Psicanálise e filosofia
BT: Filosofia
Psicanálise
NT: Psicanálise e lógica
RT: Esquizoanálise
TESP: PSICOANALISIS Y FILOSOFIA
TING: PSYCHOANALYSIS AND PHILOSOPHY
Psicanálise e literatura
BT: Literatura
Psicanálise
TESP: PSICOANALISIS Y LITERATURA
TING: PSYCHOANALYSIS AND LITERATURE
SNPOR: A aplicação de psicanálise e teoria psicanalítica à
interpretação literária.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La aplicación de psicoanálisis y teoría psicoanalítica a la
interpretación literaria.
Psicanálise e lógica
BT: Lógica (filosofia)
Psicanálise e filosofia
TESP: PSICOANALISIS Y LOGICA
TING: PSYCHOANALYSIS AND LOGIC
Psicanálise e política
BT: Política
Psicanálise
NT: Psicanalistas - Atividades políticas
TESP: PSICOANALISIS Y POLITICA
TING: PSYCHOANALYSIS AND POLITICS
Psicanálise e religião
BT: Psicanálise
Religião
TESP: PSICOANALISIS Y RELIGION
TING: PSYCHOANALYSIS AND RELIGION
Psicanálise terminável e interminável
USE: Análise terminável e interminável
Psicanalistas
UF: Analistas
BT: Profissionais
Psicoterapeutas
NT: Psicanalistas - Atividades políticas

Psicanalistas - Biografia
RT: Abraham, Karl, 1877-1925
Abraham, Nicolas, 1919-1975
Alexander, Franz, 1891-1964
Atenção flutuante
Aulagnier, Piera, 1923-1990
Balint, Michael Maurice, 1896-1970
Bernstein, Doris, 1932-1990
Bion, Wilfred Ruprecht, 1897-1979
Comunicação sigilosa
Construção (Freud)
Discurso do analista
Dolto, Françoise, 1908-1988
Esclarecimento
Ferenczi, Sandor, 1873-1933
Fliess, Wilhelm, 1858-1928
Formação do psicanalista
Foulkes, Siegfried Heinrich, 1898-1976
Freud, Anna, 1895-1982
Freud, Sigmund, 1856-1939
Fromm, Erich, 1900-1980
Gillespie, William Hewit, 1905-2001
Green, André, 1927-2012
Groddeck, Georg, 1866-1934
Kaës, René, 1936Klein, Melanie, 1882-1960
Kohut, Heinz, 1913-1981
Lacan, Jacques-Marie Émile, 1901-1981
Lagache, Daniel, 1903-1972
Laplanche, Jean, 1924-2012
Lebovici, Serge, 1915-2000
Mannoni, Maud, 1923Marcondes, Durval, 1899-1981
Martins, Mário Alvarez, 1908-1981
Milner, Marion Blackett, 1900-1998
Ogden, Thomas H.
Perls, Frederick Salomon, 1893-1970
Pichon-Rivière, Enrique, 1907-1977
Psiquiatras
Rank, Otto, 1884-1939
Reich, Wilhelm, 1897-1957
Reik, Theodor, 1911-1952
Rosenfeld, Eva Marie, 1892-1977
Roudinesco, Elisabeth, 1944Roussilon, René, 1947Spielrein, Sabina Nikolajevna, 1885-1942
Spitz, René Árpád., 1887-1974
Tausk, Victor, 1879-1919
Torok, Maria, 1925-1998
Winnicott, Donald Woods, 1896-1971
TESP: PSICOANALISTAS
TING: PSYCHOANALYSTS
SNPOR: Terapeuta que passou por treinamento especial em teoria e
prática psicanalítica que aplica as técnicas desenvolvidas
por Sigmund Freud ao tratamento de transtornos mentais.
Todos os centros de treinamento reconhecidos, entretanto,
requerem um estudo completo dos trabalhos de Freud e outros
no campo, treinamento clínico supervisionado, uma análise
de treinamento e um programa pessoal de

psicanálise.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Terapeuta que pasó por formación especial en teoría y
práctica psicoanalítica que aplica las técnicas
desarrolladas por Sigmund Freud al tratamiento de
trastornos mentales. Todos los centros de formación
reconocidos, entretanto, requieren un estudio completo de
los trabajos de Freud y otros en el campo, formación
clínica supervisada, un análisis de formación y un programa
personal de psicoanálisis.
Psicanalistas - Atividades políticas
BT: Psicanálise e política
Psicanalistas
TESP: PSICOANALISTAS - ACTIVIDADES POLITICAS
Psicanalistas - Biografia
BT: Psicanalistas
Psicanalistas - Correspondência
UF: Correspondência - Psicanalistas
TESP: PSICOANALISTAS - CORRESPONDENCIA
TING: PSYCHOANALISTS - CORRESPONDENCE
Psico-etologia
RT: Etologia
TESP: PSICO-ETOLOGIA
Psico-história
RT: Biografia
História
Interpretação psicanalítica
TESP: PSICOHISTORIA
TING: PSYCHOHISTORY
SNPOR: A aplicação da teoria psicanalítica ao estudo de figuras,
eventos e movimentos históricos.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La aplicación de teoría psicoanalítica al estudio de
figuras, eventos y movimientos históricos.
Psico-oncologia
NT: Psico-oncologia pediátrica
TESP: PSICO-ONCOLOGIA
TING: PSYCHO-ONCOLOGY
SNPOR: O estudo de fatores psicológicos, comportamentais e
psicossociais evolvidos no risco, detecção, curso,
tratamento e resultado de câncer. O campo examina respostas
a câncer de parte de pacientes, famílias e cuidadores em
todos os estágios da doença.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio de factores psicológicos, conductuales y
psicosociales involucrados en el risco, detección, curso,
tratamiento y resultados de cáncer. El campo examina
respuestas a cáncer de parte de pacientes, familias y
cuidadores en todas las etapas de la enfermedad.
Psico-oncologia pediátrica
BT: Psico-oncologia
TESP: PSICO-ONCOLOGIA PEDIATRICA

TING: PEDIATRIC PSYCHO-ONCOLOGY
Psicobiologia
BT: Ciências
RT: Biologia
Psicologia
Psiquiatria biológica
TESP: PSICOBIOLOGIA
TING: PSYCHOBIOLOGY
SNPOR: Disciplina científica que enfatiza o funcionamento da parte
com o todo de um indivíduo dentro de um ambiente em relação
ao comportamento normal ou anormal.
SNESP: Disciplina científica que enfatiza el funcionamiento de
parte o todo de un indivíduo dentro de un ambiente en
relacion al comportamiento normal o anormal
SNING: Scientific discipline emphasizing the holistic functioning
of the individual in the environment in relation to normal
or abnormal behavior.
Psicocirurgia
UF: Leucotomia
Lobotomia
BT: Neurocirurgia
Terapias orgânicas
TESP: PSICOCIRURGIA
TING: PSYCHOSURGERY
SNPOR: O tratamento mental ou neurológico por intervenção
cirúrgica em partes do cérebro, por exemplo, destruição
seletiva de áreas cerebrais. Exemplos incluem lobectomia
temporal para epilepsia do lobo temporal grave e,
historicamente, lobotomia pré-frontal para transtornos
psiquiátricos sérios, particularmente esquizofrenia. A
psicocirurgia foi mais popular de 1935 a 1960 e está entre
o mais controverso de todos os tratamentos psiquiátricos já
introduzidos. As abordagens contemporâneas à psicocirurgia
são visadas com muito mais precisão e de alcance mais
restrito do que as técnicas anteriores, empregando imagem
de alta tecnologia e uma variedade de métodos altamente
controláveis de produzir lesões minúsculas.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El tratamiento mental o neurológico por intervención
quirúrgica en partes del cerebro, por ejemplo, destruición
selectiva de áreas cerebrales. Ejemplos incluyen lobectomía
temporal para epilepsia del lobo temporal grave y,
históricamente, lobotomía pre-frontal para trastornos
psiquiátricos serios, particularmente esquizofrenia. La
psicocirurgia fue más popular de 1935 a 1960 y está entre
los más polémico de todos los tratamientos psiquiátricos ya
introducidos. Las abordajes contemporáneas a la
psicocirurgia son visadas con mucho más precisión y de
alcance más restricto de lo que las técnicas anteriores,
empleando imagen de alta tecnología y una variedad de
métodos altamente controlables de producir lesiones
minúsculas.
Psicodiagnóstico
UF: Julgamento clínico (psicodiagnóstico)
BT: Diagnóstico
NT: Entrevista psicodiagnóstica

Psicodiagnóstico interventivo
Psicodiagnóstico miocinético
RT: Avaliação psicológica
Diagnóstico computadorizado
Distúrbios mentais
TESP: PSICODIAGNOSTICO
TING: PSYCHODIAGNOSIS
SNPOR: Diagnósticos de doenças mentais através do uso de métodos
ou testes psicológicos. Compare DIAGNÓSTICO MÉDICO.
SNESP: Diagnósticos de enfermedades mentales a través de uso de
métodos o testes psicológicos. Compare DIAGNÓSTICO MÉDICO.
SNING: Diagnosis of mental disorders through the use of
psychological methods or tests. Compare MÉDICAL DIAGNOSIS.
Psicodiagnóstico interventivo
BT: Psicodiagnóstico
TING: INTERVENTIVE PSYCHODIAGNOSIS
Psicodiagnóstico miocinético
UF: PMK
BT: Psicodiagnóstico
Testes psicológicos
TESP: PSICODIAGNOSTICO MIOCINETICO
TING: MIOKINETIC PSYCHODIAGNOSIS
Psicodinâmica
UF: Correlatos psicológicos
RT: Comportamento social
Fatores psicossociais
Interação social
Personalidade
TESP: PSICODINAMICA
TING: PSYCHODYNAMICS
SNPOR: Comportamento e emoções humanos relacionados às motivações
conscientes ou inconscientes.
SNESP: Comportamiento y emociones humanos relacionados a
motivaciones concientes o inconcientes
SNING: Human behavior and emotions in terms of conscious and
unconscious motivations.
Psicodrama
UF: Dramaterapia
BT: Psicoterapia
Técnicas psicoterapêuticas
NT: Psicodrama - Dicionários
RT: Espelhamento
Psicoterapia de grupo
Role playing
Teatroterapia
TESP: PSICODRAMA
TING: PSYCHODRAMA
SNPOR: Técnica projetiva e método de psicoterapia de grupo em que
a constituição da personalidade, as relações interpessoais,
os conflitos, e os problemas emocionais são explorados
através da dramatização de situações significativas.
SNESP: Técnica proyectiva y método de psicoterapia de grupo en que
la constitución de la personalidad, las relaciones
interpersonales, los conflictos, y los problemas
emocionales son explorados a través de la dramatización de

situaciones significativas.
SNING: Projective technique and method of group psychotherapy in
which personality make-up, interpersonal relations,
conflicts, and emotional problems are explored through
dramatization of meaningful situations.
Psicodrama - Dicionários
BT: Dicionários
Psicodrama
TESP: PSICODRAMA - DICCIONARIOS
Psicodrama infantil
BT: Psicoterapia
Psicoterapia da criança
Técnicas psicoterapêuticas
RT: Ludoterapia
TESP: PSICODRAMA INFANTIL
TING: CHILD PSYCHODRAMA
Psicodramatistas
RT: Bustos, Dalmiro Manuel, 1934Psicofarmacologia
BT: Farmacologia
NT: Neuropsicofarmacologia
TESP: PSICOFARMACOLOGIA
TING: PSYCHOPHARMACOLOGY
SNPOR: O estudo da influência de medicamentos sobre processos
mentais, emocionais e comportamentais e psicológicos. Ela
frequentemente se ocupa em identificar anormalidades
bioquímicas que podem desempenhar um papel significativo na
produção de transtornos mentais.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio de la influencia de medicinas sobre procesos
mentales, emocionales y conductuales y psicológicos. Ella
frecuentemente se ocupa en identificar anormalidades
bioquímicas que pueden desempeñar un papel significativo en
la producción de trastornos mentales.
Psicofísica
RT: Experimentação
Psicometria
TESP: PSICOFISICA
TING: PSYCHOPHYSICS
SNPOR: Ramo da psicologia que trata das relações entre magnitudes
do estímulo, diferenças de estímulo e processos sensoriais
correspondentes.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Rama de la psicología que trata de las relaciones entre
magnitudes del estímulo, diferencias de estímulo y procesos
sensoriales correspondientes.
Psicofisiologia
BT: Fisiologia
NT: Psiconeuroimunologia
RT: Couraça
Psicologia
Psicologia fisiológica
TESP: PSICOFISIOLOGIA

TING: PSYCHOPHYSIOLOGY
SNPOR: Estudo das correlações fisiológicas dos processos mentais,
somáticos e comportamentais.
SNESP: Estudio de las correlaciones fisiológicas de los procesos
mentales, somáticos y conductuales.
SNING: Study of the physiological correlates of mental, somatic,
and behavioral processes.
Psicogênese
UF: Desenvolvimento psicológico
BT: Desenvolvimento
NT: Desenvolvimento cognitivo
Desenvolvimento emocional
Desenvolvimento moral
Desenvolvimento psicossocial
Psicogênese - Bibliografia
Psicogênese - Dicionários
RT: Desenvolvimento do adolescente
Desenvolvimento do adulto
Desenvolvimento físico
Desenvolvimento humano
Desenvolvimento infantil
Desenvolvimento pré-natal
Desenvolvimento precoce
Desenvolvimento psicossexual
Estágios de desenvolvimento
Grupos etários
TESP: PSICOGENESIS
TING: PSYCHOGENESIS
SNPOR: Desenvolvimento de funções, traços ou estados mentais.
SNESP: Desarrollo de funciones, trazos o estados mentales.
SNING: Development of mental functions, traits, or states.
Psicogênese - Bibliografia
BT: Bibliografia
Psicogênese
TESP: PSICOGENESIS - BIBLIOGRAFIA
Psicogênese - Dicionários
BT: Dicionários
Psicogênese
TESP: PSICOGENESIS - DICCIONARIOS
Psicogerontologia
BT: Gerontologia
TESP: PSICOGERONTOLOGIA
TING: PSYCHOGERONTOLOGY
Psicoimunologia
USE: Psiconeuroimunologia
Psicolinguística
BT: Linguística
NT: Ambiguidade
Aquisição da linguagem
RT: Avaliação da linguagem
Neurolinguística
Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934
TESP: PSICOLINGUISTICA

TING: PSYCHOLINGUISTICS
SNPOR: Disciplina que combina as técnicas de linguística e
psicologia no estudo do relacionamento da língua e do
comportamento e dos processos cognitivos. Termo usado tanto
para disciplina quanto para os próprios processos
psicolinguísticos específicos.
SNESP: Disciplina que combina las técnicas de lingüística y
psicología en el estudio del relacionamiento de la lengua y
del comportamiento y de los procesos cognitivos. Término
usado tanto para disciplina cuanto para los propios
procesos psicolingüísticos específicos.
SNING: Discipline that combines the techniques of linguistics and
psychology in the study of the relationship of language and
behavior and cognitive processes. Used for the discipline
as well as specific psycholinguistic processes themselves.
Psicologia

BT: Ciências do comportamento
NT: Arte (psicologia)
Astrologia e psicologia
História da psicologia
Metapsicologia
Pesquisa científica - Psicologia
Psicologia - Bibliografia
Psicologia - Dicionários
Psicologia - Diretórios
Psicologia - Enciclopédias
Psicologia - Estatística
Psicologia - Fontes de informação
Psicologia - Manuais
Psicologia - Teses
Psicologia (práticas alternativas)
Psicologia aplicada
Psicologia baseada em evidências
Psicologia clínica
Psicologia clínica - Dicionários
Psicologia cognitiva
Psicologia comparada
Psicologia do desenvolvimento
Psicologia do self
Psicologia e história
Psicologia e informática
Psicologia e literatura
Psicologia e religião
Psicologia experimental
Psicologia fisiológica
Psicologia forense
Psicologia hindu
Psicologia humanista
Psicologia institucional
Psicologia intercultural
Psicologia marxista
Psicologia matemática
Psicologia positiva
Psicologia soviética
RT: Economia e psicologia
Psicobiologia
Psicofisiologia
Psicopedagogia

Psiquiatria
TESP: PSICOLOGIA
TING: PSYCHOLOGY
SNPOR: O estudo da mente e do comportamento. Historicamente, a
psicologia era uma área da filosofia. Ela é agora uma
disciplina científica distinta consistindo de diversos
ramos de pesquisas importantes, bem como diversas subáreas
de pesquisa e psicologia aplicada. A pesquisa em psicologia
envolve observação, experimentação, testagem e análise para
explorar os processos ou estímulos biológicos, cognitivos,
emocionais, pessoais, e sociais subjacentes ao
comportamento humano e animal. A prática da psicologia
envolve o uso de conhecimento psicológico para qualquer um
diversos propósitos: entender e tratar disfunção mental,
emocional, física e social; entender e intensificar
comportamento em vários cenários de atividade humana; e
melhorar projeto de maquinário e construção para uso
humano.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: El estudio de la mente y del comportamiento.
Históricamente, la psicología era un área de la filosofía.
Ella es ahora una disciplina científica distinta
consistiendo de diversos ramas de pesquisas importantes,
bien como diversas subáreas de pesquisa y psicología
aplicada. La pesquisa en psicología involucre observación,
experimentación, testaje y análisis para explorar los
procesos o estímulos biológicos, cognitivos, emocionales,
personales, y sociales subyacentes al comportamiento humano
y animal. La práctica de la psicología involucre el uso de
conocimiento psicológico para cualquier un diversos
propósitos: entender y tratar disfunción mental, emocional,
física y social; entender y intensificar comportamiento en
varios escenarios de actividad humana; y mejorar proyecto
de maquinaria y construcción para uso humano.
Psicologia - Bibliografia
BT: Bibliografia
Psicologia
TESP: PSICOLOGIA - BIBLIOGRAFIA
Psicologia - Dicionários
BT: Dicionários
Psicologia
TESP: PSICOLOGIA - DICCIONARIOS
Psicologia - Diretórios
BT: Psicologia
TESP: PSICOLOGIA - DIRECTORIOS
TING: PSYCHOLOGY - DIRECTORIES
Psicologia - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Psicologia
TESP: PSICOLOGIA - ENCICLOPEDIAS
Psicologia - Estatística
BT: Estatísticas
Psicologia
TESP: ESTADISTICA - PSICOLOGIA

TING: STATISTICS - PSYCHOLOGY
SNPOR: O ramo da psicologia que usa modelos e métodos estatísticos
para obter descrições e explicações de
fenômenos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La rama de la psicología que usa modelos y métodos
estadísticos para obtener descripciones y explicaciones de
fenómenos.
Psicologia - Fontes de informação
BT: Fontes de informação
Psicologia
TESP: PSICOLOGIA - FUENTES DE INFORMACION
TING: PSYCHOLOGY - INFORMATION SOURCES
Psicologia - História
USE: História da psicologia
Psicologia - Manuais
BT: Psicologia
TESP: PSICOLOGIA - MANUALES
TING: PSYCHOLOGY - MANUALS
Psicologia - Pesquisa científica
USE: Pesquisa científica - Psicologia
Psicologia - Sociedades
USE: Organizações profissionais - Psicologia
Psicologia - Teoria
NT: Estruturalismo
TESP: PSICOLOGIA - TEORIA
TING: PSYCHOLOGY - THEORY
Psicologia - Teses
BT: Psicologia
Psicologia (práticas alternativas)
UF: Práticas alternativas em psicologia
BT: Psicologia
NT: Psicossíntese
TESP: PSICOLOGIA (PRACTICAS ALTERNATIVAS)
TING: PSYCHOLOGY (ALTERNATIVE PRACTICES)
Psicologia aeronáutica
UF: Psicologia da aviação
BT: Psicologia aplicada
TESP: PSICOLOGIA AERONAUTICA
TING: AERONAUTICS PSYCHOLOGY
Psicologia ambiental
BT: Psicologia aplicada
RT: Ecologia comportamental
TESP: PSICOLOGIA AMBIENTAL
TING: ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que estuda o relacionamento entre as
variantes do ambiente e o comportamento, incluindo a
manipulação dessas variantes e o comportamento e vice-verso.
SNESP: Rama de la psicologia que estudia la relacion entre las

variantes del ambiente y de la conducta, incluyendo la
manipulacion de esas variantes y el comportamiento y
vice-versa
SNING: Branch of psychology that studies the relationship between
environmental variables and behavior, including
manipulation of one by the other.
Psicologia analítica
USE: Psicologia junguiana
SNPOR: Psicologia analítica caracterizada por teorias do
inconsciente coletivo, o arquétipo, o complexo, e os tipos
psicológicos.
SNESP: Psicología analítica caracterizada por teorías del
inconsciente colectivo, o arquetipo, o complejo, y los
tipos psicológicos.
SNING: Analytical psychology characterized by theories of the
collective unconscious, the archetype, the complex, and
psychological types.
Psicologia anomalística
BT: Fenômenos e processos psicológicos
NT: Experiências anômalas
RT: Fenômenos parapsicológicos
TESP: PSICOLOGIA ANOMALISTICA
TING: ANOMALISTIC PSYCHOLOGY
Psicologia aplicada
BT: Psicologia
NT: Atuação do psicólogo
Psicologia aeronáutica
Psicologia ambiental
Psicologia clínica
Psicologia comunitária
Psicologia cultural
Psicologia da enfermagem
Psicologia da religião
Psicologia do aconselhamento
Psicologia do consumidor
Psicologia do desenho
Psicologia do esporte
Psicologia econômica
Psicologia educacional
Psicologia militar
Psicologia organizacional
Psicologia policial
Psicologia política
Psicologia social
TESP: PSICOLOGIA APLICADA
TING: APPLIED PSYCHOLOGY
SNPOR: Ampla disciplina em que os princípios e teorias
psicológicos são usados para a solução de problemas
práticos.
SNESP: Amplia disciplina en que los principios y teorías
psicológicos son usados para la solución de problemas
prácticos.
SNING: Broad discipline in which psychological principles and
theories are used to solve practical problems.
Psicologia baseada em evidências

BT: Psicologia
TESP: PSICOLOGIA BASADA EN LAS EVIDENCIAS
TING: EVIDENCE-BASED PSYCHOLOGY
SNPOR: E a integração da melhor evidência de pesquisa disponível,
resultante de pesquisas de alta qualidade métodologica, com
a experiência do profissional, no contexto das
características, cultura e preferências do indivíduo, grupo
ou população estudada. A PBE pode ser aplicada para
diversas finalidades, como: rastreamento, diagnóstico,
intervenção clínica, relação terapêutica, definição de
políticas institucionais, definição de políticas públicas e
ciência pura. A aplicação da PBE pode se dar em uma grande
variedade de contextos, como consultório, hospital, escola,
empresa, clínica de reabilitação, presidio e comunidade. A
melhor evidência de pesquisa poderá ser proveniente de
estudos com diferentes delineamentos: observações clínicas,
pesquisa básica, pesquisa qualitativa, séries de casos,
delineamento de caso único, pesquisa etnográfica e de saúde
pública, estudos de processo-resultado, observações
naturalisticas, ensaios clínicos controlados e metanálises.
(Tradução livre e adaptação do conceito PRÁTICA PSICOLÓGICA
BASEADA EM EVIDÊNCIAS (PPBE) definido pela TASK FORCE da
American Psychological Association - Levant, R. F. (2005).
Report of the 2005 task force on evidence-based practice.
Recuperado em 21 de julho de 2011, de
http://www.apa.org/practice/resources/evidence/evidence-base
d-re port.pdf)
SNESP: És la integración de la mejor evidencia de pesquisa
disponible, resultante de pesquisas de alta cualidad
metodológica, con la experiencia del profesional, en el
contexto de las características, cultura y preferencias del
individuo, grupo o populación estudiada, La PBE puede ser
aplicada para diversas finalidades, como: rastreo,
diagnóstico, intervención clínica, relación terapéutica,
definición de políticas institucionales, definición de
políticas públicas y ciencia pura. La aplicación de la PBE
se puede aplicar en una grande variedad de contextos, como
consultorio, hospital, escuela empresa, clínica de
rehabilitación, presidio y comunidad. La mejor evidencia de
pesquisa podrá ser proveniente de estudios con diferentes
delineamientos: observaciones clínicas, pesquisa básica,
pesquisa cualitativa, series de casos, delineamiento de
caso único, pesquisa etnográfica y de salud pública,
estudios de proceso-resultado, observaciones
naturalisticas, ensayos clínicos controlados y metanálisis.
Psicologia clínica
BT: Psicologia
Psicologia aplicada
NT: Psicologia clínica - Guias
Psicologia clínica da saúde
Psicologia médica
TESP: PSICOLOGIA CLINICA
TING: CLINICAL PSYCHOLOGY
SNPOR: O ramo da psicologia que se especializa na pesquisa,
avaliação, diagnóstico, prevenção e tratamento de
transtornos emocionais e comportamentais. O psicólogo
clínico é um profissional com nível de doutorado que
recebeu treinamento em métodos e técnicas de pesquisa para

o diagnóstico e tratamento em métodos e técnicas de
pesquisa para o diagnóstico e tratamento de vários
transtornos psicológicos. Os psicólogos clínicos trabalham
principalmente em clínicas de saúde e de saúde mental, em
pesquisa, ou atendem em consultório, em grupo ou de forma
independente. Eles também servem como consultores para
outros profissionais nos campos médicos, legal, de serviço
social e relações comunitárias.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La rama de la psicología que se especializa en la pesquisa,
evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento de
trastornos emocionales y conductuales. El psicólogo clínico
es un profesional con nivel de doctorado que recibió
formación en métodos y técnicas de pesquisa para el
diagnóstico y tratamiento de varios trastornos
psicológicos. Los psicólogos clínicos trabajan
principalmente en clínicas de salud y de salud mental, en
pesquisa, o atienden en consultorio, en grupo o de forma
independiente. Ellos también sirven como consultores para
otros profesionales en los campos médicos, legal, de
servicio social y relaciones comunitarias.
Psicologia clínica - Dicionários
BT: Dicionários
Psicologia
TESP: PSICOLOGIA CLINICA - DICCIONARIOS
Psicologia clínica - Guias
BT: Psicologia clínica
TESP: PSICOLOGIA CLINICA - GUIAS
Psicologia clínica da saúde
BT: Psicologia clínica
Saúde
TESP: PSICOLOGIA CLINICA DE LA SALUD
TING: CLINICAL HEALTH PSYCHOLOGY
Psicologia cognitiva
BT: Psicologia
NT: Psicologia cognitiva - Dicionários
RT: Conexionismo
Método dos fatores aditivos
Processos cognitivos
TESP: PSICOLOGIA COGNITIVA
TING: COGNITIVE PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que trata dos aspectos do comportamento
quando relacionados aos processos mentais.
SNESP: Rama de la psicologia que trata de los aspectos del
comportamiento cuando son relacionados los procesos mentales
SNING: Branch of psychology concerned with aspects of behavior as
they relate to mental processes.
Psicologia cognitiva - Dicionários
BT: Dicionários
Psicologia cognitiva
TESP: PSICOLOGIA COGNITIVA - DICCIONARIOS
Psicologia comparada
UF: Psicologia comparativa

BT: Psicologia
RT: Aprendizagem animal
TESP: PSICOLOGIA COMPARADA
TING: COMPARATIVE PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia voltada ao estudo das diferenças de
comportamento entre organismos de diferentes espécies.
Anterior a 1982, termo também usado para os estudos
comparativos. A partir de 1982, termo limitado a disciplina
científica. Use SPECIES DIFFERENCES para os estudos
comparativos.
SNESP: Rama de la psicología vuelta al estudio de las diferencias
de comportamiento entre organismos de diferentes especies.
Anterior a 1987, término también usado para los estudios
comparativos. A partir de 1982, término limitado a
disciplina científica.
SNING: Branch of psychology devoted to the study of behavioral
differences between organisms of different species. Prior
to 1982, also used for comparative studies. From 1982,
limited to the scientific discipline. Use SPECIES
DIFFERENCES for comparative studies.
Psicologia comparativa
USE: Psicologia comparada
Psicologia comunitária
UF: Psicologia da comunidade
BT: Psicologia aplicada
RT: Centros comunitários de saúde mental
Clínica ampliada
Programas de saúde mental
Psiquiatria comunitária
Saúde mental comunitária
TESP: PSICOLOGIA COMUNITARIA
TING: COMMUNITY PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que enfatiza a análise dos processos e
interações sociais e planejamento de intervenções sociais
dentro de grupos e da comunidade.
SNESP: Rama de la psicologia que enfatiza el analisis de los
procesos e interacciones sociales y planeamiento de
intervenciones sociales dentro de grupos de una comunidad
SNING: Branch of psychology that emphasizes the analysis of social
processes and interactions and design of social
interventions within groups and the community.
Psicologia criminal
RT: Psicologia da prisão
Psicologia forense
TESP: PSICOLOGIA CRIMINAL
TING: CRIMINAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que investiga a psicologia do crime
especificamente com referência aos fatores da personalidade
do criminoso
SNESP: Rama de la psicología que investiga la psicología del
crimen específicamente con referencia a los factores de la
personalidad del criminoso.
Psicologia cultural
BT: Psicologia aplicada
TESP: PSICOLOGIA CULTURAL

TING: CULTURAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Extensão interdisciplinar da psicologia geral voltada para
aqueles processos psicológicos que são inerentemente
organizados pela cultura. É uma classe heterogênea de
perspectivas que focalizam como as funções psicológicas
humanas são culturalmente constituídas por meio de várias
formas de relações entre as pessoas e seus contextos
sociais. Como disciplina, a psicologia cultural se
relaciona à antropologia cultural, sociologia, semiótica,
filosofia da linguagem e estudos culturais. Dentro da
psicologia, a psicologia cultural se relaciona mais
estreitamente a questões culturais cruzadas, sociais,
desenvolvimentais e cognitivas.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Extensión interdisciplinar de la psicología general vuelta
para aquellos procesos psicológicos que son inherentemente
organizados por la cultura. Es una clase heterogénea de
perspectivas que focalizan como las funciones psicológicas
humanas son culturalmente constituidas por medio de varias
formas de relaciones entre las personas y sus contextos
sociales. Como disciplina, la psicología cultural se
relaciona a antropología cultural, sociología, semiótica,
filosofía del lenguaje y estudios culturales. Dentro de la
psicología culturales cruzadas, sociales, de desarrollo y
cognitivas.
Psicologia da arte
USE: Arte (psicologia)
Psicologia da aviação
USE: Psicologia aeronáutica
Psicologia da comunidade
USE: Psicologia comunitária
Psicologia da criança
UF: Comportamento da criança
Comportamento infantil
Psicologia infantil
BT: Psicologia do desenvolvimento
NT: Psicologia da criança - Bibliografia
Psicologia da criança - Enciclopédias
Representação mental em criancas
RT: Child sexuality behavior inventory
Cólica do primeiro trimestre
TESP: PSICOLOGIA INFANTIL
TING: CHILD PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia do desenvolvimento voltado para o estudo
do comportamento, adaptação, e desenvolvimento e o
tratamento dos distúrbios comportamentais, mentais, e
emocionais em crianças. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Rama de la psicología del desenvolvimiento vuelto para el
estudio del comportamiento, adaptación, y desarrollo y el
tratamiento de los trastornos conductuales, mentales, y
emocionales en niños. Se posible use un término más
específico.
SNING: Branch of developmental psychology devoted to the study of
behavior, adjustment, and development and the treatment of

behavioral, mental, and emotional disorders of children.
Use a more specific term if possible.
Psicologia da criança - Bibliografia
BT: Bibliografia
Psicologia da criança
TESP: PSICOLOGIA INFANTIL - BIBLIOGRAFIA
Psicologia da criança - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Psicologia da criança
TESP: PSICOLOGIA INFANTIL - ENCICLOPEDIAS
Psicologia da enfermagem
BT: Psicologia aplicada
TESP: PSICOLOGIA DE LA ENFERMERIA
TING: NURSING PSYCHOLOGY
Psicologia da gestalt
BT: História da psicologia
TESP: PSICOLOGIA DE GESTALT
TING: GESTALT PSYCHOLOGY
SNPOR: Escola da psicologia voltada ao estudo da percepção do
indivíduo e de sua reação a conjuntos configuracionais.
SNESP: Escuela de psicologia concerniente al estudio de la
percepcion del indivíduo y de su reaccion de conjuntos
configuracionales
SNING: School of psychology concerned with the study of the
individual's perception of and response to configurational
wholes.
Psicologia da moda
RT: Comportamento de vestir
Comportamento social
Moda
Mudança social
TESP: PSICOLOGIA DE LA MODA
TING: PSYCHOLOGY OF FASHION
Psicologia da mulher
UF: Psicologia feminina
RT: Mulheres
Psicologia feminista
TESP: PSICOLOGIA DE LA MUJER
TING: PSYCHOLOGY OF WOMEN
Psicologia da música
USE: Música (psicologia)
Psicologia da prisão
RT: Psicologia criminal
Psicologia forense
TESP: PSICOLOGIA DE LA PRISION
TING: PRISON PSYCHOLOGY
Psicologia da religião
BT: Psicologia aplicada
TESP: PSICOLOGIA DE LA RELIGION
TING: PSYCHOLOGY OF RELIGION

SNPOR: O estudo empírico ou acadêmico da experiência espiritual ou
religião organizada de um ponto vista psicológico. Isso
envolveu a descrição e análise de certos com misticismo,
bem como uma investigação das formas mais comuns nas quais
a fé religiosa afeta os comportamentos e processos
cognitivos dos crentes. Os pioneiros nesse campo de estudo
incluíam Wilhelm Wundt e William James.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio empírico o académico de la experiencia
espiritual o religión organizada de un punto vista
psicológico. Eso involucró la descripción y análisis de
ciertos con misticismo, bien como una investigación de las
formas más comunes en las cuales a fe religiosa afecta los
comportamientos y procesos cognitivos de los creyentes. Los
pioneros en ese campo de estudio incluían Wilhelm Wundt y
William James.
Psicologia da saúde
UF: Medicina do comportamento
Saúde comportamental
NT: Psicologia e doença
Psicologia médica
RT: Abordagem de tratamento interdisciplinar
Medicina psicossomática
Psicologia hospitalar
Saúde
TESP: PSICOLOGIA DE LA SALUD
TING: HEALTH PSYCHOLOGY
SNPOR: Subdivisão da psicologia que se concentra (a) no exame das
relações entre fatores comportamentais, cognitivos,
psicofisiológicos e fatores sociais e ambientais e o
estabelecimento, manutenção e detrimento da saúde, (b) na
integração de descobertas da pesquisa biológica e
psicológica no planejamento de intervenções de base
empírica para o tratamento e prevenção de doenças; e (c) na
avaliação da condição física e psicológica antes, durante e
depois do tratamento médico.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Subdivisión de la psicología que se concentra (a) en el
examen de las relaciones entre factores conductuales,
cognitivos, psicofisiológicos y factores sociales y
ambientales y el establecimiento, manutención y detrimento
de la salud, (b) en la integración de descubiertas de base
empírica para el tratamiento y prevención de enfermedad; y
(c) en la evaluación de la condición física y psicológica
antes, durante y después del tratamiento médico.
Psicologia do aconselhamento
BT: Psicologia aplicada
RT: Aconselhamento
TESP: PSICOLOGIA DE ORIENTACION
TING: COUNSELING PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia especializado na facilitação do
funcionamento pessoal e interpessoal ao longo do período de
vida. A psicologia de aconselhamento se concentra em
preocupações emocionais, sociais, vocacionais,
educacionais, desenvolvimentais, organizacionais e
relacionadas à saúde – tais como aumentar o bem-estar,
aliviar angústias e desajustamentos, resolver crises – e

tratar as questões de uma perspectiva individual, familiar,
grupal, sistemática e organizacional.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Rama de la psicología especializado en la facilitación del
funcionamiento personal y interpersonal al longo del
periodo de vida. La psicología de orientación se concentra
en preocupaciones emocionales, sociales, vocacionales,
educacionales, desenvolvimientales, organizacionales y
relacionadas a la salud – tales como aumentar el
bien-estar, aliviar angustias y desajustes, resolver crises
– e tratar las cuestiones de una perspectiva individual,
familiar, grupal, sistemática y organizacional.
Psicologia do adolescente
BT: Psicologia do desenvolvimento
NT: Psicologia do adolescente - Brasil
TESP: PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE
TING: ADOLESCENT PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia do desenvolvimento voltado ao estudo e
tratamento de adolescentes. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Rama de la psicología de desarrollo vuelto al studio y
tratamiento de adolescentes. Si posible use un término más
específico.
SNING: Branch of developmental psychology devoted to the study and
treatment of adolescents. Use a more specific term if
possible.
Psicologia do adolescente - Brasil
BT: Psicologia do adolescente
TESP: PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE - BRASIL
Psicologia do brinquedo
USE: Comportamento de brincar
Psicologia do consumidor
BT: Psicologia aplicada
RT: Comportamento do consumidor
TESP: PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR
TING: CONSUMER PSYCHOLOGY
SNPOR: Subdisciplina da psicologia que cuida enfaticamente dos
aspectos comportamentais e psicológicos do comportamento do
consumidor.
SNESP: Subdiciplina de la psicologia que cuida enfaticamente los
aspectos de comportamiento y psicológicos del consumidor
SNING: Subdiscipline in psychology that has as its emphasis the
behavioral and psychological aspects of consumer behavior.
Psicologia do desenho
BT: Psicologia aplicada
TESP: PSICOLOGIA DEL DISENO
TING: PSYCHOLOGY OF DRAWING
Psicologia do desenvolvimento
BT: Psicologia
NT: Gerontologia
Psicologia da criança
Psicologia do adolescente
Psicologia do desenvolvimento - Pequim

Psicologia do desenvolvimento - Tóquio
Sistema de registro do desenvolvimento
RT: Corporeidade
Desenvolvimento humano
TESP: PSICOLOGIA DEL DESARROLLO
TING: DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que estuda as mudanças – físicas,
mentais e comportamentais que ocorrem da concepção à
velhice.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Rama de la psicología que estudia las mudanzas – físicas
mentales y conductuales que ocurren de la concepción a la
vejez.
Psicologia do desenvolvimento - Pequim
BT: Psicologia do desenvolvimento
TESP: PSICOLOGIA DEL DESARROLLO - PEQUIM
Psicologia do desenvolvimento - Tóquio
BT: Psicologia do desenvolvimento
TESP: PSICOLOGIA DEL DESARROLLO - TOQUIO
Psicologia do esporte
BT: Psicologia aplicada
TESP: PSICOLOGIA DEL DEPORTE
TING: SPORT PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que investiga e aplica princípios
psicológicos e fisiológicos ligados à atividade esportiva.
Termo também usado para os processos psicológicos e suas
manifestações em tal atividade.
SNESP: Rama de la psicologia que investiga y aplica los princípios
psicológicos y fisiologicos ligados a activiades
deportivas. Termino tambien usado para los procesos
psicológicos y sus manifestaciones em tal actividad
SNING: Branch of psychology that investigates and applies
psychological and physiological principles relating to
athletic activity. Also used for psychological processes
and their manifestations in such activity.
Psicologia do homem
UF: Psicologia masculina
RT: Homens
TESP: PSICOLOGIA DEL HOMBRE
TING: PSYCHOLOGY OF MAN
Psicologia do idoso
RT: Idosos
TING: AGING - PSYCHOLOGICAL ASPECTS
SNPOR: Ramo da psicologia que trata da saúde mental de adultos
mais velhos e do processo de envelhecimento.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Rama de la psicología que trata de la salud mental de
adultos más viejos y del proceso de envejecimiento.
Psicologia do indivíduo
UF: Psicologia individual
BT: Escola neopsicanalítica
RT: Adler, Alfred, 1870-1937
Estrangeiro (psicanálise)

TESP: PSICOLOGIA DEL INDIVIDUO
TING: INDIVIDUAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Teoria e prática da psicologia adleriana, enfatizando o
todo único do indivíduo e visando o empenho em superar e
dominar obstáculos como forca de motivação inicial.
SNESP: Teoria y practica de la psicologia Adleriana, enfatizando
el todo al indivíduo y visando el empeno en superar y
dominar obstáculos como fuerza de motivacion inicial
SNING: Theory and practice of Adlerian psychology, stressing the
unique wholeness of the individual and viewing the striving
to overcome and master obstacles as the primary motivating
force.
Psicologia do movimento
RT: Movimento (fisiologia)
TESP: PSICOLOGIA DEL MOVIMIENTO
TING: MOVEMENT PSYCHOLOGY
Psicologia do self
BT: Psicologia
RT: Espelhamento
Psicologia humanista
Relações de objeto
Self
Teoria da personalidade
Teoria psicanalítica
TESP: AUTOPSICOLOGIA
TING: SELF PSYCHOLOGY
SNPOR: Teoria psicológica e abordagem da psicoterapia com foco na
interpretação do comportamento em referência a si mesmo.
Inclui o conceito psicanalítico de necessidade de um
indivíduo para organizar a psique em um todo coeso, o self.
SNESP: Teoría psicológica y el enfoque de la psicoterapia centrada
en la interpretación de la conducta en referencia a sí
mismo. Incluye el concepto psicoanalítico de la necesidad
de un individuo para organizar la psique en un todo
coherente, el self.
SNING: Psychological theory and approach to psychotherapy focusing
on interpretation of behavior in reference to self.
Includes the psychoanalytic concept of an individual's need
to organize the psyche into a cohesive whole, the self
Psicologia do trabalho
USE: Psicologia organizacional
Psicologia do trânsito
NT: Psicologia do trânsito - Bibliografia
RT: Acidentes de trânsito
TESP: PSICOLOGIA DEL TRANSITO
TING: TRAFFIC PSYCHOLOGY
Psicologia do trânsito - Bibliografia
BT: Psicologia do trânsito
TESP: PSICOLOGIA DEL TRANSITO - BIBLIOGRAFIA
Psicologia e astrologia
USE: Astrologia e psicologia
Psicologia e doença

BT: Psicologia da saúde
Psicologia e filosofia
NT: Construtivismo semiótico-cultural
TESP: PSICOLOGIA Y FILOSOFIA
TING: PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
SNPOR: O ramo da psicologia que estuda as questões filosóficas
relevantes à disciplina e o pressuposto filosófico que
baseia suas teorias e métodos. Ela aborda a psicologia de
uma perspectiva ampla inspirada por um conhecimento de
metafísica, epistemologia, ética, pela história de ideias,
pela filosofia da ciência e pelos instrumentos de análise
filosófica formal. Os psicólogos filosóficos tendem a se
concentrar mais nas questões maiores se originando do campo
do que na construção de modelo e obtenção de
dados.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: La rama de la psicología que estudia las cuestiones
filosóficas relevantes a la disciplina y el presupuesto
filosófico que basa sus teorías y métodos. Ella aborda la
psicología de una perspectiva amplia inspirada por un
conocimiento de metafísica, epistemología, ética, por la
filosófica formal. Los psicólogos filosóficos tienden a
concentrarse más en las cuestiones mayores se originando
del campo de lo que en la construcción de modelo y
obtención de dados.
Psicologia e história
BT: História
Psicologia
TESP: PSICOLOGIA E HISTORIA
TING: PSYCHOLOGY RELATION TO HISTORY
Psicologia e informática
UF: Informática e psicologia
BT: Informática
Psicologia
TESP: PSICOLOGIA E INFORMATICA
TING: PSYCHOLOGY AND COMPUTER SCIENCES
Psicologia e literatura
BT: Literatura
Psicologia
TESP: PSICOLOGIA Y LITERATURA
TING: PSYCHOLOGY AND LITERATURE
Psicologia e religião
BT: Psicologia
Religião
TESP: PSICOLOGIA Y RELIGION
TING: PSYCHOLOGY AND RELIGION
Psicologia econômica
BT: Psicologia aplicada
Psicologia educacional
BT: Psicologia aplicada
NT: Psicologia educacional - Dicionários
Psicologia escolar

RT: Educação
Psicopedagogia
TESP: PSICOLOGIA EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que enfatiza a aplicação de teorias
psicológicas e resultados de pesquisas psicológicas nos
processos educacionais, especialmente nas áreas de
aprendizado e motivação.
SNESP: Rama de la psicología que enfatiza la aplicación de teorías
psicológicas y resultados de pesquisas psicológicas en los
procesos educacionales, especialmente en las áreas de
aprendizaje y motivación.
SNING: Branch of psychology that emphasizes the application of
psychological theories and research findings to educational
processes, especially in the áreas of learning and
motivation.
Psicologia educacional - Dicionários
BT: Dicionários
Psicologia educacional
TESP: PSICOLOGIA EDUCACIONAL - DICCIONARIOS
TING: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY - DICTIONARIES
Psicologia escolar
BT: Psicologia educacional
RT: Inferência transitiva
TESP: PSICOLOGIA ESCOLAR
TING: SCHOOL PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que da ênfase ao treinamento e ao
certificado legal dos psicólogos trabalhando em ambiente
escolar.
SNESP: Rama de la psicologia que enfatiza el entrenamietno y da el
certificado legal de los psicólogos trabajando en ambiente
escolar
SNING: Branch of psychology that emphasizes training and
certification of school psychologists.
Psicologia evolucionista
NT: Aprender (psicanálise)
TESP: PSICOLOGIA EVOLUCIONISTA
TING: EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY
SNPOR: Abordagem de investigação psicológica que vê a cognição e
comportamento humano em um contexto amplamente darwiniano
de adaptação a ambientes físicos e sociais em
desenvolvimento e novos desafios intelectuais. Ela difere
da sociobiologia principalmente por sua ênfase nos efeitos
da seleção natural no processamento de informações e a
estrutura da mente humana.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Abordaje de investigación psicológica que ve la cognición y
comportamiento humano en un contexto ampliamente darwiniano
de adaptación a avientes físicos y sociales en desarrollo y
nuevos desafíos intelectuales. Ella difiere de la
sociobiologia principalmente por su énfasis en los efectos
de la sección natural en el procesamiento de informaciones
y la estructura de la mente humana.
Psicologia existencial
UF: Daseinsanálise

NT: Psicologia experimental - História
RT: Existencialismo
Psicologia fenomenológica
TESP: PSICOLOGIA EXISTENCIAL
TING: EXISTENTIAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Abordagem geral da teoria e prática psicológica que se
deriva do existencialismo. Ela enfatiza o significado
subjetivo da experiência humana, a singularidade do
indivíduo e a responsabilidade pessoa refletida na escolha.
O pioneiro desta abordagem foi o psicólogo suíço Ludwig
Binswanger.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Abordaje general de la teoría y práctica psicológica que se
deriva del existencialismo. Ella enfatiza el significado
subjetivo de la experiencia humana, la singularidad del
individuo y la responsabilidad persona reflejada en la
escoja. El pionero de este abordaje fue el psicólogo suizo
Ludwig Binswanger.
Psicologia experimental
BT: Psicologia
NT: Experimentação humana (crianças)
RT: Experimentação
TESP: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
TING: EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY
SNPOR: O estudo científico do comportamento, motivos ou cognição
em um laboratório ou outro ambiente experimental a fim de
prever, explicar ou controlar o comportamento ou outros
fenômenos psicológicos. A psicologia experimental pretende
estabelecer relações quantificadas e teorias explicativas
através da análise de respostas sob diversas condições
controladas e uma síntese das descrições teóricas adequadas
a partir dos resultados de tais observações.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio científico del comportamiento, motivos o
cognición en un laboratorio u otro ambiente experimental a
fin de prever, explicar o controlar el comportamiento o
otros fenómenos psicológicos. La psicología experimental
pretende establecer relaciones cuantificadas y teorías
explicativas a través de la análisis re respuestas bajo
diversas condiciones controladas y una síntese de las
descripciones teóricas adecuadas a partir de los resultados
de tales observaciones.
Psicologia experimental - História
BT: Psicologia existencial
TESP: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL - HISTORIA
Psicologia feminina
USE: Psicologia da mulher
Psicologia feminista
RT: Psicologia da mulher
TESP: PSICOLOGIA FEMINISTA
TING: FEMINIST PSYCHOLOGY
SNPOR: Abordagem das questões psicológicas que enfatiza o papel da
perspectiva feminina no pensamento, ação e emoção na vida
do indivíduo e na sociedade. Seus proponentes a veem como
uma tentativa de contrabalançar a psicologia tradicional de

orientação masculina e dominada pelos homens, assim como um
modelo para abordagens semelhantes para outros grupos de
menor representatividade.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Abordaje de las cuestiones psicológicas que enfatiza el
papel de la perspectiva femenina en el pensamiento, acción
y emoción en la vida del individuo y en la sociedad. Sus
proponentes a ven como una tentativa de equilibrar la
psicología tradicional de orientación masculina y dominada
por los hombres, así como un modelo para abordajes
semejantes para otros grupos de menor representatividad.
Psicologia fenomenológica
RT: Fenomenologia
Psicologia existencial
TESP: PSICOLOGIA FENOMENOLOGICA
TING: PHENOMENOLOGICAL PSYCHOLOGY
Psicologia fisiológica
BT: Psicologia
NT: Neuropsicologia
RT: Psicofisiologia
TESP: PSICOLOGIA FISIOLOGICA
TING: PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia voltado para as correlações fisiológicas
dos processos cognitivos, emocionais, e comportamentais.
Use FISIOLOGIA, PSYCHOLOPHYSIOLOGY, ou um termo mais
específico para os próprios processos fisiológicos.
SNESP: Rama de la psicologia para las correlaciones fisiologicas
de los procesos cognitivos, emocionales y del
comportamiento. Use FISIOLOGIA, PSICOFISIOLOGIA o un
termino mas específico para los própios procesos
fisiologicos
SNING: Branch of psychology concerned with the physiological
correlates of cognitive, emotional, and behavioral
processes. Use PHYSIOLOGY, PSYCHOLOPHYSIOLOGY, or a more
specific term for the specific physiological processes
themselves.
Psicologia forense
UF: Leis em psicologia
Psicologia jurídica
Psicologia legal
BT: Psicologia
NT: Perícia psicológica judicial
RT: Legislação em saúde mental
Psicologia criminal
Psicologia da prisão
TESP: PSICOLOGIA FORENSE
TING: FORENSIC PSYCHOLOGY
SNPOR: A aplicação de princípios e técnicas psicológicas a
situações que envolvam a lei ou sistemas legais. Suas
funções incluem avaliação, diagnóstico e tratamento de
infratores e outros, provisão de advocacia e testemunho
pericial, além de análise de pesquisa e de
política.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La aplicación de principios y técnicas psicológicas a
situaciones que involucran la ley o sistemas legales. Sus

funciones incluyen evaluación, diagnóstico y tratamiento de
infractores y otros, provisión de abogacía y testimonio
pericial, más allá de análisis de pesquisa y de política.
Psicologia genética
BT: Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
RT: Psicopatogênese
TESP: PSICOLOGIA GENETICA
TING: GENETIC PSYCHOLOGY
SNPOR: O estudo de fatores genéticos e ambientais precoces que
influenciam o desenvolvimento infame. Nos séculos XIX e XX,
psicologia genética era sinônimo de psicologia do
desenvolvimento.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio de factores genéticos y ambientales precoces que
influencian el desarrollo infame. En los siglos XIX y XX,
psicología genética era sinónimo de psicología del
desarrollo.
Psicologia hindu
BT: Psicologia
TESP: PSICOLOGIA HINDU
TING: HINDUISM PSYCHOLOGY
Psicologia histórico-cultural
BT: Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934
TESP: PSICOLOGIA HISTORICO-CULTURAL
TING: HISTORIC-CULTURAL PSYCHOLOGY
Psicologia hospitalar
RT: Psicologia da saúde
TESP: PSICOLOGIA HOSPITALARIA
TING: HOSPITAL PSYCHOLOGY
Psicologia humanista
BT: Psicologia
NT: Psicologia humanista - Bibliografia
Psicologia humanista - Encontros
Psicologia transpessoal
RT: Humanismo
Programação neurolinguística
Psicologia do self
Rogers, Carl Ramson, 1902-1987
Técnicas de desenvolvimento pessoal
Terapia centrada no cliente
TESP: PSICOLOGIA HUMANISTA
TING: HUMANISTIC PSYCHOLOGY
SNPOR: Escola da psicologia que da ênfase a aproximação do
sagrado, auto-atualização, criatividade e livre escolha.
SNESP: Escuela de psicologia que enfatiza la aproximacion de lo
sagrado, auto-actualizacion, creatividad y libre escuela
SNING: School of psychology emphasizing the holistic approach,
self-actualization, creativity and free choice.
Psicologia humanista - Bibliografia
BT: Bibliografia
Psicologia humanista
TESP: PSICOLOGIA HUMANISTA - BIBLIOGRAFIA
TING: HUMANISTIC PSYCHOLOGY - BIBLIOGRAPHY

Psicologia humanista - Encontros
BT: Psicologia humanista
TESP: PSICOLOGIA HUMANISTA - ENCUENTROS
TING: HUMANISTIC PSYCHOLOGY - ENCONTERS
Psicologia individual
USE: Psicologia do indivíduo
Psicologia industrial
USE: Psicologia organizacional
Psicologia infantil
USE: Psicologia da criança
Psicologia institucional
BT: Psicologia
RT: Psicologia social
TESP: PSICOLOGIA INSTITUCIONAL
TING: INSTITUTIONAL PSYCHOLOGY
Psicologia intercultural
BT: Psicologia
RT: Assimilação cultural
Comunicação intercultural
Cultura
Diferenças étnicas e raciais
Diferenças interculturais
Etnocentrismo
Etnologia
Fatores socioculturais
Grupos étnicos
Psiquiatria transcultural
TESP: PSICOLOGIA INTERCULTURAL
TING: CROSS CULTURAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que estuda indivíduos de vários grupos
culturais e suas experiências culturais específicas que
levem a similaridades e diferenças no comportamento humano.
SNESP: Rama de la psicologia que estudia indivíduos de varios
grupos culturales y sus experiências culturales especificas
que lleven a similitudes y diferencias en el comportamiento
humano
SNING: Branch of psychology that studies members of various
cultural groups and their specific cultural experiences
resulting in similarities and differences in human behavior.
Psicologia junguiana
UF: Psicologia analítica
BT: Escola neopsicanalítica
NT: Inconsciente coletivo
Tipos psicológicos
RT: Arquétipos
Associação livre
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Psicoterapia analítica
TESP: PSICOLOGIA JUNGUIANA
TING: JUNGUIAN PSYCHOLOGY
SNPOR: Psicologia analítica caracterizada por teorias do
inconsciente coletivo, do arquétipo, do complexo, e dos

tipos psicológicos.
SNESP: Psicologia analitica caracterizada por teorias del
inconciente colectivo, de arquetipo, complejo y de los
tipos psicologicos
SNING: Analytical psychology characterized by theories of the
collective unconscious, the archetype, the complex, and
psychological types.
Psicologia jurídica
USE: Psicologia forense
Psicologia legal
USE: Psicologia forense
Psicologia marxista
BT: Psicologia
RT: Marxismo
TESP: PSCIOLOGIA MARXISTA
TING: MARXIST PSYCHOLOGY
Psicologia masculina
USE: Psicologia do homem
Psicologia matemática
BT: Psicologia
TESP: PSICOLOGIA MATEMATICA
TING: MATHEMATICAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Disciplina que esforça-se por sistematizar os dados da
psicologia por meio de modelos e aplicações matemáticas e
estatísticas.
SNESP: Disciplina de esfuerzo para sistematizar los datos de la
psicologia por médio de modelos y aplicaciones matemáticas
y estadisticas
SNING: Discipline that attempts to systematize the data of
psychology by means of mathematical and statistical models
and applications.
Psicologia médica
BT: Psicologia clínica
Psicologia da saúde
RT: Medicina
TESP: PSICOLOGIA MÉDICA
TING: MÉDICAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Subespecialidade da psicologia clínica que cuida da saúde e
doença físicas.
SNESP: Subespecialidad de la psicología clínica que cuida de la
salud y enfermedad físicas.
SNING: Subspecialty of clinical psychology concerned with physical
health and illness.
Psicologia militar
BT: Psicologia aplicada
TESP: PSICOLOGIA MILITAR
TING: MILITARY PSYCHOLOGY
SNPOR: A aplicação de princípios, teorias e métodos psicológicos à
avaliação, seleção, atribuição e treinamento de militares,
bem como ao projeto de equipamento militar. Esse campo da
psicologia aplicada também incluí a aplicação de técnicas
clínicas e de aconselhamento para manutenção da moral e da

saúde mental em ambientes militares e cobre o funcionamento
humano em uma variedade de situações durante tempos de paz
e de guerra.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La aplicación de principios, teorías y métodos psicológicos
a la evaluación, selección, atribución y entrenamiento de
militares, bien como al proyecto de equipamiento militar.
Ese campo de la psicología aplicada también incluí la
aplicación de técnicas clínicas y de asesoramente para
manutención de la moral y de la salud mental en ambientes
militares y cobre el funcionamiento humano en una variedad
de situaciones durante tiempos de paz y de guerra.
Psicologia organizacional
UF: Psicologia do trabalho
Psicologia industrial
BT: Psicologia aplicada
TESP: PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES
TING: ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
SNPOR: O ramo da psicologia que estuda o comportamento humano no
ambiente de trabalho e aplica princípios psicológicos
gerais e questões e problemas relacionados ao trabalho,
principalmente em áreas como seleção de pessoal,
treinamento de pessoal, avaliação de funcionários,
condições de trabalho, prevenção de acidentes, análise de
cargos, satisfação no emprego, liderança, eficiência de
grupo e motivação no trabalho.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La rama de la psicología que estudia el comportamiento
humano en el ambiente de trabajo y aplica principios
psicológicos generales y cuestiones y problemas
relacionados al trabajo, principalmente en áreas como
selección de personal, entrenamiento de personal,
evaluación de funcionarios, condiciones de trabajo,
prevención de accidentes, análisis de cargos, satisfacción
en el empleo, liderazgo, eficiencia grupo y motivación en
el trabajo.
Psicologia policial
BT: Psicologia aplicada
RT: Opinião pública
Política
Processos políticos
Sistemas político-econômicos
TESP: PSICOLOGIA POLICIAL
TING: POLICE PSYCHOLOGY
Psicologia política
BT: Psicologia aplicada
RT: Opinião pública
Política
Processos políticos
Sistemas político-econômicos
TESP: PSICOLOGIA POLITICA
TING: POLITICAL PSYCHOLOGY
SNPOR: O estudo de questões e processos políticos do ponto de
vista dos princípios psicológicos. 2. A aplicação de
princípios e conhecimentos psicológicos à formação de uma
política pública, particularmente relacionada a questões de

saúde mental e questões associadas.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio de cuestiones y procesos políticos del punto de
vista de los principios psicológicos. 2. La aplicación de
principios y conocimientos psicológicos a la formación de
una política pública, particularmente relacionada a
cuestiones de salud mental e cuestiones asociadas.
Psicologia positiva
BT: Psicologia
RT: Otimismo
Positivismo (filosofia)
TESP: PSICOLOGIA POSITIVA
TING: POSITIVE PSYCHOLOGY
SNPOR: Abordagem da psicologia que enfatiza otimismo e
funcionamento humano positivo, em vez de se concentrar em
psicopatologia e disfunção.
SNESP: Aproximación de la psicología que hace hincapié en el
optimismo y el funcionamiento humano positivo en lugar de
centrarse en la psicopatología y la disfunción.
SNING: Approach to psychology that emphasizes optimism and
positive human functioning instead of focusing on
psychopathology and dysfunction.
Psicologia preventiva
BT: Prevenção
NT: Psicoprofilaxia
TESP: PSICOLOGIA PREVENTIVA
TING: PREVENTIVE PSYCHOLOGY
Psicologia social
BT: Psicologia aplicada
NT: Alienação (psicologia social)
Intervenção social
Psicologia social - História
Representação social
RT: Desenraizamento social
Intervenção psicossocial
Papel social
Psicologia institucional
Psicossocialização
Psiquiatria social
TESP: PSICOLOGIA SOCIAL
TING: SOCIAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Ramo da psicologia que cuida do estudo de indivíduos em
grupos e de interações interpessoais dentro dos grupos e
entre eles.
SNESP: Rama de la psicología que cuida del estudio de individuos
en grupos y de interacciones interpersonales dentro de los
grupos y entre ellos.
SNING: Branch of psychology concerned with the study of
individuals in groups and the interpersonal interactions
within and between groups.
Psicologia social - História
BT: Psicologia social
TESP: PSICOLOGIA SOCIAL - HISTORIA
TING: SOCIAL PSYCHOLOGY - HISTORY

Psicologia soviética
BT: Psicologia
TESP: PSICOLOGIA SOVIETICA
TING: SOVIETIC PSYCHOLOGY
Psicologia transpessoal
BT: Psicologia humanista
TESP: PSICOLOGIA TRANSPERSONAL
TING: TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY
SNPOR: Subdisciplina da psicologia humanística que estuda estágios
mais elevados de experiências do consciente e
transcendentais.
SNESP: Subdisciplina de la psicologia humanistica que estudia
estadios mas elevados de experiências del conciente y
trascedentales
SNING: Subdiscipline of humanistic psychology which studies higher
states of consciousness and transcendental experiences.
Psicólogos
BT: Profissionais
NT: Psicólogos - Biografia
Psicólogos clínicos
Psicólogos educacionais
Psicólogos organizacionais
Psicólogos sociais
RT: Aardweg, Gerard J. M. van den, 1936Adler, Alfred, 1870-1937
Allport, Gordon Willard, 1897-1967
Antipoff, Helena, 1872-1974
Asch, Solomon Eliot, 1907-1996
Assistentes sociais
Ausubel, David Paul, 1918Bijou, Sidney William, 1908-2009
Biswanger, Ludwig, 1881-1966
Boesch, Ernest Eduard, 1916Bohoslavsky, Rodolfo, 1942-1977
Boysen, Gerda, 1922-2005
Brunswik, Egon, 1903-1955
Cabral, Annita de Castilho e Marcondes, 1911-1991
Cattell, James Mckeen, 1860-1944
Cientistas
Claparède, Édouard, 1873-1940
Dilthey, Wilhelm, 1833-1911
Erikson, Erik, 1902-1994
Federn, Paul, 1871-1952
Formação do psicólogo
Freud, Sigmund, 1856-1939
Hall, Granville Stanley, 1844-1924
Heider, Fritz, 1896-1988
Hillman, James, 1926-2011
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Keller, Fred Simmons, 1899-1996
Kohlberg, Lawrence, 1927-1987
Kohler, Wolfgang, 1887-1967
Leite, Dante Moreira, 1927-1976
Leontiev, Alexei Nikolaievich, 1903-1979
Lewin, Kurt, 1890-1947
Liberman, Isabelle, Yoffe, 1918-1990
Luria, Alexander Romanovich, 1902-1977

Maccorquodale, Kenneth, 1919-1986
Madre Cristina, 1916-1999
Maslow, Abraham Harold, 1908-1970
Mira y López, Emilio, 1896-1964
Moreno, Jacob Levy, 1892-1974
Mucchielli, Roger, 1919Murray, Henry Alexander, 1893-1988
Orientadores
Pain, Sara, 1931Pavlov, Ivan, 1849-1936
Penna, Antonio Gomes, 1917-2010
Pessoal da saúde mental
Pfister, Oskar, 1873-1956
Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
Psicoterapeutas
Psiquiatras
Rogers, Carl Ramson, 1902-1987
Schneirla, Theodore Christian, 1902-1968
Sears, Robert Richardson, 1908-1989
Sechenov, Ivan Mikhailovich, 1829-1905
Skinner, Burrhus Frederic, 1904-1990
Spence, Kenneth Wartenbe, 1907-1967
Spranger, Eduard, 1882-1963
Stagner, Ross, 1909-1997
Underwood, Benton J., 1915-1994
Vernon, Philip, 1905-1987
Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934
Watson, John Broadus, 1878-1958
William, James, 1842-1910
Wundt, Wilhelm Maximilian, 1832-1920
TESP: PSICOLOGOS
TING: PSYCHOLOGISTS
SNPOR: Indivíduo que é profissionalmente treinado na pesquisa,
prática ou ensino de um ou mais ramos ou subdivisões da
psicologia. O treinamento é obtido em uma universidade ou
escola de psicologia profissional, levando a um grau de
doutorado em filosofia, psicologia, ou educação. Os
psicólogos trabalham em uma variedade de cenários,
incluindo laboratórios, escolas, faculdades, universidades,
agências sociais, hospitais, clínicas, exército, indústria
e comércio, prisões, governo e consultório particular. As
atividades profissionais dos psicólogos também são
variadas, mas podem incluir aconselhamento psicológico,
serviços de tratamento de saúde, testagem e avaliação
educacional, pesquisa, ensino e consultoria comercial e
organizacional. Certificado ou licença profissional, formal
é necessário para prática independente em muitos desses
cenários e atividades.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Individuo que es profesionalmente entrenado en la pesquisa,
práctica o enseño de un o más ramas o subdivisiones de la
psicología. El entrenamiento es obtenido en una universidad
o escuela de psicología profesional, llevando a un grado de
doctorado en filosofía, psicología, o educación. Los
psicólogos trabajan en una variedad de escenarios,
incluyendo laboratorios, escuelas, facultades,
universidades, agencias sociales, hospitales, clínicas,
ejercito, industria y comercio, prisiones, gobernó y
consultorio particular. Las actividades profesionales de

los psicólogos también son variadas, más pueden incluir
asesoramiento psicólogo, servicios de tratamiento de salud,
testaje y evaluación educacional, pesquisa, enseño y
consultoría comercial y organizacional. Certificado o
permiso profesional, formal es necesario para práctica
independiente en muchos de eses escenarios y actividades.
Psicólogos - Biografia
UF: Biografia (psicólogos)
BT: Psicólogos
TESP: PSICOLOGOS - BIOGRAFIA
TING: PSYCHOLOGISTS - BIOGRAPHY
Psicólogos clínicos
BT: Pessoal da saúde mental
Psicólogos
RT: Psicoterapeutas
TESP: PSICOLOGOS CLINICOS
TING: CLINICAL PSYCHOLOGYSTS
Psicólogos da indústria
USE: Psicólogos organizacionais
Psicólogos educacionais
BT: Psicólogos
NT: Psicólogos escolares
RT: Pessoal da educação
TESP: PSICOLOGOS EDUCACIONALES
TING: EDUCACIONAL PSYCHOLOGISTS
SNPOR: Psicólogos que conduzem pesquisas e formulam procedimentos
em áreas de diagnóstico e avaliação, adaptação escolar,
aprendizado escolar, e educação especial.
SNESP: Psicólogos que conducen busquedas y formulan procedimentos
en áreas de diagnóstico y evaluacion, adaptacion escolar,
aprendizaje escolar, y educacion especial
SNING: Psychologists conducting research and formulating policies
in áreas of diagnosis and measurement, school adjustment,
school learning, and special education.
Psicólogos escolares
BT: Pessoal da saúde mental
Psicólogos educacionais
RT: Orientadores educacionais
TESP: PSICOLOGOS ESCOLARES
TING: SCHOOL PSYCHOLOGISTS
SNPOR: Psicólogos geralmente associados a escolas primárias ou
secundárias que fornecem aconselhamento, aplicacao de
testes, ou serviços diagnosticos a estudantes, professores,
ou pais.
SNESP: Psicólogos geralmente asociados a escuela primárias o
secundárias que fortalecen aconsejamiento, aplicacion de
pruebas, o servicios diagnosticos a estudiantes,
profesores, o pais
SNING: Psychologists usually associated with elementary or
secondary schools who provide counseling, testing, or
diagnostic services to students, teachers, or parents.
Psicólogos organizacionais
UF: Psicólogos da indústria

BT: Pessoal da indústria e comércio
Psicólogos
RT: Psicólogos sociais
TESP: PSICOLOGOS ORGANIZACIONALES
TING: ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGISTS
Psicólogos sociais
BT: Psicólogos
RT: Psicólogos organizacionais
Sociólogos
TESP: PSICOLOGOS SOCIALES
TING: SOCIAL PSYCHOLOGISTS
Psicometria
UF: Prova psicológica
Testes (aplicação)
BT: Medidas
NT: Instrumento de avaliação das atitudes dos pais
Instrumento de avaliação do repertório básico para
alfabetização
Instrumento de medida de maturidade emocional de Grigoriu
Psicometria - Dicionários
RT: Análise estatística
Aplicação do teste
Delineamento experimental
Experimentação
Indicadores de variabilidade de Snyder e Gaston
Indicadores emocionais de Andrews e Janzen
Indicadores emocionais de Koppitz
Indicadores emocionais de Reynolds
Indicadores emocionais de Snyder e Gaston
Indicadores maturacionais de Koppitz
Índice de ansiedade de Handler
Índice de stress parental
Interpretação do teste
Psicofísica
Teoria de resposta ao item
TESP: PSICOMETRIA
TING: PSYCHOMETRICS
SNPOR: Subdisciplina da psicologia que trata do desenvolvimento e
aplicacao de técnicas estatísticas para a análise de dados
psicológicos. Também, Avaliação psicológica na qual
estimativas numericas são obtidas de um aspecto específico
de desempenho.
SNESP: Subdisciplina de la psicología que trata del desarrollo y
aplicación de técnicas esdísticas para la análisis de datos
psicológicos. También, evaluación psicológica en la cual
estimativas numéricas son obtenidas de un aspecto
específico de desempeño.
SNING: Subdiscipline within psychology dealing with the
development and application of statistical techniques to
the analysis of psychological data. Also, psychological
measurement in which numerical estimates are obtained of a
specific aspect of performance.
Psicometria - Dicionários
BT: Dicionários
Psicometria
TESP: PSICOMETRIA - DICCIONARIO

TING: PSYCHOMETRICS - DICTIONARY
Psicomotricidade
UF: Desempenho psicomotor
Desenvolvimento psicomotor
BT: Desenvolvimento motor
Funções do ego
NT: Desenvolvimento da fala
Intenção motora
RT: Autonomia do eu
Desenvolvimento infantil
Desenvolvimento perceptivo
Desenvolvimento perceptomotor
Organização perceptomotora
TESP: PSICOMOTRICIDAD
TING: PSYCHOMOTRICITY
Psiconeuroendocrinologia
BT: Neuroendocrinologia
RT: Hormônios
TESP: PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA
TING: PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY
SNPOR: O estudo das relações entre os fatores psicológicos, o
sistema nervoso eo sistema endócrino na determinação do
comportamento e saúde. Inclui os efeitos do estresse
psicológico nos sistemas neuroendócrinos e como as mudanças
nesses sistemas afetam o comportamento em estados normais e
psicopatológicos.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNING: The study of the relations among psychological factors, the
nervous system, and the endocrine system in determining
behavior and health. it includes the effects of
psychological stress on neuroendocrine systems and how
changes in these systems affect behavior in normal and
psychopathological states.
Psiconeuroimunologia
UF: Psicoimunologia
BT: Imunologia
Psicofisiologia
RT: Endocrinologia
Neuropsicologia
TESP: PSICONEURO INMUNOLOGIA
TING: PSYCHONEUROIMMUNOLOGY
SNPOR: Estudo do interrelacionamento entre respostas imunológicas,
processos psicológicos, e o sistema nervoso. Termo usado
para a disciplina científica ou para os próprios processos
psiconeuroimunológicos.
SNESP: Estudio de interrelacionamiento entre respuestas
inmunologicas, procesos Psicológicos, y del sistema
nervioso. Termino usado para la disciplina cientifica o
para los própios processos psiconeuroinmunologicos
SNING: Study of the interrelationship among immune responses,
psychological processes, and the nervous system. Used for
the scientific dicipline or the psychoneuroimmunologic
processes themselves.
Psiconeurose
USE: Neurose

Psicopata
USE: Personalidade antissocial
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1997. Use PSYCHOPATHY para
acessar referências entre 73-96.
SNESP: Término en desuso a partir de 1997. Use PSYCHOPATHY para
acceder referencias entre 73-96.
SNING: Term discontinued in 1997. Use PSYCHOPATHY to access
references from 73-96.
Psicopatia
USE: Personalidade antissocial
Psicopatogênese
RT: Psicologia genética
TING: PSYCHOPATHOGENESIS
Psicopatologia
BT: Patologia
NT: Psicopatologia da criança
RT: Ajustamento emocional
Avaliação psicológica
Caso clínico
Comportamento antissocial
Distúrbios mentais
Doentes mentais sem-teto
Mecanismos de defesa
Pacientes psiquiátricos
TESP: PSICOPATOLOGIA
TING: PSYCHOPATHOLOGY
SNPOR: Estudo de distúrbios mentais, problemas emocionais, ou
comportamentos antissociais. Termo usado para a disciplina
científica ou para distúrbios não especificados.
SNESP: Estudio de trastornos mentales, problemas emocionales, o
comportamientos antisociales. Término usado para la
disciplina científica o para trastornos no especificados.
SNING: Study of mental disorders, emotional problems, or
maladaptive behaviors. Used for the scientific discipline
or for unspecified dysfunctions.
Psicopatologia da criança
BT: Psicopatologia
TESP: PSICOPATOLOGIA DEL NINO
TING: CHILD PSYCHOPATHOLOGY
Psicopedagogia
RT: Jogo do rabisco
Psicologia
Psicologia educacional
Psicoprofilaxia
BT: Psicologia preventiva
TESP: PSICOPROFILAXIS
TING: PSYCHOPROPHYLAXY
Psicose

BT: Distúrbios mentais
NT: Alucinoses
Autodestruição

Esquizofrenia
Paranóia (psicose)
Psicose infantil
RT: Angústia
Aspectos psicóticos
Ataque ao vínculo
Autoengendramento
Contenção
Desintegração do eu
Desorganização
Episódio psicótico
Equação simbólica
Sintomas psicóticos
TESP: PSICOSIS
TING: PSYCHOSIS
SNPOR: 1. Estado mental anormal caracterizado por prejuízos ou
rupturas sérias nas funções cerebrais superiores mais
fundamentais – percepção, cognição e processamento
cognitivo e emoções, ou afeto – manifestado em fenômenos
comportamentais, como delírios, alucinações e fala
significativamente desorganizada. 2. Historicamente,
qualquer transtorno mental grave que interfere de modo
significativo no funcionamento na capacidade de realizar
atividades essenciais à vida diária 3. Conforme usado
inicialmente em 1845 pelo psiquiatra austríaco Ernst Von
Feuchtersleben, qualquer anormalidade, distúrbio ou
transtorno mental.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Estado mental anormal caracterizado por perjuicio o
rupturas serias en las funciones cerebrales superiores más
fundamentales – percepción, cognición y procesamiento
cognitivo y emociones, o afecto – manifestado en fenómenos
conductuales, como delirios, alucinaciones y habla
significativamente desorganizada. 2. Históricamente,
cualquier trastorno mental grave que interfiere de modo
significativo en el funcionamiento en la capacidad de
realizar actividades esenciales a la vida diaria. 3.
Conforme usado cualquier anormalidad o trastorno mental.
Psicose infantil
BT: Psicose
NT: Esquizofrenia infantil
RT: Crianças autistas
Distúrbios emocionais
TESP: PSICOSIS INFANTIL
TING: CHILDHOOD PSYCHOSIS
SNPOR: Transtorno psicótico com início na infância: no DSM-IV-TR,
as características definidoras dos transtornos psicóticos
são essencialmente equivalentes em todos os grupos de
idade. Historicamente, o termo tem sido empregado muito
mais amplamente para indicar qualquer um de uma variedade
de transtornos ou condições mentais infantis que resultam
em grave prejuízo de funcionamento, incluindo, por exemplo,
retardo mental e transtornos globais do
desenvolvimento.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Trastorno psicótico con inicio en la infancia: en
DSM-IV-TR, las características definidoras de los
trastornos psicóticos son esencialmente equivalentes en

todos los grupos de edad. Históricamente, el término tiene
sido empleado mucho más ampliamente para indicar cualquier
un de una variedad de trastornos o condiciones mentales
infantiles que resultan en grave perjuicio de
funcionamiento, incluyendo, por ejemplo, retardo mental y
trastornos globales del desarrollo.
Psicose maníaco-depressiva
USE: Transtorno bipolar
Psicose pós-parto
USE: Depressão pós-parto
Psicossíntese
BT: Psicologia (práticas alternativas)
TESP: PSICOSINTESIS
TING: PSYCHOSYNTHESIS
SNPOR: Em psicanálise, uma tentativa de unificar os vários
componentes do inconsciente, como sonhos, fantasias e lutas
instintuais, com o resto da personalidade. Essa “abordagem
construtiva” era defendida por Carl Jung, que comparou-a
com o que ele considerava uma “abordagem redutiva” de
Sigmund Freud.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En psicoanálisis, una tentativa de unificar los varios
componentes del inconsciente, como sueños, fantasías y
luchas instintivas, con el resto de la personalidad. Esa
“abordaje constructiva” era defendida por Carl Jung, que
comparó ella con lo que él consideraba una “abordaje
reductiva” de Sigmund Freud.
Psicossocialização
RT: Psicologia social
TESP: PSICOSOCIALIZACION
TING: PSYCHOSOCIALIZATION
Psicoterapeutas
BT: Pessoal da saúde mental
Terapeutas
NT: Psicanalistas
RT: Boss, Medard, 1903-1990
Formação do psicoterapeuta
Psicólogos
Psicólogos clínicos
Psiquiatras
Tustin, Frances, 1913-1990
TESP: PSICOTERAPEUTAS
TING: PSYCHOTHERAPISTS
Psicoterapia
UF: Psicoterapia de apoio
Psicoterapia reconstrutiva
BT: Tratamento
NT: Aconselhamento psicoterapêutico
Análise transacional
Devolutiva com histórias
Gestalt-terapia
Hipnoterapia
Impasse (psicoterapia)

Jogo de areia
Logoterapia
Psicanálise
Psicodrama
Psicodrama infantil
Psicoterapia - Estudo e ensino
Psicoterapia - Manuais
Psicoterapia - Origens
Psicoterapia analítica
Psicoterapia breve
Psicoterapia da criança
Psicoterapia de grupo
Psicoterapia do idoso
Psicoterapia do indivíduo
Psicoterapia experiencial
Psicoterapia interpessoal
Psicoterapia psicanalítica
Psicoterapia Ramain
Somatoterapia
Terapia bioenergética
Terapia centrada no cliente
Terapia comportamental
Terapia corporal (psicoterapia)
Terapia da realidade
Terapia emotivo-racional
Terapia existencial
Terapia online
Terapia primal
Treinamento autógeno
RT: Aconselhamento conjugal
Análise institucional
Análise mútua
Contemporaneidade
Contratos
Coterapia
Dispositivo
Elaboração
Enquadramento
Intervenção psicoterapêutica
Método Ramain-Thiers
Posicionamento
Processos psicoterapêuticos
Saúde holística
Técnicas psicoterapêuticas
Terapia cognitiva
Terapia recreacional
Terapias orgânicas
TESP: PSICOTERAPIA
TING: PSYCHOTHERAPY
SNPOR: Qualquer serviço psicológico fornecido por um profissional
treinado que usa principalmente formas de comunicação e
interação para avaliar, diagnosticar e tratar reações
emocionais, formas de pensamento e padrões de comportamento
disfuncionais de um indivíduo, uma família ou um grupo. Há
muitos tipos de psicoterapia, mas geralmente elas se
enquadram em quatro categorias principais: psicodinâmica,
comportamental cognitiva, humanística e psicoterapia
integrativa. O psicoterapeuta é um indivíduo que foi
profissionalmente treinado e licenciado para tratar

transtornos mentais, emocionais e comportamentais por meios
psicológicos. Ele pode ser um psicólogo clínico, um
psiquiatra, um conselheiro, um assistente social ou um
enfermeiro psiquiátrico.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier servicio psicológico fornecido por un profesional
entrenado que usa principalmente formas de comunicación e
interacción para evaluar, diagnosticar y tratar reacciones
emocionales, formas de pensamiento y patrones de
comportamiento disfuncionales de un individuo, una familia
o un grupo. Hay muchos tipos de psicoterapia, mas
generalmente ellas se encuadran en cuatro categorías
principales: psicodinamica, conductual cognitiva,
humanística y psicoterapia integradora. El psicoterapeuta
es un individuo que fue profesionalmente entrenado y
licenciado para tratar trastornos mentales, emocionales y
conductuales por medios psicológicos. Él puede ser un
psicólogo clínico, un psiquiatra, un consejero, un
asistente social o un enfermero psiquiátrico.
Psicoterapia - Estudo e ensino
BT: Psicoterapia
TESP: PSICOTERAPIA - ESTUDO Y ENSENANZA
TING: PSYCHOTHERAPY - STUDY AND TEACHING
Psicoterapia - Manuais
BT: Psicoterapia
TESP: PSICOTERAPIA - MANUALES
TING: PSYCHOTHERAPY - MANUALS
Psicoterapia - Origens
BT: Psicoterapia
TESP: PSICOTERAPIA - ORIGENES
TING: PSYCHOTHERAPY - ORIGINS
Psicoterapia analítica
BT: Psicoterapia
RT: Arquétipos
Inconsciente coletivo
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Psicologia junguiana
TESP: PSICOTERAPIA ANALITICA
TING: ANALYTICAL PSYCHOTHERAPY
SNPOR: Forma de psicoterapia baseada no trabalho de C. G. Jung. O
inconsciente, pessoal e coletivo, e revelado pela livre
associação e análise do sonho. Objetivos terapêuticos
incluem a integração do consciente e inconsciente para o
crescimento e desenvolvimento da personalidade e uma vida
mais repleta de concientização.
SNESP: Forma de psicoterapia basada en el trabajo de C.G. Jung El
incociente, personal y colectivo, revelado por la libre
asociacion y análises del sueno. Objetivos terapeuticos
incluyen a la integracion del conciente e inconciente para
el crecimiento y desarrollo de la personalidad de una vida
mas repleta de la concientizacion
SNING: Form of psychotherapy based on work of C. G. Jung. The
unconscious, personal and collective, is disclosed through
free association and dream analysis. Therapeutic goals
include integration of conscious and unconscious for growth

and personality development and a life of fuller awareness.
Psicoterapia breve
UF: Psicoterapia de curta duração
Psicoterapia de tempo limitado
Terapia de crise
BT: Psicoterapia
TESP: PSICOTERAPIA BREVE
TING: BRIEF PSYCHOTHERAPY
SNPOR: Métodos da psicoterapia de prazo curto ou com tempo
limitado.
SNESP: Métodos de la psicoterapia de plazo corto o con tiempo
limitado.
SNING: Short-term or time-limited methods of psychotherapy.
Psicoterapia centrada no cliente
USE: Terapia centrada no cliente
TING:
Psicoterapia da criança
BT: Psicoterapia
NT: Ludoterapia
Psicodrama infantil
TESP: PSICOTERAPIA INFANTIL
TING: CHILD PSYCHOTHERAPY
SNPOR: Psicoterapia para crianças até a idade em que atingem a
puberdade. O foco pode ser nas emoções, cognições ou
comportamentos. O nível de envolvimento parental vai
depender da idade da criança, tipo de problema ou abordagem
empregada. A criança pode ser tratada concorrentemente em
terapia de grupo ou família.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Psicoterapia para niños hasta la edad en que atingen la
pubertad. El foco puede ser en las emociones, cogniciones o
comportamientos. El nivel de involucramiento parental va
depender de la edad del niño, tipo de problema o abordaje
empleada. El niño puede ser tratado concurrentemente en
terapia de grupo o familia.
Psicoterapia de apoio
USE: Psicoterapia
Psicoterapia de curta duração
USE: Psicoterapia breve
Psicoterapia de grupo
UF: Terapia de grupo
BT: Psicoterapia
NT: Comunidade terapêutica
Grupos operativos
Psicoterapia de grupo - Bibliografia
Psicoterapia de grupo - Manuais
Terapia de grupo de encontro
RT: Análise transacional
Aparato psíquico grupal
Dinâmica de grupo
Dispositivo
Grupos de apoio
Psicodrama

Técnicas de desenvolvimento pessoal
Treinamento de sensibilidade
TESP: PSICOTERAPIA DE GRUPO
TING: GROUP PSYCHOTHERAPY
SNPOR: Tratamento de problemas psicológicos em que dois ou mais
participantes interagem uns com os outros tanto no nível
cognitivo quanto emocional, na presença de um ou vários
psicoterapeutas que servem como catalisadores,
facilitadores ou intérpretes. As abordagens dos grupos
variam, mas em geral eles procuram oferecer um ambiente em
que os problemas e interesses possam ser compartilhados em
uma atmosfera de mútuo respeito e compreensão. A
psicoterapia de grupo visa aumentar o respeito próprio,
aprofundar o autoconhecimento e melhorar as relações
interpessoais.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Tratamiento de problemas psicológicos en que dos o más
participantes interactúan unos con los otros tanto en el
nivel cognitivo cuanto emocional, en la presencia de uno o
varios psicoterapeutas que sirven como catalizadores
facilitadores o intérpretes. Las abordajes de los grupos
varían, más en general ellos procuran ofrecer un ambiente
en que los problemas y intereses puedan ser compartidos en
una atmosfera de mutuo respeto y comprensión. La
psicoterapia de grupo visa aumentar el respecto propio,
profundizar el autoconocimiento y mejorar las relaciones
interpersonales.
Psicoterapia de grupo - Bibliografia
BT: Bibliografia
Psicoterapia de grupo
TESP: PSICOTERAPIA DE GRUPO - BIBLIOGRAFIA
TING: GROUP PSYCHOTHERAPY - BIBLIOGRAPHY
Psicoterapia de grupo - Manuais
BT: Psicoterapia de grupo
TESP: PSICOTERAPIA DE GRUPO - MANUALES
TING: GROUP PSYCHOTHERAPY - MANUALS
Psicoterapia de tempo limitado
USE: Psicoterapia breve
Psicoterapia do idoso
UF: Psicoterapia geriátrica
BT: Psicoterapia
RT: Envelhecimento
Envelhecimento físico
Geriatria
Gerontologia
Psiquiatria geriátrica
Terapia assistida por animais
TESP: PSICOTERAPIA GERIATRICA
TING: GERIATRIC PSYCHOTHERAPY
SNPOR: O uso de terapia para tratar os transtornos mentais de
adultos mais velhos. A psicoterapia geriátrica exige uma
compreensão de diferenças relacionadas à idade e geração
nos sintomas e comportamento.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El uso de terapia para tratar los trastornos mentales de

adultos más viejos. La psicoterapia geriátrica exige una
comprensión de diferencias relacionadas a la edad y
generación en los síntomas y comportamiento.
Psicoterapia do indivíduo
UF: Aconselhamento do indivíduo
Psicoterapia individual (adleriana)
Terapia do indivíduo
Terapia individual
BT: Psicoterapia
TESP: PSICOTERAPIA DEL INDIVIDUO
TING: INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY
SNPOR: Psicoterapia que ocorre em uma base individual se comparada
a uma situação grupal ou ambiental. Use ADLERIAN
PSYCHOTHERAPY para acessar referências na psicoterapia
individual adleriana.
SNESP: Psicoterapia que ocurre en una base individual se compara a
una situacion grupo o ambiente. Use ADLERIAN PSYCHOTERAPY
para acceder referências en la psicoterapia individual
adleriana
SNING: Psychotherapy occurring on a one-on-one basis as compared
to a group setting or environment. Use ADLERIAN
PSYCHOTHERAPY to access references on Adlerian individual
psychotherapy.
Psicoterapia existencial
USE: Terapia existencial
Psicoterapia experiencial
BT: Psicoterapia
TESP: PSICOTERAPIA EXPERIENCIAL
TING: EXPERIENTIAL PSYCHOTHERAPY
SNPOR: Aproximação psicoterapêutica, tendo algumas raízes no
existencialismo, a qual enfatiza a experiência concreta, de
vida e percebida pelo cliente.
SNESP: Aproximacion psicoterapêutica, teniendo algunas raices en
el existencialismo, la cual enfatiza la experienia concreta
de la vida y percibida por el cliente
SNING: Psychotherapeutic approach, having some roots in
existencilism, that emphasizes the concrete, lived, and
felt experience of the client.
Psicoterapia familiar
USE: Terapia familiar
Psicoterapia geriátrica
USE: Psicoterapia do idoso
Psicoterapia gestáltica
USE: Gestalt-terapia
Psicoterapia individual (adleriana)
USE: Psicoterapia do indivíduo
SNPOR: Psicoterapia que ocorre em uma base individual se comparada
a uma situação grupal ou ambiental. Use ADLERIAN
PSYCHOTHERAPY para acessar referências na psicoterapia
individual adleriana.
SNING: Psychotherapy occuring on a one-on-one basis as compared to
a group setting or environment. Use ADLERIAN PSYCHOTHERAPY

to access references on Adlerian individual psychotherapy.
Psicoterapia interpessoal
BT: Psicoterapia
SNPOR: Psicoterpia específica e com tempo limitado, que foi
desenvolvida durante um período de 30 anos, inicialmente
para pacientes com transtorno depressivo maior, mas
posteriormente adaptado também para outros transtornos.
(Weissman, M.M.; Markowitz, J.C.; Klerman, G.L.
Psicoterapia interpessoal: guia prático do terapeuta. São
Paulo, Artmed, 2009
SNESP: Psicoterapia específica y con tiempo limitado, que fue
desarrollada durante un período de 30 años, inicialmente
para pacientes con trastorno depresivo mayor, más
posteriormente adaptado también para otros trastornos.
Psicoterapia psicanalítica
BT: Psicoterapia
TESP: PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
TING: PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY
SNPOR: Terapia conduzida na forma de psicanálise clássica ou em
uma das formas de tratamento geralmente mais curtas que se
desenvolveram a partir da forma clássica, como psicoterapia
psicodinâmica ou psicoterapia dinâmica. Geralmente, ela
envolve uma interação sistemática entre um terapeuta e um
cliente que enfatiza a importância de motivos e conflitos
inconscientes como determinantes de comportamento humano
enquanto ajuda o cliente a superar comportamento anormal ou
a se ajustar aos problemas de vida. O uso de livre
associação e interpretação do terapeuta bem como o
desenvolvimento de uma aliança terapêutica, são técnicas
comuns.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Terapia conducida en la forma de psicoanálisis clásica o en
una de las formas de tratamiento generalmente más curtas
que se desarrollan a partir de la forma clásica, como
psicoterapia psicodinámica o psicoterapia dinámica.
Generalmente, ella involucre una interacción sistemática
entre un terapeuta y un cliente que enfatiza la importancia
de motivos y conflictos inconscientes como determinantes de
comportamiento humanos, mientras ayuda el cliente a superar
comportamiento anormal o a ajustarse a los problemas de
vida. El uso de libre asociación y interpretación del
terapeuta bien como el desarrollo de una alianza
terapéutica, son técnicas comunes.
Psicoterapia Ramain
BT: Psicoterapia
TESP: PSICOTERAPIA RAMAIN
TING: PSYCHOTHERAPY RAMAIN
Psicoterapia reconstrutiva
USE: Psicoterapia
Psiquiatras
UF: Neuropsiquiatras
BT: Médicos
Pessoal da saúde mental
RT: Basaglia, Franco, 1924-1980

Beers, Clifford Whittingham, 1876-1943
Berg, Jan Hendrik van den, 1914-2012
Boss, Medard, 1903-1990
Erickson, Milton Hyland, 1901-1980
Erikson, Erik, 1902-1994
Frankl, Viktor Emil, 1905-1997
Gillespie, William Hewit, 1905-2001
Jaspers, Karl, 1883-1969
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Kraepelin, Emil, 1856-1926
Lagache, Daniel, 1903-1972
Laing, Ronald David, 1927-1989
Lebovici, Serge, 1915-2000
Mira y López, Emilio, 1896-1964
Moreno, Jacob Levy, 1892-1974
Ogden, Thomas H.
Pichon-Rivière, Enrique, 1907-1977
Psicanalistas
Psicólogos
Psicoterapeutas
Rorschach, Hermann, 1884-1922
Santos, Anibal Cipriano da Silveira, 1902-1979
Silva, Antonio Carlos Pacheco e, 1898-1988
Silveira, Nise da, 1905-1999
TESP: PSIQUIATRAS
TING: PSYCHIATRISTS
SNPOR: Médico especializado no diagnóstico, tratamento, prevenção
e estudo de transtornos mentais e emocionais.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Médico especializado en el diagnóstico, tratamiento,
prevención y estudio de trastornos mentales y emocionales.
Psiquiatria
BT: Medicina
NT: Antipsiquiatria
Neuropsiquiatria
Ortopsiquiatria
Psiquiatria - Bibliografia
Psiquiatria - Dicionários
Psiquiatria - Enciclopédias
Psiquiatria - Manuais
Psiquiatria biológica
Psiquiatria comunitária
Psiquiatria da criança
Psiquiatria do adolescente
Psiquiatria forense
Psiquiatria geriátrica
Psiquiatria social
Psiquiatria transcultural
RT: Eletroconvulsoterapia
História da psiquiatria
História da psiquiatria - Brasil
Psicologia
Tratamento
TESP: PSIQUIATRIA
TING: PSYCHIATRY
SNPOR: A especialização médica que se ocupa do estudo,
diagnóstico, tratamento e prevenção de transtornos da
personalidade, comportamentais e mentais. Como

especialidade médica, a psiquiatria se baseia na premissa
de que causas biológicas estão na raiz de problemas mentais
e emocionais, embora alguns psiquiatras não apoiem
exclusivamente o modelo biológico e adicionalmente tratem
os problemas como males sociais e comportamentais. O
treinamento para psiquiatria inclui o estudo de
psicopatologia, bioquímica, psicofarmacologia, neurologia,
neuropatologia, psicologia, psicanálise, genética, ciências
sociais e saúde mental da comunidade, bem como as muitas
teorias e abordagens desenvolvidas no próprio
campo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: La especialización médica que ocupase del estudio,
diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos de la
personalidad, conductuales y mentales. Como especialización
médica, la psiquiatría se basa en la premisa de que causas
biológicas no apoyen exclusivamente el modelo biológico y
adicionalmente traten los problemas como males sociales y
conductuales. El entrenamiento para psiquiatría incluye el
estudio de psicopatología, bioquímica, psicofarmacología,
neurología, neuropatología, psicología, psicoanálisis,
genética, ciencias sociales y salud mental de la comunidad,
bien como las muchas teorías y abordajes desarrolladas en
el propio campo.
Psiquiatria - Bibliografia
BT: Bibliografia
Psiquiatria
Psiquiatria - Dicionários
BT: Dicionários
Psiquiatria
TESP: PSIQUIATRIA - DICCIONARIOS
Psiquiatria - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Psiquiatria
TESP: PSIQUIATRIA - ENCICLOPEDIAS
Psiquiatria - Manuais
BT: Psiquiatria
TESP: PSIQUIATRIA - MANUAIS
Psiquiatria biológica
UF: Biopsiquiatria
Biopsychiatry
BT: Psiquiatria
RT: Neurobiologia
Neuropsiquiatria
Psicobiologia
TESP: PSIQUIATRIA BIOLOGICA
TING: BIOLOGICAL PSYCHIATRY
SNPOR: Um ramo da psiquiatria que dá enfoque aos fatores
biológicos, físicos, e neurológicos na etiologia e no
tratamento de distúrbios mentais e comportamentais.
SNESP: Una rama de la psiquiatría que da enfoque a los factores
biológicos, físicos, y neurológicos en la etiología y en el
tratamiento de trastornos mentales y conductuales.
SNING: A branch of psychiatry focusing on biological, physical,

and neurological factors in the etiology and treatment of
mental and behavioral disorders.
Psiquiatria comparada
USE: Psiquiatria transcultural
Psiquiatria comunitária
BT: Psiquiatria
RT: Centros comunitários de saúde mental
Programas de saúde mental
Psicologia comunitária
Saúde mental
Saúde mental comunitária
TESP: PSIQUIATRIA COMUNITARIA
TING: COMMUNITY PSYCHIATRY
SNPOR: Ramo da psiquiatria que cuida da provisão e distribuição de
cuidados da saúde de uma comunidade de acordo com suas
necessidades como diagnóstico; tratamento; prevenção
primária, secundária e terciaria; reabilitação e
pós-atendimento. Tais serviços são geralmente distribuidos
em centros de saúde mental comunitários.
SNESP: Rama de la psiquiatría que cuida de la provisión y
distribución de cuidados de la salud de una comunidad de
acuerdo con sus necesidades como diagnóstico; tratamiento;
prevención; primaria, secundaria y terciaria;
rehabilitación y pos-atendimiento. Tales servicios son
generalmente distribuidos en centros de salud mental
comunitarios.
SNING: Branch of psychiatry concerned with the provision and
delivery of community health care needs such as diagnosis;
treatment; primary, secondary, and tertiary prevention;
rehabilitation; and aftercare. Such services are usually
delivered at community mental health centers.
Psiquiatria cultural
USE: Psiquiatria transcultural
Psiquiatria da criança
BT: Psiquiatria
NT: Psiquiatria da criança - Dicionários
Psiquiatria da criança - Manuais
RT: Ortopsiquiatria
TESP: PSIQUIATRIA INFANTIL
TING: CHILD PSYCHIATRY
SNPOR: Ramo da psiquiatria voltado para o estudo e tratamento de
distúrbios comportamentais, mentais, e emocionais da
criança. Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Rama de la psiquiatría vuelta para el estudio y tratamiento
de trastornos conductuales, mentales, y emocionales del
niño. Sí posible use un término más específico.
SNING: Branch of psychiatry devoted to the study and treatment of
behavioral, mental, and emotional disorders of children.
Use a more specific term if possible.
Psiquiatria da criança - Dicionários
BT: Dicionários
Psiquiatria da criança
TESP: PSIQUIATRIA INFANTIL - DICCIONARIOS
TING: CHILD PSYCHIATRY - DICTIONARY

Psiquiatria da criança - Manuais
BT: Psiquiatria da criança
TESP: PSIQUIATRIA INFANTIL - MANUALES
TING: CHILD PSYCHIATRY - MANUALS
Psiquiatria do adolescente
BT: Psiquiatria
TESP: PSIQUIATRIA DEL ADOLESCENTE
TING: ADOLESCENT PSYCHIATRY
SNPOR: A ciência médica que estuda a origem, o diagnóstico, a
prevenção e o tratamento dos transtornos mentais em
indivíduos de 13 a 18 anos de idade.(DECS)
SNESP: La ciencia médica que estudia el origen, diagnóstico,
prevención y tratamiento de los trastornos mentales en
individuos de 13-18 años.(DECS)
SNING: The medical science that deals with the origin, diagnosis,
prevention, and treatment of mental disorders in
individuals 13-18 years.(DECS)
Psiquiatria forense
UF: Psiquiatria legal
BT: Psiquiatria
RT: Legislação em saúde mental
TESP: PSIQUIATRIA FORENSE
TING: FORENSIC PSYCHIATRY
SNPOR: Ramo da psiquiatria voltado para questoes legais
relacionadas a comportamento desordenado e distúrbios
mentais, incluindo a responsabilidade legal, a validade
psicológica para ser submetido a julgamento, e questões de
responsabilidade.
SNESP: Rama de la psiquiatría vuelto para cuestiones legales
relacionadas a comportamiento desordenado y trastornos
mentales, incluyendo a responsabilidad legal, la validad
psicológica para ser sometido a juzgamiento, y cuestiones
de responsabilidad.
SNING: Branch of psychiatry devoted to legal issues relating to
disordered behavior and mental disorders, including legal
responsibility, competency to stand trial, and commitment
issues.
Psiquiatria geriátrica
BT: Psiquiatria
RT: Envelhecimento
Geriatria
Gerontologia
Psicoterapia do idoso
TESP: PSIQUIATRIA GERIATRICA
TING: GERIATRIC PSYCHIATRY
SNPOR: Subespecialidade da psiquiatria voltada para a saúde mental
do idoso.(DECS)
SNESP: Una subespecialidad de la psiquiatría referida a la salud
mental de las personas de la tercera edad.(DECS)
SNING: A subspecialty of psychiatry concerned with the mental
health of the aged.(DECS)
Psiquiatria legal
USE: Psiquiatria forense

Psiquiatria social
BT: Psiquiatria
RT: Psicologia social
TESP: PSIQUIATRIA SOCIAL
TING: SOCIAL PSYCHIATRY
SNPOR: Ramo da psiquiatria que trata do papel dos fatores
ecológicos, sociais, culturais, e econômicos na etiologia,
incidencia, e manifestações de distúrbios mentais.
Diferencie de PSIQUIATRIA COMUNITÁRIA, que enfatiza as
aplicações práticas e clínicas da psiquiatria social.
SNESP: Rama de la psiquiatria que trata del papel de los factores
ecológicos, sociales, culturales y economicos la etiologia,
incidencia y manifestaciones de desordenes mentales.
Diferencie de PSIQUIATRIA COMUNITARIA, que entatiza las
aplicaciones practicas y clinica de la psiquiatria social
SNING: Branch of psychiatry concerned with the role of ecological,
social, cultural, and economic factors in the etiology,
incidence, and manifestations of mental disorders.
Differentiate from COMMUNITY PSYCHIATRY, which emphasizes
the practical and clinical applications of social
psychiatry.
Psiquiatria transcultural
UF: Psiquiatria comparada
Psiquiatria cultural
BT: Psiquiatria
NT: Psiquiatria transcultural - Bibliografia
RT: Etnologia
Mitos
Psicologia intercultural
Tabus
Xamanismo
TESP: PSIQUIATRIA TRANSCULTURAL
TING: TRANSCULTURAL PSYCHIATRY
SNPOR: Estudo comparativo da doença mental e da saúde mental entre
diversas sociedades, culturas, incluindo epidemiologia e
sintomatologia.
SNESP: Estudio comparativo de la enfermedad mental y de la salud
mental entre diversas sociedades, culturas, incluyendo
epidemiologia y sintomatologia
SNING: Comparative study of mental illness and mental health among
various societies or cultures, including epidemiology and
symptomatology.
Psiquiatria transcultural - Bibliografia
BT: Bibliografia
Psiquiatria transcultural
TESP: PSIQUIATRIA TRANSCULTURAL - BIBLIOGRAFIA
TING: TRANSCULTURAL PSYCHIATRY - BIBLIOGRAPHY
Psoríase

BT: Distúrbios da pele
TESP: PSORIASIS
TING: PSORIASIS
SNPOR: Doença cutânea inflamatória, crônica, comum, determinada
geneticamente, caracterizada por placas escamosas
arredondadas, eritematosas, secas. As lesões têm predileção
por unhas, couro cabeludo, genitália, superfícies
extensoras e a região lombossacral. A epidermopoes e

acelerada é considerada como a característica patológica
fundamental na psoríase.(DECS)
SNESP: Enfermedad común crónica de la piel, determinada
genéticamente, que se caracteriza por la presencia de
placas eritematosas redondas, secas y escamosas. Las
lesiones tienen predilección por las uñas,cuero cabelludo,
genitales, superficies de extensión, y la región
lumbosacra. Se considera que la característica patológica
fundamental en la psoriasis es la epidermopoyesis
acelerada.(DECS)
SNING: A common genetically determined, chronic, inflammatory skin
disease characterized by rounded erythematous, dry, scaling
patches. The lesions have a predilection for nails, scalp,
genitalia, extensor surfaces, and the lumbosacral region.
Accelerated epidermopoiesis is considered to be the
fundamental pathologic feature in psoriasis.(DECS)
Puberdade
BT: Estágios de desenvolvimento
TESP: PUBERTAD
TING: PUBERTY
SNPOR: O estágio de desenvolvimento quando os órgãos genitais
alcançam a maturidade e as características sexuais
secundárias começam a aparecer, sinalizando o início da
adolescência. Ela é marcada por ejaculação de esperma no
homem, início da menstruação e desenvolvimento de seios na
mulher e, em ambos os sexos, crescimento de pelos púbicos e
aumento do interesse sexual.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La etapa de desarrollo cuando los órganos genitales
alcanzan la madurez y las características sexuales
secundarias empiezan a aparecer, señalando el inicio de la
adolescencia. Ella es marcada por eyaculación de esperma en
el hombre, inicio de la menstruación y desarrollo de lolas
en la mujer y, en ambos los sexos, crecimiento de pelos
púbicos y aumento del interese sexual.
Publicação acadêmica
RT: Acesso aberto
Arquivos abertos
TING: SCHOLARLY PUBLISHING
Publicidade
RT: Marketing
Meios de comunicação de massa
TESP: PUBLICIDAD
TING: ADVERTISING
SNPOR: Divulgação de matéria jornalística, geralmente por
encomenda de uma empresa, pessoa, instituição etc., por
qualquer veículo de comunicação.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Divulgación de materia periodística, generalmente por
encomienda de una emplea, persona, institución etc., por
cualquier vehículo de comunicación.
Puerpério

RT: Parto
TESP: PUERPERIO

TING: PUERPERIUM
SNPOR: Em fêmeas, [comprende] o período logo após se dar o
nascimento (PARTO).(DECS)
SNESP: En las hembras, período que sucede al PARTO.(DECS)
SNING: In females, the period that is shortly after giving
birth.(DECS)
Pulsão

NT: Atividade-passividade
Escoptofilia
Pulsão de morte
Pulsão de vida
Pulsão invocante
RT: Ação específica
Angústia
Atividade
Automatismo
Bloqueio
Conflito
Descarga
Desejo
Destinos da pulsão
Emoções
Eros
Erotismo
Escolha de objeto
Escotoma
Fantasia (mecanismo de defesa)
Libido
Objeto
SNPOR: 1. Estado generalizado de prontidão que precipita ou motiva
uma atividade ou curso de ação. A pulsão é de natureza
hipotética, geralmente criada por privação de uma
substância necessária, a presença de estímulos negativos ou
a ocorrência de eventos negativos. Diz-se que a pulsão é
necessária para que o estímulo ou eventos sirvam de
reforços. 2. Na teoria psicanalítica de Sigmund Freud,
conceito usado para compreender a relação entre a psique e
a soma; considera-se que a pulsão tem uma origem somática,
mas cria um efeito psíquico. Freud identificou duas pulsões
de origem somática distintas: libido e agressão.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Estado generalizado de prontitud que precipita o motiva
una actividad o curso de acción. La pulsión es de
naturaleza hipotética, generalmente creada por privación de
una sustancia necesaria, la presencia de estímulos
negativos o la ocurrencia de eventos negativos. Dícese que
la pulsión es necesaria para que el estímulo o eventos
sirvan de refuerzos. 2. En la teoría psicoanalítica de
Sigmund Freud, concepto usado para comprender la relación
entre la psique y la soma; considerase que la pulsión tiene
una origen somática, más crea un efecto psíquico. Freud
identificó dos pulsiones de origen somática distintas:
libido y agresión.

Pulsão de morte
BT: Pulsão
RT: Atividade
Clivagem

Compulsão a repetição
Desubjetivação
Dualismo pulsional
Gozo (psicanálise)
TESP: PULSION DE MUERTE
TING: DEATH INSTINCT
SNPOR: Em teoria psicanalítica, pulsão cujo objetivo é a redução
da tensão psíquica até o ponto mais baixo possível, ou
seja, a morte. Inicialmente, é dirigida para dentro como
tendência autodestrutiva, e posteriormente é dirigida para
fora na forma de instinto agressivo. Na teoria dual das
pulsões de Sigmund Freud, a pulsão de morte, ou tanatos, se
opõe à pulsão de vida, ou Eros, e é a pulsão que está na
base de comportamentos como agressividade, sadismo e
masoquismo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, pulsión cuyo objetivo es la
reducción de la tensión psíquica hasta el punto más bajo
posible, o sea, la muerte. Inicialmente, es dirigida para
dentro como tendencia autodestructiva, y posteriormente es
dirigida para fuera de instinto agresivo. En la teoría dual
de las pulsiones de vida, o Eros, y es la pulsión que está
en la base de comportamientos como agresividad, sadismo y
masoquismo.
Pulsão de vida
BT: Pulsão
RT: Atração
Dualismo pulsional
Eros
TESP: PULSION DE VIDA
TING: LIFE INSTINCT
Pulsão invocante
BT: Pulsão
TESP: PULSION INVOCANTE
TING: INVOCATIVE DRIVE
Punho

Punição

BT: Mão (anatomia)
TESP: MUNECA
TING: WRIST
UF: Castigo
Punição corporal
BT: Reforço
NT: Custo de resposta
RT: Coerção
TESP: CASTIGO
TING: PUNISHMENT
SNPOR: Apresentação de uma punição no desempenho de algum
comportamento. Também, o ato ou o objeto usado no
acompanhamento de um desempenho de comportamento, o qual
resulta em uma redução na ocorrência da frequência daquele
comportamento. Compare ESTIMULAÇÃO AVERSIVA. Termo usado
para as populações humanas e animais.
SNING: Presentation of a punisher contingent on the performance of
some behavior. Also, the punishing event or object itself

which, when following the performance of some behavior,
results in a reduction in the occurrence of frequency of
that behavior. Compare AVERSIVE STIMULATION. Used for both
human and animal populations.
Punição corporal
USE: Punição
Pyrrhura lepida lepida
BT: Aves
Q sort
QCD
QCDS
QLS
QMPA
QMPI

QNST

USE: Teste Q sort
USE: Questionário de conceitos de desenvolvimento
USE: Questionário de comportamento e disfunções sexuais
USE: Escala de qualidade de vida
USE: Questionário de morbidade psiquiátrica de adultos
USE: Questionário de morbidade psiquiátrica infantil
TING: CHILD PSYCHIATRIC MORBIDITY SURVEY
USE: Quick neurological screening test

Quadros psicopatológicos
NT: Doença psicossomática
RT: Diagnóstico diferencial
TESP: CUADROS PSICOPATOLÓGICO
Qualidade bidimensional
TESP: CUALIDAD BIDIMENSIONAL
Qualidade da educação
UF: Qualidade educacional
RT: Avaliação de curso
Avaliação de desempenho do professor
Avaliação de programa educacional
Direito à educação
Educação
Objetivos educacionais
TESP: CALIDAD DE EDUCACIÓN
TING: EDUCATIONAL QUALITY
Qualidade de vida
NT: Qualidade de vida no trabalho
RT: Modo de vida
TESP: CALIDAD DE VIDA
TING: QUALITY OF LIFE
SNPOR: O grau com que uma pessoa obtém satisfação da vida. Os
seguintes são importantes para uma boa qualidade de vida:

bem-estar emocional, material e físico; envolvimento em
relações interpessoais; oportunidades para desenvolvimento
em relações interpessoais; oportunidades para
desenvolvimento pessoal; exercer seus direitos e fazer
escolhas de estilo de vida autodefinidos; e participação na
sociedade. A melhora da qualidade de vida é uma preocupação
particular para aqueles com doença crônica ou incapacidades
do desenvolvimento ou outras e para aqueles passando por
tratamento médico ou psicológico.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El grado con que una persona obtiene satisfacción de vida.
Los siguientes son importantes para una buena calidad de
vida: bien-estar emocional, material y físico;
involucramiento en relaciones interpersonales;
oportunidades para desarrollo en relaciones
interpersonales; oportunidades para desarrollo personal;
ejercer sus derechos y hacer escojas de estilo de vida
autodefinidos; y participación en la sociedad. La mejora de
calidad de vida es una preocupación particular para
aquellos con enfermedad crónica o incapacidad del
desarrollo o otras y para aquellos pasando por tratamiento
médico o psicológico.
Qualidade de vida no trabalho
BT: Qualidade de vida
RT: Características organizacionais
Clima organizacional
Condições de trabalho
Satisfação no trabalho
Stress ocupacional
TESP: CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO
TING: QUALITY OF WORK LIFE
SNPOR: Inclui aspectos como salário, benefícios, segurança, e
eficiência, assim como variedade e desafio,
responsabilidade, contribuição, e reconhecimento.
SNESP: Incluye aspectos como salario, beneficios, seguridad. Y
eficiencia, así como variedad y desafío, responsabilidad,
contribución, y reconocimiento.
SNING: Includes aspects such as salary, benefits, safety, and
efficiency, as well as variety and challenge,
responsability, contribution, and recognition.
Qualidade educacional
USE: Qualidade da educação
Qualificação profissional
BT: Treinamento de pessoal
TING: PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
SNPOR: Reconhecimento da competência técnica ou profissional
através de registros, certificados, licenciamento, admissão
em sociedades ou associações, diplomas etc.(DECS)
SNESP: El reconocimiento de competencia profesional, a través de
registros, certificados, licencias, aceptación en
asociaciones, concesión de diploma o grado etc.(DECS)
SNING: The recognition of professional or technical competence
through registration, certification, licensure, admission
to association membership, the award of a diploma or
degree, etc.(DECS)

Quebra-cabeças
BT: Recreação
NT: Criptogramas
TESP: ROMPECABEZAS
TING: PUZZLE
SNPOR: Jogo que consiste em combinar diferentes peças para com
elas formar um todo, que pode ser uma figura, um mapa, uma
frase etc.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Juego que consiste en combinar diferentes pizas para con
ellas formar un todo, que puede ser una figura, un mapa,
una frase etc.
Queixadas
BT: Mamíferos
TING: TAYASSU PECARI
SNPOR: Mamífero artiodátilo (Tayassu pecari) da família dos
taiaçuídeos, diurno e terrestre, encontrado desde o Sul do
México até o Nordeste da Argentina; com cerca de 1 m de
comprimento e pelagem negra com o queixo branco.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Mamífero artiodátilo (Tayassu pecari) de la familia de los
taiazuideros, diurno y terrestre, encuentrado desde el sul
de México hasta el Nordeste de Argentina; con cerca de 1 m
de cumplimiento y pelaje negra con el mentón blanco.
Questionário - AR
UF: Questionário de autorrealização
BT: Questionários
TESP: CUESTIONARIO - AR
TING: SURVEY - AR
Questionário de autoavaliação de sono
BT: Questionários
TING: SURVEY OF SELF-ASSESSMENT OF SLEEP
Questionário de autoestima
BT: Questionários
Questionário de autoimagem de Offer
BT: Questionários
TESP: CUESTIONARIO DE AUTOIMAGEM DE OFFER
TING: OFFER SELF-IMAGE QUESTIONNAIRE
Questionário de autorrealização
USE: Questionário - AR
Questionário de autorrevelação de Jourard
UF: JSDQ
BT: Questionários
TESP: CUESTIONARIO DE AUTOREVELACIÓN DE JOURARD
TING: SELF-DISCLOSURE SURVEY JOURARD
Questionário de comportamento e disfunções sexuais
UF: QCDS
BT: Questionários
Questionário de conceitos de desenvolvimento

UF: QCD
BT: Questionários
TING: CONCEPTS OF DEVELOPMENT QUESTIONNAIRE
Questionário de dezesseis fatores de personalidade
BT: Questionários
TING: SIXTEEN PERSONALITY FACTORS QUESTIONNAIRE
Questionário de Horne & Ostberg
BT: Questionários
Questionário de imagem corporal - Versão para mulheres
UF: BSQ
BT: Questionários
TING: BODY SHAPE QUESTIONNAIRE
Questionário de interesses sexuais do adolescente
UF: ASC
Interesses sexuais do adolescente
BT: Questionários
TING: ADOLESCENT SEXUAL CONCERN QUESTIONNAIRE
Questionário de medo e fobias (esquiva)
BT: Questionários
TING: FEAR AND PHOBIA QUESTIONNAIRE (AVOIDANCE)
Questionário de morbidade psiquiátrica de adultos
UF: QMPA
BT: Questionários
TING: ADULT PSYCHIATRIC MORBIDITY SURVEY
Questionário de morbidade psiquiátrica infantil
UF: QMPI
BT: Questionários
TESP: CUESTIONARIO DE MORBIDAD PSIQUIATRICA INFANTIL
Questionário de personalidade Dadahie
BT: Questionários
Questionário de seleção de pacientes do grupo de Oslo
BT: Questionários
TESP: CUESTIONARIO DE SELECCIÓN DE PACIENTES DEL GRUPO DE OSLO
Questionário de sensações corporais
BT: Questionários
TESP: CUESTIONARIO DE SENSACIONES CORPORALES
TING: BODY SENSATIONS QUESTIONNAIRE
Questionário de sintomas de transtorno disfórico pré-menstrual
UF: TDPM
BT: Questionários
Questionário de Vallet
BT: Questionários
Questionário de valores de Schwartz
UF: QVS
BT: Questionários
TING: SCHWARTZ VALUES SURVEY

Questionário demográfico
BT: Questionários
TING: DEMOGRAPHIC QUESTIONNAIRE
Questionário escandinavo básico de sono
UF: BNSQ
BT: Questionários
TING: BASIC NORDIC SLEEP QUESTIONNAIRE
Questionário online
BT: Questionários
TESP: CUESTIONARIO EN LINEA
TING: ONLINE QUESTIONNAIRE
Questionário Pratt
BT: Questionários
TESP: CUESTIONARIO PRATT
Questionário pré-A de Perez-Ramos
BT: Questionários
Questionário Walker de problema de comportamento
BT: Questionários
Questionários
BT: Medidas
NT: Miniquestionário de sono
Questionário - AR
Questionário de autoavaliação de sono
Questionário de autoestima
Questionário de autoimagem de Offer
Questionário de autorrevelação de Jourard
Questionário de comportamento e disfunções sexuais
Questionário de conceitos de desenvolvimento
Questionário de dezesseis fatores de personalidade
Questionário de Horne & Ostberg
Questionário de imagem corporal - Versão para mulheres
Questionário de interesses sexuais do adolescente
Questionário de medo e fobias (esquiva)
Questionário de morbidade psiquiátrica de adultos
Questionário de morbidade psiquiátrica infantil
Questionário de personalidade Dadahie
Questionário de seleção de pacientes do grupo de Oslo
Questionário de sensações corporais
Questionário de sintomas de transtorno disfórico
pré-menstrual
Questionário de Vallet
Questionário de valores de Schwartz
Questionário demográfico
Questionário escandinavo básico de sono
Questionário online
Questionário Pratt
Questionário pré-A de Perez-Ramos
Questionário Walker de problema de comportamento
Questionários-1 de Perez-Ramos
RT: Matrizes progressivas
TESP: CUESTIONARIO
TING: QUESTIONNAIRES

Questionários-1 de Perez-Ramos
BT: Questionários
Questionários de opinião
USE: Medidas de atitude
Questões sociais
USE: Problemas sociais
Qui-quadrado
BT: Estatísticas
TESP: CHI-CUADRADO
TING: CHI SQUARE
Quick neurological screening test
UF: QNST
BT: Testes psicológicos
Química

BT: Ciências
NT: Acetofenonas
Álcool etílico
Alquimia
Aminas
Aminoácidos
Benzeno
Bioquímica
Compostos de metilmercúrio
Radicais livres
Reatividade
Solução salina hipertônica
RT: Cafeína
TESP: QUÍMICA
TING: CHEMESTRY
SNPOR: Estudo da composição atômica das substâncias, elementos, e
suas reações, e a formação, decomposição, e propriedades
das moléculas. Termo usado para a disciplina científica ou
para os próprios processos químicos.
SNESP: Estudio de la composición atómica de las sustancias,
elementos, y sus reacciones, y la formación,
descomposición, y propiedades de las moléculas. Término
usado para la disciplina científica o para los propios
procesos químicos.
SNING: Study of the atomic composition of substances, elements,
and their reactions, and the formation, decomposition, and
properties of molecules. Used for the scientific discipline
or the chemical processes themselves.

Quimiorreceptores
UF: Receptores de feromona
BT: Neurônios sensoriais
Receptores neurais
TESP: QUIMIORRECEPTORES
TING: CHEMORECEPTORS
Quimioterapia
USE: Farmacoterapia

Quine, Willard van Orman, 1908-2000
BT: Pessoas
RT: Filosofia americana
Filósofos
Quinidina
USE: Alcaloides
Quociente de inteligência
BT: Escore do teste
RT: Inteligência
TESP: COCIENTE INTELECTUAL
TING: INTELLIGENCE QUOTIENT
SNPOR: Inteligência relativa de um indivíduo expressa como um
escore em um teste padronizado de inteligência. Considere
também INTELIGÊNCIA.
SNESP: Inteligencia relativa de un individuo expresa como un score
em uma prueba de inteligencia. Considere tambien
INTELIGENCIA
SNING: Relative intelligence of an individual expressed as a score
on a standardized test of intelligence. Consider also
INTELLIGENCE.
QVS
R-2

USE: Questionário de valores de Schwartz
USE: Teste R-2

Rabo-de-facho (roedores)
BT: Roedores
Raça (antropologia)
RT: Asiáticos
Atitudes étnicas e raciais
Brancos
Diferenças étnicas e raciais
Etnografia
Etnologia
Fatores socioculturais
Negros
TESP: RAZA (ANTROPOLOGÍA)
TING: RACE (ANTHROPOLOGICAL)
SNPOR: Subtipo de uma espécie que compartilha certas
características que são distintas das de outros membros da
espécie. Pastores alemães e chuhuahuas. Por exemplo, são
raças diferentes de cães. O termo costuma ser utilizado
para variações que foram induzidas pela reprodução
seletiva, o que deve ser distinguido da subespécie, em que
há variações que ocorrem naturalmente dentro de uma
espécie.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Subtipo de una especie que comparte ciertas características
que son distintas de las de otros miembros de la especie.
Pastores alemanes y chuhuahuas. Por ejemplo, son razas
diferentes de perros. El término acostumbra ser utilizado
para variaciones que fueran inducidas por la reproducción
selectiva, lo que debe ser distinguido de la subespecie, en
que variaciones ocurren naturalmente dentro de una especie.

Raciocínio
BT: Pensamento
NT: Raciocínio dedutivo e indutivo
RT: Analogia
Dialética
Edução de hipóteses
Inteligência
Solução de problemas
TESP: RACIOCINIO
TING: REASONING
SNPOR: 1. Pensamento no qual processos lógicos de caráter indutivo
ou dedutivo são usados para tirar conclusões de fatos ou
premissas. 2. A sequência de argumentos ou probas usadas
para estabelecer uma conclusão dessa forma.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Pensamiento en lo cual procesos lógicos de carácter
inductivo o deductivo son usados para tirar conclusiones de
factos o premisas. 2. La secuencia de argumentos o pruebas
usadas para establecer una conclusión de esa forma.
Raciocínio dedutivo
USE: Raciocínio dedutivo e indutivo
Raciocínio dedutivo e indutivo
UF: Pensamento convergente
Raciocínio dedutivo
Raciocínio silogístico
BT: Raciocínio
NT: Inferência
RT: Pensamento divergente
Pensamento lógico
Solução de problemas
TESP: RACIOCINIO DEDUCTIVO E INDUCTIVO
TING: INDUCTIVE DEDUCTIVE REASONING
Raciocínio silogístico
USE: Raciocínio dedutivo e indutivo
Racionalismo
BT: Teoria do conhecimento
NT: Razão
TESP: RACIONALISMO
TING: RATIONALISM
SNPOR: 1. Qualquer posição filosófica defendendo que (a) é
possível obter conhecimento da realidade apenas pela razão,
não suportado por experiência e (b) todo conhecimento
humano pode ser trazido para dentro de um único sistema
dedutivo. Essa fé na razão é central à filosofia grega
clássica, notavelmente em sua desconfiança da experiência
sensorial como uma fonte de verdade e no papel preeminente
que ela dá à razão na epistemologia.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier posición filosófica defendendo que (a) es posible
obtener conocimiento de la realidad apenas por la ración,
no suportando por experiencia y (b) todo conocimiento
humano puede ser traído para dentro de un único sistema
deductivo. Esa fe en la ración es central a la filosófica
griega clásica, notablemente en su desconfianza de la

experiencia sensorial como una fuente de verdad y en el
papel preeminente que ella da a la ración en la
epistemología.
Racismo

UF: Discriminação racial
BT: Atitudes étnicas e raciais
RT: Antissemitismo
Diferenças étnicas e raciais
Discriminação no trabalho
Discriminação social
Preconceito
Problemas sociais
TESP: RACISMO
TING: RACISM
SNPOR: Crença de que as diferenças raciais revelam superioridade
herdada de uma raça em particular.
SNESP: Creencia de que las diferencias raciales revelen
superioridade heredada de una raza en particular
SNING: Belief that racial differences produce inherent superiority
of a particular race.

Radiação ionizante
BT: Física
TESP: RADIACION IONIZANTE
TING: IONIZING RADIATION
SNPOR: RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA ou radiação de partícula
(PARTÍCULAS ELEMENTARES de alta energia) capazes de
produzir ÍONS direta ou indiretamente em sua passagem
através da matéria. Os comprimentos de onda da radiação
eletromagnética ionizante são iguais ou menor do que os da
radiação ultravioleta curta (distante) e incluem os raios
gama e X.(DECS)
SNESP: RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA o radiación de
partículas(PARTICULAS PRIMARIAS de alta energía) capaz de
producir directa o indirectamente IONES en su paso a través
de la materia. Las longitudes de onda de la radiación
electromagnética ionizante son iguales o menores que los de
la radiación ultravioleta corta (lejana), e incluyen rayos
gamma y -X.(DECS)
SNING: ELECTROMAGNETIC RADIATION or particle radiation (high
energyELEMENTARY PARTICLES) capable of directly or
indirectly producingIONS in its passage through matter. The
wavelengths of ionizingelectromagnetic radiation are equal
to or smaller than those of short (far) ultraviolet
radiation and include gamma and X-rays.(DECS)
Radiação ultravioleta
UF: Luz ultravioleta
Raios ultravioleta
BT: Iluminação
TESP: RAYOS ULTRAVIOLETA
TING: ULTRAVIOLET RADIATION
SNPOR: Parte do espectro da [radiação] eletromagnética
imediatamente abaixo da faixa visível, e se estendendo para
as frequências dos raios X. Os comprimentos de onda maiores
(raios UV próximos, ou bióticos, ou vitais) são necessários
à síntese endógena da vitamina D, sendo ainda chamados
raios antirraquíticos; os comprimentos de onda menores,

ionizantes (raios UV distantes, ou abióticos, ou
incompatíveis com a vida) são viricidas, bactericidas,
mutagênicos e carcinogênicos, sendo usados como
desinfetantes.(DECS)
SNESP: La parte del espectro electromagnético que está
inmediatamente debajo del rango visible y se extiende hasta
las frecuencias de rayos x. Las longitudes de ondas más
largas (rayos cercanos a UV, o bióticos, o vitales) son
necesarias para la síntesis endógena de la vitamina D y
también son conocidos como rayos antirraquíticos; las
longitudes de onda más cortas, ionizantes, (rayos lejanos
de UV, o abióticos, o extravitales) son viricidas,
bactericidas, mutagénicos y carcinogénicos y se emplean
como desinfectantes.(DECS)
SNING: That portion of the electromagnetic spectrum immediately
below the visible range and extending into the x-ray
frequencies. The longer wavelengths (near-UV or biotic or
vital rays) are necessary for the endogenous synthesis of
vitamin D and are also called antirachitic rays; the
shorter, ionizing wavelengths (far-UV or abiotic or
extravital rays) are viricidal, bactericidal, mutagenic,
and carcinogenic and are used as disinfectants.(DECS)
Radicais livres
BT: Química
TESP: RADICALES LIBRES
TING: FREE RADICALS
SNPOR: Moléculas altamente reativas com um par de elétron
desemparelhados. Radicais livres são produtos tanto de
processos normais como patológicos. São substâncias
supostamente envolvidas com lesão tecidual em várias
situações, tais como, radiação, exposição química e
envelhecimento. A prevenção natural e farmacológica da
formação de radicais livres está sendo amplamente
investigada.(DECS)
SNESP: Moléculas altamente reactivas con un par de electrones de
valencia desemparejados. Los radicales libres son
producidos tanto en procesos normales como patológicos. Son
agentes provados o sospechosos de daño tisular en una
amplia variedad de circunstancias incluyendo radiaciones,
exposición química y envejecimiento. La prevención natural
y farmacológica del daño por radicales libres está siendo
activamente investigada.(DECS)
SNING: Highly reactive molecules with an unsatisfied electron
valence pair.Free radicals are produced in both normal and
pathological processes. They are proven or suspected agents
of tissue damage in a wide variety of circumstances
including radiation, damage fromenvironment chemicals, and
aging. Natural and pharmacological prevention of free
radical damage is being actively investigated.(DECS)
Rádio

BT: Meios de comunicação audiovisual
Meios de comunicação de massa
Meios de telecomunicação
TESP: RADIO
TING: RADIO
SNPOR: A transmissão e recepção de impulsos elétricos ou sinais
por meio de ondas elétricas sem um fio conectado, ou o uso

destas ondas para a transmissão sem fios de impulsos
elétricos nos quais o som é convertido.(DECS)
SNESP: Transmisión y recepción de impulsos eléctricos o señales
por medio de ondas eléctricas sin un cable conector, o el
uso de esas ondas para la transmisión inalámbrica de los
impulsos eléctricos en los que se convierte el sonido.(DECS)
SNING: The transmission and reception of electric impulses or
signals by means of electric waves without a connecting
wire, or the use of these waves for the wireless
transmission of electric impulses into whichsound is
converted.(From Webster's 3d).(DECS)
Raios ultravioleta
USE: Radiação ultravioleta
Raiva

UF: Cólera
Ira
BT: Estados emocionais
NT: Hostilidade
RT: Ciúme
Inveja
Ódio
TESP: RABIA
TING: ANGER
SNPOR: 1. Emoção caracterizada por tensão e hostilidade originadas
de fontes como frustração, ataque real ou imaginado por
parte de outra pessoa ou injustiça percebida. Pode se
manifestar em comportamentos destinados a remover o objeto
da raiva ou comportamentos meramente destinados a expressar
a emoção.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Emoción caracterizada por tensión y hostilidad
originadas de fuentes como frustración, ataque real o
imaginado por parte de otra persona o injusticia percibida.
Puede manifestarse en comportamientos destinados a remover
el objeto de rabia o comportamientos meramente destinados a
expresar la emoción.

Ramain-Thiers - Métodos
USE: Método Ramain-Thiers
Ramsey, Frank Plumpton, 1903-1930
BT: Pessoas
RT: Matemáticos
Rangido de dentes
USE: Bruxismo
Rank, Otto, 1884-1939
BT: Pessoas
RT: Escritores
Professores
Psicanalistas
Rapazes
Rapidez

USE: Homens

USE: Velocidade
Rapinantes
USE: Aves de rapina
Rappers

Rãs

BT: Profissionais
TESP: RAPPERS
TING: RAPPERS
SNPOR: Praticante de rap.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Practicante de rap.
BT: Anfíbios
TESP: RANAS
TING: FROGS
SNPOR: Designação comum aos anfíbios anuros da família dos
ranídeos, especialmente aqueles do gênero Rana, encontrados
em quase todo o mundo; rã-verdadeira.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Designación común a los anfibios anuros de la familia de
los ranideos, especialmente aquellos del genero Rana,
encontrados en casi todo el mundo; rana-verdadera.

Rastreamento
BT: Processos perceptomotores
RT: Aprendizagem perceptomotora
Atenção
Habilidades motoras
TESP: RASTREAMIENTO
TING: TRACKING
SNPOR: Seguir um movimento móvel ou os contornos (ou forma) de um
objetivo por meio do contato físico direto ou através de
qualquer modalidade sensorial. Termo usado para populações
humanas ou animais.
SNESP: Seguir un estímulo en movimiento o en los contornos (forma)
de un objeto por médio del contacto físico directo o a
traves de cualquier modalidad sensorial. Termino usado para
poblaciones humanas o animales
SNING: Following a moving stimulus or the contours (or shape) of a
stationary target by means of direct physical contact or
through any sensory modality. Used for human or animal
populations.
Rato norvegiano
BT: Ratos
TESP: RATAS NORWEGIANAS
TING: NORWEGIAN RATS
Ratos

UF: Ratos albinos
Ratos brancos
BT: Roedores
NT: Rato norvegiano
TESP: RATAS
TING: RATS
SNPOR: Nome comum para o gênero Rattus.(DECS)

SNESP: Nombre común para el género Rattus.(DECS)
SNING: The common name for the genus Rattus.(DECS)
Ratos albinos
USE: Ratos
Ratos brancos
USE: Ratos
Razão

BT: Intelecto
Racionalismo
NT: Fé e razão
Senso comum
TESP: RAZON
TING: REASON
SNPOR: 1. Pensamento consecutivo, como na dedução ou indução.
Embora no passado a razão fosse considerada uma faculdade
mental, esta tipicamente não é a intenção o uso corrente 2.
Em filosofia, o intelecto considerado como a fonte de
verdadeiro conhecimento 3. Integridade da mente 4.
Declaração oferecida para justificar uma ação ou decisão ou
para explicar a ocorrência de um evento.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Pensamiento consecutivo, como en la deducción o
inducción. Aunque en el pasado la razón fuese considerada
una facultad mental, esta típicamente no es la intención el
uso corriente. 2. En filosofía, el intelecto considerado
como la fuente de verdadero conocimiento 3. Integridad de
la mente 4. Declaración ofrecida para justificar una acción
o decisión o para explicar la ocurrencia de un evento.

Razão cintura-Quadril
BT: Peso do corpo
TESP: RAZÓN CINTURA-CADERA
SNPOR: Medida da circunferência da cintura dividida pela medida da
circunferência do quadril. Tanto para homens como mulheres,
a relação cintura-quadril (RCQ) de 1,0 ou superior é
considerada "de risco" de consequências indesejáveis a
saúde, como doenças cardíacas e as associadas com
SOBREPESO. Uma RCQ considerada saudável corresponde a 0,90
ou menos para homens e 0,80 ou menos para mulheres.
(Tradução livre do original: National Center for Chronic
Disease Prevention and Health Promotion, 2004).(DECS)
SNESP: Medida de la circunferencia de la cintura dividida por la
medida de la circunferencia de la cadera. Tanto para
hombres como para mujeres, un radio cintura-cadera (TCC) de
1.0 o mayor se considera "alto riesgo" por las
consecuencias indeseables para la salud, como las
enfermedades cardíacas y enfermedades asociadas al
SOBREPESO. Una TCC saludable es de 0.90 o menos para el
hombre y de 0.80 o menos para la mujer (Adaptación del
original: National Center for Chronic Disease Prevention
and Health Promotion, 2004).(DECS)
SNING: The waist circumference measurement divided by the hip
circumference measurement. For both men and women, a
waist-to-hip ratio (WHR) of 1.0 or higher is considered "at
risk" for undesirable health consequences, such as heart
disease and ailments associated with OVERWEIGHT. A healthy

WHR is 0.90 or less for men, and 0.80 or less for women.
(National Center for Chronic Disease Prevention and Health
Promotion, 2004).(DECS)
Reabilitação
BT: Tratamento
NT: Fisioterapia
Reabilitação cognitiva
Reabilitação da droga
Reabilitação do deficiente
Reabilitação médica
Reabilitação neuropsicológica
Reabilitação penal
Reabilitação psicossocial
Reabilitação vocal
Terapia ocupacional
RT: Grupos de apoio
Habilidades para autocuidado
Serviços de saúde
Terapia assistida por animais
TESP: REHABILITACIÓN
TING: REHABILITATION
SNPOR: Tratamento destinado a reabilitar ou trazer um cliente a
uma condição de saúde ou atividade útil e construtiva.
Termo usado para populações incluindo-se as de deficientes
sensoriais, retardados mentais, delinquentes, criminosos,
ou aqueles com desordens mentais. Se possível use um termo
mais específico.
SNESP: Tratamiento destinado a rehabilitar o traer un cliente a
una condición de salud o actividad útil y constructiva.
Término usado para poblaciones mentales, delincuentes,
criminosos, o aquellos con desordenes mentales. Sí posible
use un término más específico.
SNING: Treatment designed to restore or bring a client to a
condition of health or useful and constructive activity.
Used for populations including sensory handicapped,
retarded, delinquent, criminal, or disordered. Use a more
specific term if possible.
Reabilitação cognitiva
BT: Reabilitação
Reabilitação neuropsicológica
TESP: REHABILITACIÓN COGNITIVA
TING: COGNITIVE REHABILITATION
SNPOR: Intervenções específicas de reabilitação destinadas a
tratar problemas de processamento da informação que estão
associados a doenças crônicas, lesão cerebral ou trauma,
como um acidente vascular cerebral. A reabilitação pode
incluir reaprender capacidades mentais específicas,
reforçar capacidades não afetadas ou compensar capacidades
perdidas substituindo-as por novas capacidades.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Intervenciones específicas de rehabilitación destinadas a
tratar problemas de procesamiento de la información que
están asociados a enfermedades crónicas, lesión cerebral o
trauma, como un accidente vascular cerebral. La
rehabilitación puede incluir reaprender capacidades
mentales específicas, reforzar capacidades no afectadas o
compensar capacidades perdidas substituyendo-las por nuevas

capacidades.
Reabilitação da droga
UF: Droga (reabilitação)
BT: Reabilitação
NT: Reabilitação do álcool
RT: Drogas
Reabilitação psicossocial
TESP: REHABILITACIÓN DE LA DROGADICCIÓN
TING: DRUG REHABILITATION
Reabilitação da voz
USE: Reabilitação vocal
Reabilitação do álcool
BT: Reabilitação da droga
NT: Alcoólatras anônimos
TESP: REHABILITACIÓN DEL ALCOHOLISMO
TING: ALCOHOL REHABILITATION
SNPOR: Tratamento para o alcolismo ou abuso de álcool que pode
incluir desintoxição, psicoterapia, terapia do
comportamento, Alcólicos Anônimos, e medicação. Use
REABILITAÇÃO DA DROGA para acessar referências entre 73-81.
SNESP: Tratamiento para el alcoholismo o abuso de alcohol que
puede incluir desintoxicacion, psicoterapia, terapia del
comportamiento, alcoholicos anonimos, y médicacion. Use
DRUG REHABILITATION para acceder referências 73-81
SNING: Treatment for alcoholism or alcohol abuse which may include
detoxification, psychotherapy, behavior therapy, Alcoholics
Anonymous, and médication. Use DRUG REHABILITATION to
access references from 73-81.
Reabilitação do deficiente
BT: Reabilitação
TESP: REHABILITACIÓN DEL DISCAPACITADO
TING: HANDICAPPED REHABILITATION
Reabilitação médica
BT: Reabilitação
NT: Reabilitação médica - Dicionários
TESP: REHABILITACIÓN MÉDICA
TING: MEDICAL REHABILITATION
SNPOR: O processo de restaurar para o grau mais complete possível
o funcionamento físico de um indivíduo que tem um prejuízo
fisiológico ou anatômico.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El proceso de restautar para el grado más complete posible
el funcionamiento físico de un individuo que tiene un
perjuicio fisiológico o anatómico.
Reabilitação médica - Dicionários
BT: Reabilitação médica
TESP: REHABILITACIÓN MÉDICA - DICCIONARIOS
TING: MÉDICAL REHABILITATION -DICTONARIES
Reabilitação neuropsicológica
BT: Reabilitação
NT: Reabilitação cognitiva
RT: Avaliação neuropsicológica

TESP: REHABILITACION NEUROPSICOLÓGICA
TING: NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION
SNPOR: O uso de técnicas psicológicas para tratar problemas
cognitivos, emocionais e comportamentais que se originam de
dano ou disfunção cerebral.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El uso de técnicas psicológicas para tratar problemas
cognitivos, emocionales y conductuales que se originan de
daño o disfunción cerebral.
Reabilitação ocupacional
USE: Reabilitação vocacional
Reabilitação penal
BT: Reabilitação
NT: Institucionalização
Instituições correcionais
TESP: REHABILITACIÓN PENAL
TING: PENAL REHABILITATION
Reabilitação psicossocial
BT: Reabilitação
NT: Reabilitação vocacional
RT: Reabilitação da droga
TESP: REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
TING: PSYCHOSOCIAL REHABILITATION
SNPOR: Programas, técnicas, ou processos de tratamento pelos quais
indivíduos, institucionalizados ou retirados do convívio
social por algum motivo (por exemplo, prisioneiros),
adquirem habilidades e atitudes psicológicas e sociais que
facilitam o retorno à comunidade.
SNESP: Programas, técnicas, o procesos de tratamiento por los
cuales indivíduos institucionalizados o retirados del
ambiente social por algun motivo (ejemplo:prisioneros)
adquieren habilidades y actitudes psicológicas y sociales
que facilitan el retorno a la comunidad
SNING: Programs, techniques, or processes of treatment by which
individuals, institutionalized or otherwise removed from
normal community life (e.g., prisoners), acquire
psychological and social skills and attitudes which
facilitate community reentry.
Reabilitação vocacional
UF: Reabilitação ocupacional
BT: Reabilitação psicossocial
TESP: REAHABILITACIÓN VOCACIONAL
TING: VOCATIONAL REHABILITATION
SNPOR: Planejamento e provisão de serviços necessários requeridos
visando sucesso na colocação profissional e subsequente
ajustamento vocacional de clientes com limitações em geral,
fisicas ou psicológicas.
SNESP: Planeamiento y provisión de servicios necesarios requeridos
mirando suceso en la colocación profesional y subsecuente
ajustamiento vocacional de clientes con limitaciones en
general, físicas o psicológicas.
SNING: Planning and providing necessary services required for
successful job placement and subsequent vocational
adjustment of handicapped clients.

Reabilitação vocal
UF: Reabilitação da voz
BT: Reabilitação
TESP: REHABILITACIÓN VOCAL
TING: VOICE REHABILITATION
Reação terapêutica negativa
RT: Compulsão a repetição
Transferência
TESP: REACCIÓN TERAPÉUTICA NEGATIVA
TING: NEGATIVE THERAPEUTIC REACTION
Reações à separação
NT: Ansiedade de separação
RT: Alienação
Apatia
Comportamento de apego
Depressão (emoção)
Luto
Trauma emocional
Tristeza
TESP: REACCIONES A LA SEPARACIÓN
TING: SEPARATION REACTIONS
Reações adversas às drogas
USE: Droga (efeitos colaterais)
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use REAÇÕES ADVERSAS A
DROGA ou DROGA (EFEITOS COLATERAIS) para acessar
referências entre 73-81.
SNESP: Término en desuso a partir de 1982. Use REACIONES ADVERSAS
A DROGA o DROGA (EFECTOS COLATERALES) para acceder
referencias entre 73-81.
SNING: Term discontinued in 1982. Use DRUG ADVERSE REACTIONS or
SIDE EFFECTS (DRUG) to access references from 73-81.
Readaptação
USE: Adaptação
Realidade

RT: Metafísica
Terapia da realidade
Teste de realidade
TESP: REALIDAD
TING: REALITY
SNPOR: Método de tratamento psicoterapêutico baseado na aceitação
da responsabilidade pessoal do cliente com relação ao seu
comportamento. O terapeuta ativamente conduz o cliente a
uma exata autoestima e respeito pelos outros.
SNESP: Método de tratamiento psicoterapéutico basado en aceptación
de la responsabilidad personal del cliente con relación al
su comportamiento. El terapeuta activamente conduce el
cliente la una exacta autoestima y respecto por los otros.
SNING: Method of psychotherapeutic treatment based on assumption
of client's personal responsability for his/her behavior.
Therapist actively guides client to accurate self-worth and
respect for others.

Realismo (filosofia)
BT: Filosofias

TESP: REALISMO (FILOSOFÍA)
TING: REALISM (PHILOSOPHY)
SNPOR: 1. Doutrina filosófica de que os objetos têm uma existência
independente do observador. Comparar com IDEALISMO. 2. A
doutrina filosófica mais antiga de que os universais, como
termos gerais e ideias abstratas, têm uma realidade genuína
maior do que as particularidades físicas às quais eles se
referem, como no chamado idealismo platônico.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Doctrina filosófica de que los objetos tiene una existencia
independiente del observador. Comparar con IDEALISMO. 2. La
doctrina filosófica más antigua de que los universales,
como términos generales e ideas abstractas, tienen una
realidad genuina mayor de lo que las particularidades
físicas a las cuales ellos refiéranse, como en lo llamado
idealismo platónico.
Realização
UF: Sucesso
NT: Rendimento escolar
Sucesso profissional
RT: Competência
Desempenho
Fracasso
TESP: REALIZACIÓN
TING: ACHIEVEMENT
SNPOR: Atingir uma meta ou a meta atingida. Processo de mobilizar
as próprias potencialidades e expressá-las ou realizá-las
de forma concreta.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Atingir uma meta o la meta atingida. Proceso de movilizar
las propias potencialidades y exprésalas o realízalas de
forma concreta.
Reatância
USE: Reatância psicológica
Reatância psicológica
UF: Reatância
RT: Comportamento de escolha
Dissonância cognitiva
Liberdade
TESP: REACTANCIA PSICOLÓGICA
TING: PSYCHOLOGICAL REACTANCE
SNPOR: Decréscimo na atratividade de uma atividade, comportamento,
ou atitude como resultado de ter sido forçado ou induzido
por fontes externas para engajar-se na atividade ou
comportamento, ou para manter a atitude. Tais reações podem
aparecer como insatisfação emocional, envolvimento e
desempenhos decrescentes, ou atitude negativa.
SNESP: Disminucion de lo atractivo de una actividad,
comportamiento, o actitud como resultado de haber sido
forzado o inducido por fuentes externas para que comprometa
en la una actividad o comportamiento, o para mantener una
actitud. Tales reacciones pueden aparecer como
insatisfaccion emocional, que involucra el desempeo
emocional disminuido o actitud negativa
SNING: Decrease in the attractiveness of an activity, behavior, or
attitude as a result of having been forced or induced by

external sources to engage in the activity or behavior, or
to maintain the attitude. Such reactions may appear as
emotional dissatisfaction, involvement and performance
decrements, or negative attitude.
Reatividade
BT: Química
TESP: REACTIVIDAD
TING: REACTIVITY
SNPOR: A condição na qual um objeto sendo observado é mudado pelo
fato de ser objeto de observação.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: La condición en la cual un objeto siendo observado es
cambiado por el facto de ser objeto de observación.
Recém-nascidos
BT: Bebês
NT: Recém-nascidos prematuros
Sistema de alimentação (recém-nascidos)
Sucção (recém-nascidos)
RT: Infância
TESP: RECIEN NACIDOS
TING: NEONATES
SNPOR: Idades entre 0 e 1 mês. A aplicação de termos designando a
idade e obrigatória para aquelas entre 0 e 17 anos.
SNESP: Edade entre 0 a 1 mes. Una aplicacion de terminos
designados a edades y obligatoria para aquellas entre 0 y
17 anos
SNING: Ages 0 through 1 month. Application of terms designating
age is mandatory for ages 0-17 years.
Recém-nascidos prematuros
UF: Bebês prematuros
BT: Recém-nascidos
TESP: RECIEN NACIDOS PREMATUROS
TING: PREMATURE INFANTS
Receptividade sexual (animal)
BT: Comportamento de acasalamento animal
Etologia animal
RT: Ritmos biológicos (animal)
TESP: RECEPTIVIDAD SEXUAL (ANIMAL)
TING: ANIMAL SEXUAL RECEPTIVITY
SNPOR: O período de tempo em que uma fêmea é responsiva a
propostas sexuais de um macho, tipicamente (mas não
exclusivamente) em torno da época da evolução. A
receptividade tem uma conotação de aceitação passiva da
fêmea ou tolerância de propostas sexuais do macho. Em
comparação, proceptividade transmite a ideia de solicitação
ativa de machos por fêmeas.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El período de tiempo en que una hembra es responsiva a
propuestas sexuales de un macho, típicamente (mas no
exclusivamente) en torno de la época de la evolución. La
receptividad tiene una connotación de aceptación pasiva de
la hembra o tolerancia de propuestas sexuales del macho. En
comparación, proceptividad transmite la idea de
solicitación activa de machos por hembras.

Receptores adrenérgicos
BT: Fisiologia
TESP: RECEPTORES ADRENÉRGICOS
TING: ADRENERGIC RECEPTORS
SNPOR: Proteínas de superfície celular que ligam epinefrina e/ou
norepinefrina com alta afinidade e desencadeiam mudanças
intracelulares. As duas principais classes de receptores
adrenérgicos, a alfa e a beta, foram originalmente
discriminadas com base nas suas ações celulares, mas agora
são distinguidas através da sua relativa afinidade por
ligantes sintéticos característicos. Os receptores
adrenérgicos também podem ser classificados de acordo com
os subtipos de proteína G com as quais eles se ligam; esse
esquema não respeita a distinção alfa/beta.(DECS)
SNESP: Proteínas de la superficie celular que unen con alta
afinidad la epinefrina y/o norepinefrina y que generan
cambios intracelulares. Las dos clases principales de
receptores adrenérgicos, alfa y beta, se discriminaron
originalmente basándose en sus acciones celulares, pero
ahora se distinguen por su afinidad relativa para ligandos
sintéticos característicos.(DECS)
SNING: Cell-surface proteins that bind epinephrine and/or
norepinephrine with high affinity and trigger intracellular
changes. The two major classes of adrenergic receptors,
alpha and beta, were originally discriminated based on
their cellular actions but now are distinguished by their
relative affinity for characteristic synthetic ligands.
Adrenergic receptors may also be classified according to
the subtypes of G-proteins with which they bind; this
scheme does not respect the alpha-beta distinction.(DECS)
Receptores de feromona
USE: Quimiorreceptores
Receptores de hormônio liberador da corticotropina
UF: Receptores do fator liberador de corticotropina
BT: Fisiologia
TESP: RECEPTORES DE HORMONA LIBERADORA DE CORTICOTROPINA
TING: RECEPTORS CORTICOTROPIN-RELEASING HORMONE
SNPOR: Proteínas de superfície celular que se ligam ao hormônio
liberador de corticotropina com alta afinidade e
desencadeiam alterações intracelulares que influenciam o
comportamento celular. Os receptores de hormônio liberador
de corticotropina de células da adeno-hipófisemedeiam a
estimulação da liberação de corticotropina pelo fator de
liberação de corticotropina hipotalâmico. A consequência
fisiológica da ativação de receptores de hormônio liberador
de corticotropina hipotalâmico no sistema nervoso central
ainda não é bem conhecida.(DECS)
SNESP: Proteínas de la superficie celular que se unen con alta
afinidad a la hormona liberadora de corticotropina y
generan cambios intracelulares que influyen en el
comportamiento de las células. Los receptores de la hormona
liberadora de corticotropina en las células de la
hipófisisanterior median la estimulación de la liberación
de corticotropina por el factor hipotalámico liberador de
corticotropina. La consecuencia fisiológica de la
activación de los receptores de la hormona liberadora de
corticotropina sobre las neuronas centrales no se comprende

totalmente.(DECS)
SNING: Cell surface proteins that bind corticotropin-releasing
hormone with high affinity and trigger intracellular
changes which influence thebehavior of cells. The
corticotropin releasing-hormone receptors on anterior
pituitary cells mediate the stimulation of corticotropin
release by hypothalamic corticotropin releasing factor. The
physiological consequence of activating
corticotropin-releasing hormone receptors on central
neurons is not well understood.(DECS)
Receptores do fator liberador de corticotropina
USE: Receptores de hormônio liberador da corticotropina
Receptores neurais
BT: Terminações nervosas
NT: Barorreceptores
Fotorreceptores
Proprioceptores
Quimiorreceptores
Termorreceptores
TESP: RECEPTORES DE LAS NEURONAS
TING: NEURAL RECEPTORS
SNPOR: Neurônios aferentes especializados capazes de transduzir
estímulos sensoriais em IMPULSOS NERVOSOS que são
transmitidos ao SISTEMA NERVOSO CENTRAL. Algumas vezes os
receptores sensoriais para os estímulos externos são
chamados exteroceptores; para estímulos internos, são
chamados interoceptores e proprioceptores.(DECS)
SNESP: Neuronas aferentes especializadas capaces de transducir
estímulos sensoriales en los IMPULSOS NERVIOSOS que se
transmiten alSISTEMA NERVIOSO CENTRAL. Algunas veces los
receptores sensoriales de estímulos externos se denominan
exteroceptores, para estímulos internos se llaman
interoceptores y proprioceptores.(DECS)
SNING: Specialized afferent neurons capable of transducing sensory
stimuli into NERVE IMPULSES to be transmitted to the
CENTRAL NERVOUS SYSTEM. Sometimes sensory receptors for
external stimuli are called exteroceptors; for internal
stimuli are called interoceptors and proprioceptors.(DECS)
Reciclagem
RT: Catadores de papel
TESP: RECICLAJE
TING: RECYCLING
SNPOR: Extração e recuperação de material útil ou valioso a partir
de lixo ou outros materiais descartados. (Tradução livre do
original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and
Technical Terms, 6th ed.)(DECS)
SNESP: La extracción y recuperación de material útil o valioso a
partir de desperdicios u otros materiales de desecho.
(Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of
Scientific and Technical Terms, 6th ed.)(DECS)
SNING: The extraction and recovery of usable or valuable material
from scrap or other discarded materials. (from McGraw-Hill
Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed.)(DECS)
Recidiva

BT: Sintomas

TESP: RECURRENCIA
TING: RECURRENCE
SNPOR: Retorno de um sinal, sintoma ou doença após uma
remissão(DECS)
SNESP: Regreso de un signo, sintoma o enfermedad luego de uma
remision
SNING: The return of a sign, symptom, or disease after a remission
Recompensas
BT: Reforço
RT: Incentivos
TESP: RECOMPENSAS
TING: REWARDS
SNPOR: Situações ou objetos subjetivamente considerados agradáveis
a um beneficiário. Compare INCENTIVOS, REFORÇO, e POSITIVE
REINFORCEMENT.
SNESP: Situaciones o objetos subjetivamente considerados
agradables a un beneficiario. Compare INCENTIVOS, REFUERZO,
y POSITIVE REINFORCEMENT.
SNING: Events or objects subjectively deemed to be pleasant to a
recipient. Compare INCENTIVES, REINFORCEMENT, and POSITIVE
REINFORCEMENT.
Reconhecimento (aprendizagem)
BT: Retenção
RT: Matching to sample
Reconhecimento de palavras
TESP: RECONOCIMIENTO (APRENDIZAJE)
TING: RECOGNITION (LEARNING)
SNPOR: 1. Senso de consciência e familiaridade experimentado
quando se encontra pessoas, eventos ou objetos que foram
encontrados antes ou quando se descobre material que foi
aprendido no passado. 2. A validação de uma realização por
concessão de prêmios ou palavras de elogio.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Sentido de consciencia y familiaridad experimentado
cuando se encuentra personas, eventos u objetos que fueran
en pasado. 2. La validación de una realización por
concesión de premios o palabras de elogio.
Reconhecimento da face
USE: Percepção da face
Reconhecimento de palavras
RT: Consciência fonológica
Habilidades para leitura
Percepção da fala
Processos associativos
Reconhecimento (aprendizagem)
TESP: RECONOCIMIENTO DE PALABRAS
TING: WORD RECOGNITION
Recreação
UF: Brincar
Diversão
Hobby
NT: Artes marciais
Brincar com boneca
Camping

Clubes (organizações sociais)
Dança
Futebol
Jogos infantis
Judô
Natação
Quebra-cabeças
Voleibol
RT: Atividades cotidianas
Brincadeiras
Brinquedos
Comportamento de brincar
Entretenimento
Esportes
Jogos
Jogos de computador
Lazer
Relaxamento
Turismo
TESP: RECREACION
TING: RECREATION
SNPOR: Passatempos ou esportes revitalizantes e
prazerosos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Pasatiempos o deportes revitalizantes y placenteros.
Recrutamento de pessoal
USE: Seleção de recursos humanos
Recuperação da informação
BT: Ciência da informação
TESP: RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
TING: INFORMATION RETRIEVAL
SNPOR: Ramo da ciência da computação ou ciência de bibliotecas
relativo ao armazenamento, localização, procura e seleção,
sob demanda, de dados pertinentes a um determinado
assunto.(DECS)
SNESP: Rama de las ciencias de la computación o de la
bibliotecología relativa al almacenamiento, ubicación,
búsqueda y selección, contra demanda, de datos relativos a
una materia determinada.(DECS)
SNING: A branch of computer or library science relating to the
storage, locating, searching, and selecting, upon demand,
relevant data on a given subject.(DECS)
Recursos audiovisuais na educação
BT: Meios de comunicação audiovisual
RT: Filmes
Instrução audiovisual
Meios auxiliares de ensino
Tecnologia educacional
Televisão educativa
TESP: MEDIO AUDIOVISUALES
TING: EDUCATIONAL AUDIOVISUAL AIDS
Recursos comunitários (cadastro)
RT: Sociologia
TESP: RECURSOS COMUNITÁRIOS (DIRECCIONES)
TING: COMMUNITY RESOURCES (ADRESSES)

Recursos humanos
UF: Empregados
Funcionários
Pessoal (empregados)
Trabalhadores
BT: Avaliação de desempenho
NT: Artistas
Assistentes sociais
Pessoal da indústria e comércio
Pessoal não profissional
Pessoal paraprofissional
Profissionais
Religiosos
RT: Ação afirmativa
Administração de recursos humanos
Aposentadoria
Atitudes do empregado
Condições de trabalho
Desempenho no trabalho
Desemprego
Mão-de-obra
Profissões
Rotatividade de pessoal
Trabalho feminino
Treinamento de pessoal
TESP: PERSONAL
TING: PERSONNEL
SNPOR: Termo de conceituação ampla que designa o corpo de
empregados de uma referida organização ou associação com
uma ocupação específica. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia que designa el cuerpo de
empleados de una referida organización o asociación con una
ocupación específica. Si posible use un término más
específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the body of
persons employed by a given organization or associeted with
a particular occupation. Use a more specific term if
possible.
Recusa (Verleugnung)
USE: Negação
Redação

USE: Composição

Redes de computadores
NT: Internet (rede de computador)
Online chat groups
TESP: REDES DE COMPUTADORAS
TING: COMPUTER NETWORKS
SNPOR: Sistema que contém qualquer combinação de computadores,
terminais de computador, impressoras, dispositivos de
exibição auditivos ou visuais ou telefones interconectados
por equipamento de telecomunicações ou cabos: usados para
transmitir ou receber informação.(DECS)
SNESP: Sistema que contiene cualquier combinación de computadoras,
terminales de computadoras, impresoras, dispositivos de

pantalla de video o de audio, o teléfonos interconectados
por equipos de telecomunicaciones o cables, que se usa para
transmitir o recibir información.(DECS)
SNING: A system containing any combination of computers, computer
terminals, printers, audio or visual display devices, or
telephones interconnected by telecommunications equipment
or cables: used to transmit or receive information. (Random
House Unabridged Dictionary, 2d ed).(DECS)
Redes de informação
NT: E-mail
RT: Internet (rede de computador)
TESP: REDES DE INFORMACIÓN
TING: INFORMATION NETWORK
SNPOR: Redes e sistemas cooperativos nacionais e internacionais
para intercâmbio de informação em ciência, tecnologia e
inovação.(DECS)
SNESP: Redes y sistemas cooperativos nacionales e internacionales
para intercambio de información en ciencia, tecnología e
innovación.(DECS)
SNING: Networks and systems for national and international
cooperative exchange of information in science, technology
and innovation.(DECS)
Redes neurais
BT: Inteligência artificial
Simulação por computador
RT: Conexionismo
Neuroanatomia
Sistema nervoso
TESP: REDES NEURALES
TING: NEURAL NETWORKS
SNPOR: Simulação por computador que reproduz a estrutura neural e
os processos cognitivos do cérebro humano ou animal.
SNESP: Simulación por computadora que reproduce la estructura
neural y los procesos cognitivos del cerebro humano o
animal.
SNING: Computer simulation that duplicates the neural structure
and cognitive processes of the human or animal brain.
Redes sociais
NT: Relacionamento virtual
RT: Grupos de apoio
Grupos sociais
Interação interpessoal
Interação social
Internet (rede de computador)
Sociogramas
Sociometria
TESP: REDES SOCIALES
TING: SOCIAL NETWORKS
SNPOR: Uma corrente, associação, ou rede oficial ou informal de
indivíduos ou grupos que compartilham interesses, contatos,
conhecimento, ou recursos comuns. Compare SOCIAL SUPPORT
NETWORKS e SUPPORT GROUPS.
SNESP: Corriente, asociacion, o red oficial o informal de
individuos o grupos que comparten intereses, contactos,
conocimiento, o recursos comunes. Compare SOCIAL SUPPORT
NETWORKS y SUPPORT GROUPS

SNING: A formal or informal linkage, association, or network of
individuals or groups that share common interests,
contacts, knowledge, or resources. Compare SOCIAL SUPPORT
NETWORKS and SUPPORT GROUPS.
Redução de dano
BT: Comportamento
TESP: REDUCCIÓN DE DAÑO
TING: HARM REDUCTION
SNPOR: Abordagem teórica em programas que visam reduzir os efeitos
adversos de comportamentos de risco, em vez de eliminar o
comportamento por completo.Os programas focalizados no uso
de álcool, por exemplo, não defendem a abstinência, mas
tentam ensinar as pessoas a identificar o perigo de beber
muito e aprender a beber de forma segura.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Abordaje teórica en programas que miran reducir los efectos
adversos de comportamientos de risco, en vez de eliminar el
comportamiento por completo. Los programas focalizados en
el uso de alcohol, por ejemplo, no defienden la
abstinencia, mas intentan enseñar las personas a
identificar el peligro de beber mucho y aprender a beber de
forma segura.
Reeducação
BT: Ensino
TESP: ENSEÑANZA CORRECTIVA
TING: RE-EDUCATION
SNPOR: 1. Aprendizagem ou treinamento que se focalize na
substituição de cognição, afetos ou comportamentos
mal-adaptativos por outro mais saudáveis ou na
reaprendizagem de habilidades esquecidas ou de outro modo
perdidas. 2. Forma de tratamento psicológico no qual o
cliente aprende formas efetivas de lidar com e enfrentar
problemas e relacionamentos através de uma forma de terapia
não reconstrutiva, tal como terapia de relacionamento,
terapia comportamental, sugestão hipnótica, aconselhamento,
terapia persuasiva, terapia de grupo não analítica ou
terapia da realidade.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Aprendizaje o entrenamiento que se focaliza en la
sustitución de cognición, afectos o comportamientos
mal-adaptativos por otro más saludable o en la
reaprendizaje de habilidades olvidadas o de otro modo
perdidas. 2. Forma de tratamiento psicológico en lo cual el
cliente aprende formas efectivas de tratar con y enfrentar
problemas y relacionamientos a través de una forma de
terapia no reconstructiva, tal como terapia de
relacionamiento, terapia conductual, sugestión hipnótica,
consejo, terapia persuasiva, terapia de grupo no analítica
o terapia de la realidad.
Reflexo acústico
BT: Reflexos
TESP: REFLEJO ACÚSTICO
TING: ACOUSTIC REFLEX
SNPOR: Contração bilateral dos musculos estapedianos quando um som
alto e absorvido pelo indivíduo.
SNESP: Contracción bilateral de los músculos estapedialos cuando

un sonido alto y absorbido por el individuo.
SNING: Bilateral contraction of stapedius muscles when a loud
sound is presented.
Reflexo condicionado
USE: Respostas condicionadas
Reflexo H

BT: Reflexos
TESP: REFLEJO H
TING: H REFLEX
SNPOR: Reflexo monossináptico obtido estimulando-se um nervo,
particularmente o nervo tibial, com estímulo elétrico.(DECS)
SNESP: Reflejo monosináptico obtenido por estimulación de un
nervio, particularmente el nervio tibial, con una descarga
eléctrica.(DECS)
SNING: A monosynaptic reflex elicited by stimulating a nerve,
particularly thetibial nerve, with an electric shock.(DECS)

Reflexos

BT: Fisiologia
NT: Reflexo acústico
Reflexo H
Reflexos medulares
RT: Comportamento instintivo
TESP: REFLEJOS
TING: REFLEXES
SNPOR: Respostas neuromusculares simples, automáticas e
involuntárias a estímulos.
SNESP: Respuestas neuromusculares simples, automaticas e
involuntarias a estímulos
SNING: Simple automatic involuntary neuromuscular responses to
stimuli.

Reflexos medulares
BT: Reflexos
TESP: REFLEJOS MEDULARES
TING: SPINAL REFLEXES
Reforço

NT: Esquemas de reforço
Punição
Recompensas
Reforço de intervalo
Reforço negativo
Reforço positivo
Reforço primário
Reforço secundário
Reforço social
RT: Aprendizagem
Biofeedback
Condicionamento
Condicionamento operante
Contraste comportamental
Extinção (aprendizagem)
Feedback
Motivação
TESP: REFUERZO
TING: REINFORCEMENT

SNPOR: Apresentação de uma forma de reforco no desempenho de algum
comportamento. Também, o ato de reforço ou o próprio objeto
(ou seja, o fator reforçador) que, quando feito para seguir
o desempenho de algum comportamento, resulta em uma Mudança
na Frequência da ocorrencia de tal comportamento. Compare
RECOMPENSA e INCENTIVOS.
SNESP: Presentación de una forma de refuerzo en el desarrollo de
alguno comportamiento. También, el acto de refuerzo o
propio objeto (o sea, el facto reforzador) que, cuando
hecho para seguir el desempeño de algún comportamiento,
resulta en una mudanza en la frecuencia de la ocurrencia de
tal comportamiento.
SNING: Presentation of a reinforcer contingent on the performance
of some behavior. Also, the reinforcing event or object
itself (i.e., the reinforcer) which, when made to follow
the performance of some behavior, results in a change in
the frequency of occurrence of that behavior. Compare
REWARDS and INCENTIVES.
Reforço atrasado
USE: Atraso de reforçamento
SNPOR: Tempo de atrazo entre a ocorrência de uma resposta
condicionada e a administração de reforço em um paradigma
condicionado operante. Considere INTERVALO ENTRE ESTÍMULOS
para os estudos clássicos do condicionamento.
SNESP: Tiempo de atraso entre ocurrencia de una respuesta
condicionada y la administración de refuerzo en un
paradigma condicionado operante. Considere INTERVALO ENTRE
ESTÍMULOS para los estudios clásicos del condicionamiento.
SNING: Time delay between the occurrence of a conditioned response
and the administration of reinforcement in an operant
conditioning paradigm. Consider INTERSTIMULUS INTERVAL for
classical conditioning studies.
Reforço contínuo
USE: Esquemas de reforço
Reforço de intervalo
BT: Reforço
SNPOR: O reforço da primeira resposta a um estímulo depois de
transcorrido um intervalo predeterminado. O reforço pode
ser dado em intervalos uniformes ou variáveis; o número de
respostas durante o intervalo é irrelevante.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El refuerzo de la primera respuesta a un estímulo después
de transcurrido un intervalo predeterminado. El refuerzo
puede ser dado en intervalos uniformes o variables; el
número de respuestas durante el intervalo es irrelevante.
Reforço de intervalo fixo
BT: Esquemas de reforço
TESP: REFUERZO DE INTERVALO FIJO
TING: FIXED INTERVAL REINFORCEMENT
Reforço de intervalo variável
BT: Esquemas de reforço
TESP: REFUERZO DE INTERVALO VARIABLE
TING: VARIABLE INTERVAL REINFORCEMENT

Reforço de razão
USE: Reforço de razão fixa
Reforço de razão fixa
UF: Reforço de razão
BT: Esquemas de reforço
TESP: REFUERZO DE PROPORCION FIJA
TING: FIXED RATIO REINFORCEMENT
Reforço de razão variável
BT: Esquemas de reforço
TESP: REFUERZO DE PROPORCION VARIABLE
TING: VARIABLE RATIO REINFORCEMENT
Reforço de sinal
USE: Reforço secundário
Reforço intermitente
USE: Esquemas de reforço
Reforço negativo
BT: Reforço
RT: Controle aversivo
TESP: REFUERZO NEGATIVO
TING: NEGATIVE REINFORCEMENT
SNPOR: Um estímulo ou situação de estímulo que, quando retirados
ou interrompidos logo após uma resposta, aumenta a
probabilidade de ocorrência desta resposta. Considere
também ESCAPE CONDITIONING.
SNESP: Un estímulo o situacion de estímulo que, cuando son
retirados o interrumpidos luego despues de una respuesta,
aumenta la probabilidad de ocurrencia de respuesta.
Considere tambien ESCAPE CONDITIONING
SNING: A stimulus or stimulus situation that, when withdrawn or
discontinued following a response, increases the
probability of occurrence of that response. Consider also
ESCAPE CONDITIONING.
Reforço parcial
USE: Esquemas de reforço
Reforço positivo
BT: Reforço
TESP: REFUERZO POSITIVO
TING: POSITIVE REINFORCEMENT
SNING: Presentation of a positive reinforcer contingent on the
performance of some behavior.Also, the positively
reinforcing object or event itselfwhich, when made to
follow the performance of some behavior, results in an
increase in the frequency of occurrence of that
behavior.Compare REWARDS
Reforço primário
BT: Reforço
RT: Condicionamento
TESP: REFUERZO PRIMARIO
TING: PRIMARY REINFORCEMENT
SNPOR: Apresentação de um reforço primário. Também, objetos ou
situações que não requerem parceria anterior com outros

reforços para manter propriedades de reforçamento. Também
conhecidos como reforços incondicionados ou estímulos
incondicionados. Compare EXTERNAL REWARDS.
SNESP: Presentacion de un refuerzo primário. Tambien objetos o
situaciones que no requieren parceria anterior con otros
refuerzos para mantener propiedades de reforzamiento.
Tambien conocidos como refuerzos incondicionados o
estímulos incondicionados. Compare EXTERNAL REWARDS
SNING: Presentation of a primary reinforcer. Also, objects or
events which do not require prior pairing with other
reinforcers in order to maintain reinforcing properties.
Also known as unconditioned reinforcers or unconditioned
stimuli. Compare EXTERNAL REWARDS.
Reforço secundário
UF: Reforço de sinal
BT: Reforço
RT: Estímulo condicionado
TESP: REFUERZO SECUNDARIO
TING: SECONDARY REINFORCEMENT
SNPOR: Apresentação de um reforço secundário. Também, objetos ou
situações que adquirem propriedades de reforçamento apenas
por terem sido sistematicamente relacionados ou associados
com outros reforços. Também conhecido como reforços ou
estímulos condicionados. Compare INTERNAL REWARDS.
SNESP: Presentacion de un refuerzo secundario. Tambien objetos o
situaciones que adquiren propiedades de reforzamiento
apenas por haber sido sistematicamente relacionados o
asociados con otros refuerzos. Tambien conocido como
refuerzos o estímulos condicionados. Compare INTERNAL
REWARDS
SNING: Presentation of a secondary reinforcer. Also objects or
events which acquire reinforcing properties only through
having been consistently paired or associated with other
reinforcers. Also known as conditioned reinforcers or
conditioned stimuli. Compare INTERNAL REWARDS.
Reforço social
BT: Comportamento social
Reforço
NT: Reforço verbal
RT: Aprendizagem social
Influências sociais
TESP: REFUERZO SOCIAL
TING: SOCIAL REINFORCEMENT
SNPOR: Estímulo interpessoal positivo, como elogio verbal,
sorriso, toque ou outro sinal de aprovação, que aumenta a
frequência do comportamento que o precede
imediatamente.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Estímulo interpersonal positivo, como elogio verbal,
sonrisa, toque o outro señal de aprobación, que aumenta la
frecuencia del comportamiento que el precede inmediatamente.
Reforço verbal
BT: Reforço social
TESP: REFUERZO VERBAL
TING: VERBAL REINFORCEMENT
SNPOR: A utilização da palavra como estímulo para fortalecer uma

resposta durante o aprendizado.(DECS)
SNESP: Uso de palabras de estímulo para reforzar una respuesta
durante el aprendizaje.(DECS)
SNING: Use of word stimulus to strengthen a response during
learning.(DECS)
Reforma psiquiátrica
BT: Política de saúde
NT: Reforma psiquiátrica (Brasil)
TESP: REFORMA PSIQUIÁTRICA
TING: PSYCHIATRIC REFORM
Reforma psiquiátrica (Brasil)
BT: Reforma psiquiátrica
TESP: REFORMA PSIQUIÁTRICA (BRASIL)
Reforma universitária
BT: Política educacional
Refugiados
UF: Refugiados políticos
BT: Migração humana
RT: Imigração
Processos sociais
TESP: REFUGIADOS
TING: REFUGEES
SNPOR: Desarraigados, sem-teto, migrantes voluntarios ou
involuntários que fugiram de seus países de origem,
geralmente para escapar do perigo ou da perseguição por
causa de sua raça, religião, ou opniões políticas, e que ja
não possuem a proteção de seu antigo governo. Use MIGRAÇÃO
HUMANA para acessar referências entre 82-87.
SNESP: Desarraigados, sin hogar, migrantes voluntario o
involuntarios que huirán de sus países de origen,
generalmente para escapar del peligro o de la persecución
por causa de su raza, religión, o opiniones políticas, y
que ya no poseen la protección de su antiguo gobierno.
SNING: Uprooted, homeless, voluntary or involuntary migrants who
flee their native country, usually to escape danger or
persecution because of their race, religion, or political
views, and who no longer possess protection of their former
government. Use HUMAN MIGRATION to access references from
82-87.
Refugiados políticos
USE: Refugiados
TING: POLITICAL REFUGEES
Regeneração do sistema nervoso central
BT: Fisiologia
TESP: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL - REGENERACIÓN
TING: CENTRAL NERVOUS SYSTEM - REGENERATION
SNPOR: Capacidade dos neurônios centrais regenerarem-se aps serem
lesados
SNESP: Capacidad de las neuronas centrales se regeneraren sin que
sean lesionada.
Regeneração nervosa
BT: Fisiologia

TESP: REGENERACIÓN NERVIOSA
TING: NERVE REGENERATION
SNPOR: Renovação ou reparo fisiológico de um tecido nervoso
lesado.(DECS)
SNESP: Renovación o reparación fisiológica del tejido nervioso
dañado.(DECS)
SNING: Renewal or physiological repair of damaged nerve
tissue.(DECS)
Região hipotalâmica lateral
BT: Diencéfalo
TESP: AREA HIPOTALÁMICA LATERAL
TING: HYPOTHALAMIC AREA, LATERAL
SNPOR: Esta área é limitada medialmente pelo trato mamilo-talâmico
e pela coluna anterior do fórnix. A borda medial da cápsula
interna e a região subtalâmica formam seus limites
laterais. Contém o núcleo hipotalâmico lateral, o núcleo
túbero-mamilar, os núcleos tuberais laterais e as fibras do
FEIXE PROSENCEFÁLICO MEDIANO. (Traduçãolivre do original:
Parent, Carpenter's Human Neuroanatomy, 9th ed, p710).(DECS)
SNESP: Area en el hipotálamo medio que se continúa rostralmente
con elárea preóptica lateral y caudalmente con el tegmento
mesencéfalico. Contiene los núcleos tuberales laterales y
tuberomamilares.(DECS)
SNING: This area is bounded medially by the mammillothalamic tract
and the anterior column of fornix. The medial edge of the
internal capsule and the subthalamic region form its
lateral boundary. It contains the lateral hypothalamic
nucleus, tuberomammillary nucleus, lateral tuberal nuclei,
and fibers of the MEDIAL FOREBRAIN BUNDLE. (Parent,
Carpenter's Human Neuroanatomy, 9th ed, p710).(DECS)
Registros médicos
NT: Prontuários
SNING: MEDICAL RECORDS
Regressão
RT: Alucinação onírica
Defesa
Dormir
Memória falsa
Objeto
TESP: REGRESIÓN
TING: REGRESSION
SNPOR: 1. Geralmente, uma volta ou retrocesso. Em psicologia, isso
tipicamente indica um retorno a um estado anterior, mais
baixo de funcionamento cognitivo, emocional ou
comportamental. 2. Em teoria psicanalítica, um mecanismo de
defesa no qual o indivíduo reverte para comportamento
imaturo ou para um estágio mais primitivo de
desenvolvimento psicossexual quando ameaçado com ansiedade
causada por problemas externos ou conflitos internos
esmagadores. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Generalmente, una vuelta o retroceso. En psicología, eso
típicamente indica un retorno a un estado anterior, más
bajo de funcionamiento cognitivo, emocional o conductual.
2. En teoría psicoanalítica, un mecanismo de defesa en lo
cual el individuo reverte para comportamiento inmaturo o

para una etapa más primitiva de desarrollo psicosexual
cuando amenazado con ansiedad causada por problemas
externos o conflictos internos aplastante.
Regressão (mecanismo de defesa)
BT: Mecanismos de defesa
TESP: REGRESIÓN (MECANISMO DE DEFENSA)
TING: REGRESSION (DEFENSE MECHANISM)
Regressão estatística
UF: Análise de regressão
BT: Análise estatística
NT: Regressão linear
RT: Análise de variância
Análise multivariada
Correlação estatística
TESP: REGRESIÓN ESTADISTICA
TING: STATISTICAL REGRESSION
SNPOR: Comparação estatística das distribuições de frequência de
uma variável enquanto a(s) outra(s) e(são) mantida(s)
constante(s) com o propósito de descobrir relacionamentos
previsíveis e funcionais entre variáveis. Use ANÁLISE DE
VARIÂNCIA ou termos mais específicos anteriores a 1985.
SNESP: Comparacion estadistica de las distribuciones de frecuencia
de una variable en cuanto a otra(s) y son mantenida(s)
constante(s) con el proposito de descubrir reracionamiento
previsibles y funcionales entre variables. Use ANALISIS DE
VARIANZA o terminos mas específicos anteriores a 1985
SNING: Statistical comparison of the frequency distributions of
one variable while the other(s) are held constant for the
purpose of discovering predictive and functional
relationships between variables. Use ANALYSIS OF VARIANCE
or more specific terms prior to 1985.
Regressão linear
BT: Correlação estatística
Regressão estatística
TESP: REGRESIÓN LINEAL
TING: LINEAR REGRESSION
SNPOR: Análise de regressão que pressupõe que a variável preditora
(independente) está relacionada à variável critério através
de uma função linear.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Análisis de regresión que presupone que la variable
preditora (Independiente) está relacionada a la variable
criterio a través de una función linear.
Regulação emocional
RT: Autocontrole
Autorregulação
Controle emocional
TESP: REGULACIÓN EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL REGULATION
SNPOR: A capacidade de um indivíduo para modular uma emoção ou
conjunto de emoções.(Tradução livre)
SNESP: La capacidad de un individuo para modular una emoción o un
conjunto de emociones.(Tradução livre)
SNING: The ability of an individual to modulate an emotion or set
of emotions.

Reich, Wilhelm, 1897-1957
BT: Pessoas
RT: Médicos
Orgonomia
Psicanalistas
TESP: REICH, WILHELM, 1897-1957
TING: REICH, WILHELM, 1897-1957
Reik, Theodor, 1911-1952
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Rejeição (psicologia)
BT: Comportamento social
TESP: RECHAZO (PSICOLOGÍA)
TING: REJECTION (PSYCHOLOGY)
SNPOR: 1. Negação de amor, atenção, interesse ou aprovação 2.
Atitude antagonista ou discriminatória para com um grupo de
pessoas.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Negación de amor, atención, interés o aprobación 2.
Actitud antagonista o discriminatoria para con un grupo de
personas.
Rejeição social
USE: Aceitação social
Relação médico-paciente
RT: Comunicação sigilosa
TESP: RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
TING: PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP
Relação professor-aluno
USE: Interação professor-aluno
Relação sexual
UF: Coito
Cópula
Intercurso sexual
BT: Comportamento psicossexual
NT: Adultério
Coito interrompido
Estupro
Incesto
Relação sexual pré-conjugal
RT: Atividade sexual
Desejo sexual
Ereção
Orgasmo feminino
Orgasmo masculino
Reprodução sexual
TESP: RELACIÓN SEXUAL
TING: SEXUAL INTERCOURSE (HUMAN)
SNPOR: União sexual de um macho e uma fêmea, um termo usado apenas
para humanos. (DECS)
SNESP: Unión sexual de un hombre y una mujer. Es un término que se
utiliza solo para humanos.(DECS)
SNING: The sexual union of a male and a female, a term used for

human only.(DECS)
Relação sexual pré-conjugal
BT: Relação sexual
RT: Controle da natalidade
Mães solteiras
Promiscuidade
Virgindade
TESP: RELACIÓN SEXUAL PRE CONYUGAL
TING: PREMARITAL INTERCOURSE
Relação teoria-prática
BT: Formação de professores
TESP: RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA
TING: RELATION BETWEEN THEORY AND PRACTICE
Relacionamento virtual
BT: Redes sociais
TESP: RELACIÓN VIRTUAL
TING: VIRTUAL RELATIONSHIP
Relações avós-netos
USE: Avós
Relações conjugais
UF: Ajustamento conjugal
BT: Relações familiares
Relações interpessoais
NT: Conflito conjugal
RT: Adultério
Codependência (psicologia)
Depressão pós-parto
Dinâmica de casal
Relações homem-mulher
TESP: RELACIONES CONYUGALES
TING: MARITAL RELATIONS
Relações de objeto
UF: Relações objetais
Teoria winnicottiana
RT: Amor primário
Comportamento de apego
Conflito estético
Desapego
Desenvolvimento emocional
Desenvolvimento infantil
Desenvolvimento psicossocial
Internalização
Intersubjetividade
Metapsicologia
Objetos transicionais
Psicologia do self
Separação-individuação
Teoria psicanalítica
TESP: RELACIONES DE OBJETO
TING: OBJECT RELATIONS
SNPOR: Descrição psicoanalítica de laços emocionais formados com
outras pessoas, em oposição ao interesse e amor por si
mesmo; padrão de relacionamento de um indivíduo com os

outros e consigo mesmo.
SNESP: Descripcion psicoanalitica de lazos emocionales formados
com otras personas, en oposicion o intereses y amor por si
mismo, patrones de relacionamiento de un indivíduo con
otros y consigo mismo
SNING: Psychoanalytic description of emotional attachments formed
with other persons, as opposed to interest and love for
oneself; individual's mode of relation to others and self.
Relações de trabalho
USE: Relações de trabalho na administração
Relações de trabalho na administração
UF: Relações de trabalho
BT: Administração de recursos humanos
RT: Administração
Comportamento organizacional
Greves
Sindicatos
TESP: RELACIONES DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION
TING: LABOR MANAGEMENT RELATIONS
Relações econômicas internacionais
BT: Economia
TESP: RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
TING: INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
Relações entre gerações
RT: Relações familiares
TESP: RELACIONES ENTRE GENERACIONES
TING: INTERGENERATIONAL RELATIONS
SNPOR: Contato entre pessoas que possuem ou não grau de
parentesco, grupos de gerações diferentes.
SNESP: Contacto entre personas que poseen o no grado de
parentesco, grupos de generaciones diferentes
SNING: Contact between related or nonrelated persons of different
generational age groups.
Relações étnicas e raciais
UF: Relações raciais
BT: Comportamento social
NT: Mestiçagem
RT: Atitudes étnicas e raciais
Comunicação intercultural
Discriminação social
Etnologia
Igualdade social
Integração social
Preconceito
TESP: RELACIONES RACIALES Y ÉTNICAS
TING: RACIAL AND ETHNIC RELATIONS
SNPOR: Contato e interação entre grupos raciais ou étnicos
diferentes. Use RELAÇÕES RACIAIS para acessar referências
entre 78-81.
SNESP: Contacto e interaccion entre grupos raciales o étnicos
diferentes. Use RELACIONES RACIALES para acesar referências
entre 78-81
SNING: Contact and interaction between and among different racial
and ethnic groups. Use RACE RELATIONS to access references

from 78-81.
Relações extraconjugais
USE: Adultério
Relações familiares
UF: Interação familiar
Vida familiar
BT: Relações interpessoais
NT: Disciplina da criança
Papel dos pais
Práticas de criação infantil
Relações conjugais
Relações pais-criança
RT: Codependência (psicologia)
Família
Relações entre gerações
Violência na família
TESP: RELACIONES FAMILIARES
TING: FAMILY RELATIONS
SNPOR: Dinâmica de interação interpessoal e dos processos de
desenvolvimento que ocorre entre membros de uma unidade
familiar definida biológica ou socialmente. Veja MEMBROS DA
FAMÍLIA para referências dos parentes biológicos em uma
família.
SNESP: Dinámica de interacción interpersonal y de los procesos de
desarrollo que ocurre entre miembros de una unidad familiar
definida biológica o socialmente. Mire MIEMBROS DE LA
FAMÍLIA para referencias de los parientes biológicos en una
familia.
SNING: Dynamics of interpersonal interaction and developmental
processes taking place between and among members of a
biological or socially defined family unit. See FAMILY
MEMBERS for references to biological relatives in a family.
Relações homem-animal
USE: Interação homem-animal
Relações homem-mulher
BT: Interação interpessoal
RT: Comportamento de corte (humano)
Habilidades sociais
Heterossexualidade
Relações conjugais
TESP: RELACIONES HOMBRE-MUJER
TING: MALE FEMALE RELATIONS
SNPOR: Relacionamentos ou interações entre os sexos. Termo
limitado às populações humanas.
SNESP: Relacion o interaccion entre los sexos. Termino limitado a
poblaciones humanas
SNING: Relationships or interactions between the sexes. Limited to
human populations.
Relações humanas
USE: Relações interpessoais
Relações internacionais
RT: Paz
TESP: RELACIONES INTERNACIONALES

TING: INTERNATIONAL RELATIONS
SNPOR: Qualidade ou estado de relacionar ou afetar duas ou mais
nações. (Tradução livre do original: Merriam-Webster
Collegiate Dictionary, 10th ed).(DECS)
SNESP: Calidad o estado de relacionar o afectar dos o más
naciones. (Traducción libre del original: Merriam-Webster
Collegiate Dictionary, 10th ed).(DECS)
SNING: The quality or state of relating to or affecting two or
more nations. (After Merriam-Webster Collegiate Dictionary,
10th ed).(DECS)
Relações interpessoais
UF: Relações humanas
NT: Amizade
Relações conjugais
Relações familiares
RT: Atração interpessoal
Interação interpessoal
TESP: RELACIONES INTERPERSONALES
TING: INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
SNPOR: A interação recíproca de duas ou mais pessoas.(DECS)
SNESP: Interacción recíproca de dos o más personas.(DECS)
SNING: The reciprocal interaction of two or more persons.(DECS)
Relações mãe-criança
UF: Comportamento materno (humano)
Interação mãe-criança
Privação materna
BT: Relações pais-criança
RT: Amor materno
Atitudes dos pais
Complexo de Édipo
Comunicação mãe-criança
Depressão pós-parto
Espelho
Maternidade
Papel dos pais
Permissividade dos pais
Práticas de criação infantil
Separação-individuação
TESP: RELACIONES MADRE-NIÑO
TING: MOTHER CHILD RELATIONS
SNPOR: A partir de 1982, termo limitado as populações humanas.
Para animais considere COMPORTAMENTO MATERNO (ANIMAL).
SNESP: A partir de 1982, termino limitado a poblaciones humanas.
Para animales considere COMPORTAMIENTO MATERNO (ANIMAL)
SNING: From 1982, limited to human populations. For animals
consider ANIMAL MATERNAL BEHAVIOR.
Relações mente-corpo
BT: Mente e corpo
RT: Suspensão corporal
TESP: RELACIONES MENTE CUERPO
TING: MIND BODY RELATIONS
SNPOR: A relação entre a mente e o corpo em um contexto religioso,
social, espiritual, comportamental e metafísico. Este
conceito é significativo no campo da medicina alternativa.
Difere do relacionamento entre processos fisiológicos e
comportamento, onde a ênfase está na fisiologia do corpo

(=PSICOFISIOLOGIA).(DECS)
SNESP: Relación entre la mente y el cuerpo en un contexto
religioso, social, espiritual, de conducta y metafísico.
Este concepto es de importancia en el campo de la medicina
alternativa. Difiere de la relación entre procesos
fisiológicos y la conducta donde el énfasis se hace sobre
la fisiología corporal ( = PSICOFISIOLOGÍA).(DECS)
SNING: The relation between the mind and the body in a religious,
social, spiritual, behavioral, and metaphysical context.
This concept is significant in the field of alternative
medicine. It differs from the relationship between
physiologic processes and behavior where the emphasis is on
the body's physiology ( = PSYCHOPHYSIOLOGY).(DECS)
Relações objetais
USE: Relações de objeto
Relações pai-criança
BT: Relações pais-criança
RT: Amor paterno
Atitudes dos pais
Papel dos pais
Permissividade dos pais
Práticas de criação infantil
TESP: RELACIONES PADRE-NIÑO
TING: FATHER CHILD RELATIONS
SNPOR: A partir de 1982, termo limitado as populações humanas.
Para animais considere COMPORTAMENTO DOS PAIS (ANIMAL).
SNING: From 1982, limited to human populations. For animals
consider ANIMAL PARENTAL BEHAVIOR.
Relações pais-criança
UF: Influência dos pais
Interação pais-criança
Relações pais-filhos
BT: Relações familiares
NT: Atitudes dos pais
Permissividade dos pais
Relações mãe-criança
Relações pai-criança
RT: Codependência (psicologia)
Complexo de Édipo
Comportamento de apego
Comunicação pais-criança
Disciplina da criança
Estilo parental
Papel dos pais
Práticas de criação infantil
Relações pais-escola
Treinamento de pais
TESP: RELACIONES PADRES-NIÑOS
TING: PARENT CHILD RELATIONS
SNPOR: A partir de 1982, termo limitado as populações humanas.
Para animais considere COMPORTAMENTO DOS PAIS (ANIMAL) ou
COMPORTAMENTO MATERNO (ANIMAL).
SNESP: A partir de 1982, termino limitado para poblaciones
humanas. Para animales considere COMPORTAMIENTO DE LOS
PADRES (Animal) o COMPORTAMIENTO MATERNO (ANIMAL)
SNING: From 1982, limited to human populations. For animals

consider ANIMAL PARENTAL BEHAVIOR or ANIMAL MATERNAL
BEHAVIOR.
Relações pais-escola
RT: Atitudes do professor
Relações pais-criança
Treinamento de pais
TESP: RELACIONES PADRE-ESCUELA
TING: PARENT SCHOOL RELATIONSHIP
SNPOR: Interação entre pais e escola e/ou pessoal da educação,
como, por exemplo, reunião de pais e mestres.
SNESP: Interaccion entre pais y escuela y/o personal de educacion,
como por ejemplo, reunion de padres y maestros
SNING: Interaction between parents and school and/or educational
personnel, such as parent-teacher conferences.
Relações pais-filhos
USE: Relações pais-criança
Relações públicas
RT: Opinião pública
Propaganda
TESP: RELACIONES PÚBLICAS
TING: PUBLIC RELATIONS
SNPOR: Trabalho que consiste em tentar influenciar ou persuadir
indivíduos ou o público a ter compreensão, preocupação, ou
uma receptividade positiva com relação a uma certa pessoa,
organização, ideia, procedimentos (filosofia,
regulamentação), prática, ou atividade.
SNESP: Trabajo que consiste en intentar influenciar o persuadir
individuos o el publico a tener comprensión, preocupación,
o una receptividad positiva con relación a una cierta
persona, organización, idea, procedimientos (filosofía,
regulamentación), práctica, o actividad.
SNING: The business of attempting to influence or persuade
individuals or the public to have an understanding or
concern for, or positive disposition toward a particular
person, organization, idea, policy, practice, or activity.
Relações raciais
USE: Relações étnicas e raciais
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1982. Use RELAÇÕES RACIAIS para
acessar referências entre 78-81.
SNESP: Término en desuso a partir de 1987. Use RELACIONES RACIALES
para acceder referencias entre 78-81.
SNING: Term discontinued in 1982. Use RACE RELATIONS to access
references from 78-81.
Relações sexuais paciente-terapeuta
USE: Relações sexuais profissional-cliente
Relações sexuais profissional-cliente
UF: Relações sexuais paciente-terapeuta
Relações sexuais terapeuta-paciente
RT: Abuso sexual
Comportamento psicossexual
Contratransferência
Ética profissional
Processos psicoterapêuticos

Processos terapêuticos
Transferência psicoterapêutica
TESP: RELACIONES SEXUALES PROFESIONAL-CLIENTE
TING: PROFESSIONAL CLIENT SEXUAL RELATIONS
SNPOR: Relações sexuais, intimidade, ou comportamento de afeto
entre um profissional (por exemplo, terapeuta, advogado,
religiosos ou educadores) e seus clientes ou pacientes.
SNESP: Relaciones sexuals, intimidad, o comportamiento de afecto
entre un profisional (por ejemplo, terapeuta, abogado,
religiosos o educadores) y sus clientes o pacientes
SNING: Sexual relations, intimacy, or affectionate behavior
between a professional (e.g., therapist, lawyer, religious
personnel, or educator) and their clients or patients.
Relações sexuais terapeuta-paciente
USE: Relações sexuais profissional-cliente
Relato do sonho
RT: Sonhos
TESP: RECUERDO DEL SUENO
TING: DREAM RECALL
Relatos verbais
BT: Comunicação oral
RT: Oratória
Retórica
TESP: RELATOS VERBALES
TING: VERBAL REPORTS
SNPOR: Qualidade de eventos psicológicos que lhes permitem ser
relatados pelo indivíduo que os experimenta. Ela é o índice
comportamental padrão de experiência consciente.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Calidad de eventos psicológicos que los permiten ser
relatados por el individuo que los experimenta. Ella es lo
índice conductual patrón de experiencia consciente.
Relaxamento
RT: Lazer
Recreação
TESP: RELAJACIÓN
TING: RELAXATION
SNPOR: Estado ou atividade de tranquilidade e repouso, ou
passa-tempo de menor tensão muscular, estresse, ou atenção.
SNESP: Estado o actividad de tranquilidad y reposo, o pasatiempo
de menor tensión muscular, estrés, o atención.
SNING: Tranquil and restful state, activity, or past-time of
lessened muscle tension, stress, or attention.
Relevância
TESP: RELEVANCIA
TING: RELEVANCE
SNPOR: Aquilo que se destaca em escala comparativa ou de valores;
importância, relevo.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Aquello que se destaca en escala comparativa o de valores;
importancia, relevo.
Religião

NT: Adventistas do sétimo dia

Arte e religião
Ciência cristã
Deus
Falicismo
Psicanálise e religião
Psicologia e religião
Religião - Dicionários
Religião - Enciclopédias
Religião - Metodologia
Religião e ciência
Religião e política
Religião e psiquiatria
Religião e saúde
Religião e sociologia
Religião yoruba
Sincretismo religioso
Teosofia
RT: Barba
Crenças religiosas
Dízimo
Educação religiosa
Espiritualidade
Experiências religiosas
Fé
Festas religiosas
Filosofia da religião
História da religião
Iconoclastia
Igrejas
Imortalidade
Jesus Cristo
Literatura religiosa
Mandala
Organizações religiosas
Práticas religiosas
Preconceitos religiosos
Religiosos
Vocação religiosa
TESP: RELIGIÓN
TING: RELIGION
SNPOR: Termo de conceituação ampla. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia. Sí posible use un término
más especifico.
SNING: Conceptually broad array term. Use a more specific term if
possible.
Religião - Dicionários
BT: Dicionários
Religião
TESP: RELIGIÓN - DICCIONARIOS
TING: RELIGION - DICTIONARIES
Religião - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Religião
TESP: RELIGIÓN - ENCICLOPEDIAS
TING: RELIGION - ENCYCLOPEDIAS

Religião - Metodologia
BT: Religião
TESP: RELIGIÓN - METODOLOGÍA
TING: RELIGION - METHODOLOGY
Religião e ciência
UF: Ciência e religião
BT: Religião
TESP: RELIGIÓN Y CIENCIA
TING: RELIGION AND SCIENCE
Religião e política
BT: Religião
TESP: RELIGIÓN Y POLITICA
TING: POLITICS AND RELIGION
Religião e psiquiatria
BT: Religião
TESP: RELIGIÓN Y PSIQUIATRIA
TING: RELIGION AND PSYCHIATRY
Religião e saúde
BT: Religião
NT: Religião e saúde mental
TESP: RELIGIÓN Y SALUD
TING: RELIGION AND HEALTH
Religião e saúde mental
BT: Religião e saúde
TESP: RELIGIÓN Y SALUD MENTAL
TING: RELIGION AND MENTAL HEALTH
Religião e sociologia
BT: Religião
TESP: RELIGIÓN Y SOCIOLOGIA
TING: RELIGION AND SOCIOLOGY
Religião yoruba
BT: Religião
NT: Candomblé
Umbanda
TESP: YORUBA (RELIGIÓN)
TING: YORUBA (RELIGION)
Religiões primitivas
RT: Magia
TESP: RELIGIONES PRIMITIVAS
TING: PRIMITIVE RELIGIONS
Religiosidade
BT: Crenças religiosas
RT: Espiritualidade
TESP: RELIGIOSIDAD
TING: RELIGIOSITY
SNPOR: Grau de envolvimento religioso do indivíduo, de seu
devotamento a crenças religiosas, ou sua adesão a
observâncias religiosas.
SNESP: Grado de creencias religiosa de un indivíduo, su grado de
devocion a creencias religiosas, o su adhesion a

observâncias religiosas
SNING: Degree of one's religious involvement, devotion to
religious beliefs, or adherence to religious observances.
Religiosos

UF: Pessoal religioso
BT: Recursos humanos
NT: Clero
Seminaristas
RT: Educação religiosa
Okada, Mokiti, 1882-1955
Profissionais
Religião
Santo Tomás de Aquino, 1225-1274
TESP: RELIGIOSOS
TING: RELIGIOUS PERSONNEL
SNPOR: Que vive segundo as regras de uma religião; que tem
religião.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que vive segundo las reglas de una religión; que tiene
religión.

Relógios biológicos (animal)
USE: Ritmos biológicos (animal)
Remediação da educação
BT: Educação
NT: Remediação da leitura
RT: Educação compensatória
Educação especial
TESP: REMEDIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
TING: REMEDIAL EDUCATION
SNPOR: Instrução especializada planejada para elevar a competência
acadêmica em estudantes com resultados abaixo do normal ou
com dificuldades de aprendizado. Compare EDUCAÇÃO
COMPENSATÓRIA.
SNESP: Instruccion especializada planeada para elevar la
competência academica en estudiantes con resultados abajo
del normal o com dificultades de aprendizaje. Compare
EDUCACION COMPENSATORIA
SNING: Specialized instruction designed to raise academic
competence of students with belownormal achievement or
learning difficulties. Compare COMPENSATORY EDUCATION.
Remediação da leitura
UF: Leitura remediativa
BT: Leitura
Remediação da educação
TESP: REMEDIACIÓN DE LA LECTURA
TING: REMEDIAL READING
SNPOR: Instrução especializada planejada para corrigir maus
hábitos de leitura ou para melhorar técnicas de leitura mal
aprendidas.
SNESP: Instruccion especializada planeada para corregir malos
habitos de lectura o para mejorar técnicas de lectura mal
aprendidas
SNING: Specialized instruction designed to correct faulty reading
habits or to improve imperfectly learned reading skills.

Remédios
USE: Farmacologia
Remorso

BT: Estados emocionais
TESP: REMORDIMIENTO
TING: REMORSE
SNPOR: Angústia causada por uma sensação de culpa, que pode ter
uma base real ou imaginada. Vários métodos podem ser usados
para aliviar sentimentos de culpa, incluindo dar presentes
e fazer penitência.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Angustia causada por una sensación de culpa, que puede
tener una base real o imaginada. Varios métodos pueden ser
usados para aliviar sentimientos de culpa, incluyendo dar
presentes y hacer penitencia.

Renascimento
BT: História da arte
Tratamento
TESP: RENACIMIENTO
TING: RENAISSANCE
SNPOR: Tratamento: 1.Uso terapêutico de respiração e reflexão
contínua, focalizada, inicialmente sob a orientação de um
profissional de renascimento, para liberar tensão, estresse
e emoções intensas e alcançar um estado de profunda paz, e
total relaxamento que leva a crescimento pessoal e mudanças
positivas na saúde, consciência e autoestima. Esse tipo de
terapia está cada vez mais sendo denominada trabalho
respiratório ou trabalho respiratório de renascimento 2.
Forma de terapia altamente controversa, agora em grande
medida desacreditada, na qual um indivíduo tenta a
reexperiência de nascer a fim de resolver supostos
conflitos e emoções pré-natais e perinatais e desenvolver
novas e diferentes perspectivas sobre a vida.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010). História da
arte: estilo artístico desse movimento, que nasce em
Florença aprox. em 1420 e estende-se até c1520,
espraiando-se para outras áreas da Itália.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: 1. Uso terapéutico de respiración y reflexión continua,
focalizada, inicialmente bajo la orientación de un
profesional de renacimiento, para liberar tensión, estrés y
emociones intensas y alcanzar un estado de profunda paz, y
total relajamiento que lleva a crecimiento personal y
mudanzas positivas en la salud, consciencia y autoestima.
Ese tipo de terapia está cada vez más siendo denominada
trabajo respiratorio o trabajo respiratorio de renacimiento
2. Forma de terapia altamente controversia, ahora en grande
medida desacreditada, en la cual un individuo intenta a
experiencia de nuevo de nacer a fin de resolver supuestos
conflictos y emociones prenatales y perinatales y
desarrollar nuevas y diferentes perspectivas sobre la vida.
Rendimento escolar
UF: Desempenho acadêmico
Desempenho escolar
BT: Realização

RT: Aprendizagem escolar
Educação
Fracasso escolar
TESP: RENDIMIENTO ESCOLAR
TING: ACADEMIC ACHIEVEMENT
Reparação
RT: Objeto
SNPOR: 1. Melhoria de ou expiação por dano feito anteriormente 2.
Na teoria das relações objetais de Melanie Klein, atos que
são realizados durante a posição depressiva para reparar o
relacionamento com o objeto bom. Klein considerava todos os
atos criativos e positivos na idade adulta exemplos de
reparação.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Mejoría de o expiación por daño hecho anteriormente 2.
En la teoría de las relaciones objétales de Melanie Klein,
actos que son realizados durante la posición depresiva para
reparar el relacionamiento con el objeto bueno. Klein
consideraba todos los actos creativos y positivos en la
edad adulta ejemplos de reparación.
Repetência escolar
USE: Fracasso escolar
Representação
BT: Bourdieu, Pierre Félix, 1930-2002
RT: Filosofia e sociologia
TESP: REPRESENTACIÓN
TING: REPRESENTATION
SNPOR: 1 Estrutura mental de informação codificada que corresponde
a algum objeto ou conceito. 2. Em teoria psicanalítica, o
uso de um símbolo para substituir um objeto ameaçador ou um
impulso reprimido. 3. De modo mais geral, o uso de qualquer
objeto, figura ou imagem para substituir ou significar
alguma coisa 4. Brinquedo dramático no qual crianças,
adolescentes ou adultos assumem diferentes papéis. No
processo, os participantes testam relacionamentos; ensaiam
diferentes formas de lidar com situações; identificam-se
com figuras significativas e representam uma ampla
variedade de estados efetivos e comportamentos dentro da
esfera segura do faz de conta.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Estructura mental de información codificada que
corresponde a algún objeto o concepto 2. En teoría
psicoanalítica, el uso de un símbolo para sustituir un
objeto amenazador o un impuso reprimido 3. De modo más
general, el uso de cualquier objeto, figura o imagen para
sustituir o significar alguna cosa 4. Juguete dramático en
lo cual niños, adolescentes o adultos asumen diferentes
formas de tratar situaciones; identifican se con figuras
significativas y representan una amplia variedad de estados
efectivos y conductuales dentro de la esfera segura de la
fantasía.
Representação mental
BT: Abstração
Percepção
NT: Representação mental em criancas

TESP: REPRESENTACIÓN MENTAL
TING: MENTAL REPRESENTATION
SNPOR: Entidade hipotética que supostamente representa uma
percepção, pensamento, memória ou algo semelhante na mente
durante operações cognitivas. Por algo semelhante na mente
durante operações cognitivas. Por exemplo, ao fazer ma
operação aritmética mental, a pessoa presumivelmente produz
representações mentais que correspondem aos dígitos e
operadores numéricos; quando uma pessoa se imagina olhando
o lado contrário de um objeto, ela presumivelmente produz
uma representação mental daquele objeto; quando uma pessoa
repete um número de telefone em voz alta enquanto disca,
ela presumivelmente produz representações mentais dos nomes
dos dígitos. Entretanto, não há consenso quanto a que
representações mentais poderiam ser.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Entidad hipotética que supuestamente representa una
percepción, pensamiento, memoria o algo semejante en la
mente durante operaciones cognitivas. Por algo semejante en
la mente durante operaciones cognitivas. Por ejemplo, al
hacer mala operación aritmética mental, la persona
presumiblemente produce una representación mental de
aquello objeto; cuando una persona repite un número de
teléfono en voz alto, mientras disca, ella presumiblemente
produce representaciones mentales de los nombres de los
dígitos. Entretanto, no hay consenso cuando a que
representaciones mentales podrían ser.
Representação mental em criancas
BT: Psicologia da criança
Representação mental
TESP: REPRESENTACIÓN MENTAL EN NIÑOS
TING: MENTAL REPRESENTATION IN CHILDREN
Representação parental
RT: Estrutura de parentesco
SNPOR: E a imagem construida no mundo interno do indivíduo a
partir de suas relações originárias com seus pais da
infância
SNESP: Es la imagen construida en el mundo interno del individuo a
partir de sus relaciones originarias con sus padres de la
infancia.
Representação social
BT: Psicologia social
TESP: REPRESENTACIÓN SOCIAL
TING: SOCIAL REPRESENTATION
Representações de si
RT: Contra-investimento
Self
TESP: REPRESENTACIONES DEL SI MISMO
TING: SELF REPRESENTATION
Repressão (mecanismo de defesa)
BT: Mecanismos de defesa
RT: Angústia automática
Angústia flutuante
Angústia neurótica

Censura onírica
Complexo
Espontaneidade
Sinal de angústia
TESP: REPRESIÓN
TING: REPRESSION (DEFENSE MECHANISM)
SNPOR: 1. Na teoria psicanalítica clássica e em outras formas de
psicologia profunda, o mecanismo de defesa básico que
consiste de excluir experiências dolorosas e impulsos
inaceitáveis da consciência. A repressão opera em um nível
inconsciente como uma proteção contra ansiedade produzida
por desejos sexuais censuráveis, sentimentos de
hostilidade, e experiências ameaçadoras do ego de todos os
tipos. Ela também entra em jogo na maioria das outras
formas de defesa, como na negação, nas quais os indivíduos
evitam realidades desagradáveis primeiro reprimindo-as e
então as negando.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. En la teoría psicoanalítica clásica y en otras formas de
psicología profunda, le mecanismo de defesa básico que
consiste de excluir experiencias dolorosas y impulsos
inaceptables de la consciencia. La represión opera en un
nivel inconsciente como una protección contra ansiedad
producida por deseos sexuales censurables, sentimientos de
hostilidad, y experiencias amenazadoras del ego de todos
los tipos. Ella también entra en juego en la mayoría de las
otras formas de defesa, como en la negación, en las cuales
los individuos evitan realidades desagradables primero
reprimiéndolas y entonces las negando.
Repressão política
RT: Política
Tortura
TESP: REPRESIÓN POLITICA
TING: POLITICAL REPRESSION
Reprodução assistida
USE: Tecnologia reprodutiva
Reprodução humana
NT: Concepção
RT: Climatério
TESP: REPRODUCCIÓN HUMANA
TING: HUMAN REPRODUCTION
Reprodução sexual
BT: Fisiologia
NT: Fertilidade
RT: Anfimixia
Climatério
Comportamento de acasalamento animal
Genética
Gravidez
Nascimento
Relação sexual
Sexo
Tecnologia reprodutiva
TESP: REPRODUCCIÓN SEXUAL
TING: SEXUAL REPRODUCTION

Reprovação escolar
USE: Fracasso escolar
Répteis

BT: Vertebrados
NT: Lagartos
Serpentes
Tartarugas
RT: Nectarívoros
TESP: REPTILES
TING: REPTILES
SNPOR: VERTEBRADOS de sangue frio que respiram ar pertencentes à
Classe Reptilia, geralmente cobertos com escamas externas
ou placas ósseas.(DECS)
SNESP: VERTEBRADOS de sangre fría y respiración aérea,
pertenecientes a la clase Reptilia, generalmente cubierto
de escamas o placas óseas externas.(DECS)
SNING: Cold-blooded, air-breathing VERTEBRATES belonging to the
class Reptilia, usually covered with external scales or
bony plates.(DECS)

Repugnância
USE: Aversão
Reputação
RT: Aprovação social
Cognição social
Percepção social
Status
TESP: REPUTACIÓN
TING: REPUTATION
SNPOR: Conceito de que alguém ou algo goza num grupo
humano.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Concepto de que alguien o algo goza en uno grupo humano.
Residência médica
USE: Internato e residência
Resiliência (Psicologia)
UF: Força resiliente
BT: Traços de personalidade
RT: Adaptabilidade (personalidade)
Ajustamento emocional
Enfrentamento
Mudança
Stress psicológico
TESP: RESILIENCIA (PSICOLOGIA)
TING: RESILIENCE (PSYCHOLOGY)
SNPOR: O processo e resultado de se adaptar com sucesso a
experiências de vida difíceis ou desafiadoras,
especialmente através de flexibilidade mental, emocional e
comportamental e ajustamento a demandas externas e
internas. Inúmeros fatores podem contribuir para como as
pessoas se adaptam bem ou mal a adversidades, predominante
entre eles (a) as formas como os indivíduos veem e se
envolvem com o mundo, (b) a disponibilidade e qualidade de
recursos sociais, e (c) estratégias de enfrentamento

específicas. A pesquisa psicológica demonstra que recursos
e habilidades em cada uma dessas esferas associadas com
adaptação mais positiva podem ser cultivados e
praticados.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: El proceso y resultado de adaptarse con suceso a
experiencias de vida difíciles o desafiadoras,
especialmente a través de flexibilidad mental, emocional y
conductual y ajustamiento a demandas externas y internas.
Inúmeros factores poden contribuir para como las personas
se adaptan bien o mal a adversidades, predominante entre
ellos (a) las formas como los individuos ven y se
involucran con el mundo, (b) la disponibilidad y calidad de
recursos sociales, (c) estrategias de enfrentamiento
específicas. La pesquisa psicológica demuestra que recursos
y habilidades en cada una de esas esferas asociadas con
adaptación más positiva pueden ser cultivados y practicados.
SNING: In June 2003, this term replaced the discontinued term
HARDINESS was removed from all records containing it and
replaced with RESILIENCE (PSYCHOLOGICAL). Use PSYCHOLOGICAL
ENDURANCE to access references from 1991-1996
Resistência
NT: Benefício secundário
Compulsão a repetição
Transferência
RT: Acedimento
Cesura
Contra-resistência
Direção da cura
TESP: RESISTENCIA
TING: RESISTANCE
SNPOR: 1. Geralmente, qualquer ação em oposição, desafiadora ou
resistente a alguma coisa ou a alguém. 2. Em psicoterapia e
análise, a obstrução inconsciente, através das palavras ou
comportamento do cliente, dos métodos do terapeuta ou
analista de evocar ou interpretar material psíquico gerado
na terapia. A teoria psicanalítica interpreta a
resistência, classicamente como uma forma de defesa e
diferencia três tipos: resistência consciente, resistência
do ID e repressão-resistência. 3. O grau com que um
organismo pode se defender contra micro-organismos
causadores de doença.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Generalmente, cualquier acción en oposición, desafiadora
o resistente a alguna cosa o a alguien.2 . En psicoterapia
y análisis, la obstrucción inconsciente, a través de las
palabras o comportamiento del cliente, de los métodos de
terapia. La teoría psicoanalítica interpreta a material
psíquico generado en la terapia. La teoría psicoanalítica
interpreta la resistencia consciente, resistencia do ID y
represión-resistencia. 3. El grado con que un organismo
puede se defender contra micro-organismos causadores de
enfermedad.
Resistência vascular renal
BT: Fisiologia
TESP: RESISTENCIA VASCULAR RENAL
TING: RENAL VASCULAR RESISTANCE

Respeito (ética)
BT: Ética
TESP: RESPETO (ETICA)
TING: RESPECT (ETHICS)
Respiração
UF: Aspiração
RT: Distúrbios respiratórios
TESP: RESPIRACIÓN
TING: RESPIRATION
SNPOR: Ato de respirar com os PULMÕES, consistindo em INALAÇÃO ou
captação do ar ambiente para os pulmões e na EXPIRAÇÃO ou
expulsão do ar modificado, que contém mais DIÓXIDO DE
CARBONO que o ar inalado. (Tradução livre do original:
Blakiston's Gould Medical Dictionary, 4th ed.). Não está
incluída a respiração tissular (=CONSUMO DE OXIGÊNIO) ou
RESPIRAÇÃO CELULAR.(DECS)
SNESP: Acto de respirar con los pulmones (PULMÓN), que consiste en
la inspiración(INHALACIÓN), entrada de aire ambiental en
los pulmones y la ESPIRACIÓN, expulsión del aire modificado
que contiene masDIÓXIDO DE CARBONO que el aire inspirado
(Adaptación del original: Blakiston's Gould Medical
Dictionary, 4th ed.). Esto no incluye la respiración
tisular (=CONSUMO DE OXÍGENO) o la RESPIRACIÓNCELULAR.(DECS)
SNING: The act of breathing with the LUNGS, consisting of
INHALATION, or the taking into the lungs of the ambient
air, and of EXHALATION, or the expelling of the modified
air which contains more CARBON DIOXIDEthan the air taken in
(Blakiston's Gould Medical Dictionary, 4th ed.). This does
not include tissue respiration (= OXYGEN CONSUMPTION)
orcell respiration (= CELL RESPIRATION).(DECS)
Responsabilidade
BT: Comportamento social
NT: Responsabilidade social
RT: Autocrítica
Competência
TESP: RESPONSABILDAD
TING: RESPONSIBILITY
SNPOR: 1. Extensão em que a pessoa responde à outra por seus
comportamentos, decisões ou julgamentos, especialmente em
termos profissionais. 2. Em atendimento de saúde, a
responsabilidade de cada provedor, clínica ou hospital de
documentar seus esforços, utilização de recursos e os
resultados de seus esforços, utilização de recursos e os
resultados de seus serviços, e de relatar essas informações
às companhias de seguro ou agências estaduais ou
federais.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Extensión en que la persona responde a la otra por sus
comportamientos decisiones o juzgamientos, especialmente en
términos profesionales. 2. En atendimiento de salud, la
responsabilidad de cada proveedor, clínica o hospital de
documentar sus esfuerzos, utilización de recursos y los
resultados de sus esfuerzos, utilización de recursos y los
resultados de sus servicios, y de relatar esas
informaciones a las compañías de seguro o agencias
estaduales o federales.

Responsabilidade social
BT: Comportamento social
Responsabilidade
RT: Ética
Justiça social
Mudança social
TESP: RESPONSABILIDAD SOCIAL
TING: SOCIAL RESPONSIBILITY
SNPOR: A responsabilidade de uma organização, empresa, individual,
ou outra entidade para tomar decisões e ações que irão
beneficiar o bem-estar da sociedade.(DECS)
SNESP: La responsabilidad de una organización, empresa, persona u
otra entidad para tomar decisiones y realizar acciones que
beneficien el bienestar de la sociedad.(DECS)
SNING: The responsability of an organization, business,
individual, or other entity to make decisions and take
actions that will benefit the welfare of society.(DECS)
Resposta de observação
BT: Comportamento operante
TESP: RESPOSTA DE OBSERVACIÓN
TING: OBSERVING RESPONSE
SNPOR: Comportamento que resulta na apresentação ou esclarecimento
de estímulos discriminadores.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Comportamiento que resulta en la presentación o
esclarecimiento de estímulos discriminadores.
Respostas
NT: Respostas condicionadas
Respostas emocionais
RT: Parâmetros de respostas
TESP: RESPUESTAS
TING: RESPONSES
SNPOR: Qualquer reação glandular, muscular, neural ou outra a um
estímulo. Uma resposta é uma unidade de comportamento
claramente definida, mensurável discutida em termos de seu
resultado ou suas características físicas.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier reacción glandular, muscular, neural o otra a un
estímulo. Una respuesta es una unidad de comportamiento
claramente definida, mensurable discutida en términos de su
resultado o sus características físicas.
Respostas condicionadas
UF: Reflexo condicionado
BT: Condicionamento clássico
Condicionamento operante
Respostas
NT: Supressão condicionada
TESP: RESPUESTAS CONDICIONADAS
TING: CONDITIONED RESPONSES
SNPOR: Em condicionamento pavloviano, a resposta aprendida ou
adquirida a um estímulo condicionado.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En condicionamiento pavloviano, la respuesta aprendida o
adquirida a un estímulo condicionado.

Respostas de alarme
RT: Comportamento de fuga (animal)
Comportamento defensivo (animal)
Etologia animal
Medo
TESP: RESPUESTAS DE ALARMA
TING: ALARM RESPONSES
SNPOR: Reações comportamentais, emocionais, ou fisiológicas a
ameaças físicas reais ou aparentes. Termo usado
primordialmente para populações animais.
SNESP: Reacciones comportamentales, emocionales, o fisiologicas a
amenazas fisicas reales o aparentes. Termino usado
primordialmente para poblaciones de animales
SNING: Behavioral, emotional, or physiological reactions to actual
or perceived physical threat. Used primarily for animal
populations.
Respostas emocionais
BT: Respostas
RT: Emoções
Inteligência emocional
Riso
TESP: RESPUESTAS EMOCIONALES
TING: EMOTIONAL RESPONSES
SNPOR: A partir de 1982, termo limitado as populações humanas. Use
ANIMAL EMOTIONALITY para questões não-humanas.
SNESP: A partir de 1987, término limitado a las poblaciones
humanas. Use ANIMAL EMOTIONALITY para cuestiones no-humanas.
SNING: From 1982, limited to human populations. Use ANIMAL
EMOTIONALITY for nonhuman subjects.
Ressentimento
USE: Hostilidade
Ressonância magnética
USE: Imagem por ressonância magnética
Ressonância magnética funcional
UF: FMRI
RMF
BT: Imagem por ressonância magnética
TESP: RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL
TING: FUNCTIONAL MAGNETIC RESSONANCE IMAGING
Retardado mental
USE: Deficiente mental
SNPOR: Pessoas que apresentam debilidade intelectual (QI abaixo de
70) e da função adaptativa manifestada durante o período de
desenvolvimento. Use o termo para populações de pessoas
portadoras de retardo mental. Se possível use um termo mais
específico. Use MENTAL RETARDATION para discussões do
conceito ou do próprio distúrbio.
SNESP: Personas que presentan debilidad intelectual (QI abajo de
70) y de la función adaptativa manifestada durante el
período de desarrollo. Use el término para poblaciones de
personas portadoras de retardo mental. Sí posible use un
término más específico. Use MENTAL RETARDATION para
discusiones del concepto o del propio trastorno.
SNING: Persons exhibiting impaired intellectual (IQ below 70) and

adaptive functioning manifested during the developmental
period. Use for populations of mentally retarded persons.
Use a more specific term if possible . Use MENTAL
RETARDATION for discussions of the concept or the disorder
itself.
Retardo mental
UF: Amência
Deficiência mental
Oligofrenia
NT: Deficiente mental educável
Idiot savants
Retardo mental - Guia
Retardo mental limítrofe
Retardo mental severo
Síndrome de Down
RT: Dano cerebral
Deficiente mental
Distúrbios do desenvolvimento
Distúrbios mentais
Hidrocefalia
Síndrome de Prader-Willi
Síndrome de Rett
TESP: RETRASO MENTAL
TING: MENTAL RETARDATION
SNPOR: Debilidade intelectual (QI abaixo de 70) e da função de
adaptação manifestada durante o período de desenvolvimento.
Use o termo para o conceito ou para o proprio distúrbio, e
use RETARDADO MENTAL, ou um termo mais específico, para as
populações de pessoas portadoras de doenças mentais.
SNESP: Debilidad intelectual (QI abajo de 70) y de la función de
adaptación manifestada durante el periodo de desarrollo.
Use el término para el concepto o para el propio trastorno,
y use RETARDO MENTAL, o un término más específico, para
poblaciones de personas portadoras de enfermedades mentales.
SNING: Impaired intellectual (IQ below 70) and adaptive
functioning manifested during the developmental period. Use
for the concept or disorder itself, and use MENTALLY
RETARDED, or a more specific term, for mentally retarded
populations. In 2000, this term replaced the discontinued
and deleted term MENTALLY RETARDED. MENTALLY RETARDED was
removed from all records containing it and replaced with
MENTAL RETARDATION
Retardo mental - Guia
BT: Retardo mental
TESP: RETRASO MENTAL - GUIA
TING: MENTAL RETARDATION - GUIDE
Retardo mental limítrofe
BT: Retardo mental
RT: Estados limítrofes
TESP: RETARDO MENTAL LIMITROFE
TING: BORDERLINE MENTAL RETARDATION
SNPOR: QI entre 71-84.
SNESP: QI entre 71-84.
SNING: IQ 71-84.
Retardo mental severo

UF: Deficiente mental severo
BT: Deficiente mental
Retardo mental
TESP: RETARDO MENTAL SEVERO
TING: SEVERELY MENTALLY RETARDED
SNPOR: QI entre 20-34.
SNESP: QI entre 20-34.
SNING: IQ 20-34.
Retardo no desenvolvimento da fala
BT: Desenvolvimento da fala
RT: Distúrbios da fala
TESP: RETARDO EN EL DESARROLLO DEL HABLA
TING: RETARDED SPEECH DEVELOPMENT
SNPOR: Desenvolvimento da fala que esteja abaixo do normal para um
nível etário específico.
SNESP: Desenvolvimiento del habla que este abajo del normal para
um nivel etario específico
SNING: Speech development that is below normal for a specific age
level.
Retenção

NT: Reconhecimento (aprendizagem)
RT: Aprendizagem
Esquecimento
Interferência (aprendizagem)
Medidas da retenção
Memória
TESP: RETENCIÓN
TING: RETENTION
SNPOR: Permanência de ato, informação ou experiência aprendidos,
avaliados pela repetição, memória, identificação ou por
re-aprendizado. Considere também LONG TERM MEMORY ou
MEMORIA DE CURTO PRAZO. Use o termo para populações humanas
e animais.
SNESP: Permanencia de acto, información o experiencia aprendidos,
evaluación, por la repetición, memoria, identificación o
por re-aprendizaje. Considere también LONG TERM MEMORY o
MEMORIA DE CORTO PLAZO. Use el término para poblaciones
humanas y animales.
SNING: Persistence of a learned act, information, or experience as
measured by reproduction, recall, recognition, or
relearning. Consider also LONG TERM MEMORY or SHORT TERM
MEMORY. Use for both human and animal populations.

Retina

BT: Olho (anatomia)
NT: Células bipolares da retina
Células ganglionares da retina
RT: Fator derivado do epitélio pigmentado
TESP: RETINA
TING: RETINA
SNPOR: Membrana de tecido nervoso (composta por dez camadas e
encontrada no olho) que se continua no NERVO ÓPTICO. Recebe
imagens de objetos externos e transmite [essas informações]
aocérebro [em forma de] impulsos visuais [nervosos]. Sua
superfície externa está em contato com a COROIDE e a
interna, com o CORPO VÍTREO. A camada mais externa é
pigmentada e as outras (9), transparentes.(DECS)

SNESP: Es la décima membrana de tejido nervioso del ojo. Se
continúa con el NERVIO ÓPTICO, recibe las imágenes de los
objetos externos y transmite los impulsos visuales hacia el
cerebro. Su superficie exterior se encuentra en contacto
con la COROIDES y su superficie interna con el CUERPO
VÍTREO. La capa más externa es pigmentada, en tanto las
nueve capas internas son transparentes.(DECS)
SNING: The ten-layered nervous tissue membrane of the eye. It is
continuous with the OPTIC NERVE and receives images of
external objects and transmits visual impulses to the
brain. Its outer surface is in contact with the CHOROID and
the inner surface with the VITREOUS BODY. The outer-most
layer is pigmented, whereas the inner nine layers are
transparent.(DECS)
Retinopatia diabética
BT: Diabetes mellitus
TESP: RETINOPATIA DIABETICA
TING: DIABETIC RETINOPATHY
SNPOR: Doença da RETINA resultante de uma complicação de DIABETES
MELLITUS. Caracteriza-se por complicações microvasculares
progressivas, como ANEURISMA, EDEMA inter-retiniano e
NEOVASCULARIZAÇÃO PATOLÓGICA intraocular.(DECS)
SNESP: Enfermedad de la RETINA que es una complicación de la
DIABETES MELLITUS. Se caracteriza por complicaciones
microvasculares progresivas, como ANEURISMA, EDEMA
interretinal y NEOVASCULARIZACIÓN PATOLÓGICA
intraocular.(DECS)
SNING: Disease of the RETINA as a complication of DIABETES
MELLITUS. It is characterized by the progressive
microvascular complications, such as ANEURYSM, interretinal
EDEMA, and intraocular PATHOLOGIC NEOVASCULARIZATION.(DECS)
Retórica

BT: Habilidades na comunicação
Linguagem
NT: Ironia
RT: Análise do discurso
Comunicação
Comunicação escrita
Comunicação oral
Comunicação persuasiva
Escrita criativa
Hermenêutica
Relatos verbais
TESP: RETORICA
TING: RHETORIC
SNPOR: A arte da eloquência, a arte de bem argumentar; arte da
palavra. Conjunto de regras que constituem a arte do bem
dizer, a arte da eloquência; oratória.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: La arte de la elocuencia, la arte de bien argumentar, arte
de la palabra. Conjunto de reglas que constituyen la arte
del bien decir, la arte de la elocuencia; oratoria.

Retroalimentação
USE: Feedback

Revisão de literatura
RT: Metanálise
TING: LITERATURE REVIEW
Revistas

BT: Meios de comunicação impressos
NT: Histórias em quadrinhos
TESP: PUBLICACIONES PERIÓDICAS
TING: MAGAZINES
SNPOR: Publicação periódica, destinada a grande público ou a um
público específico, que reúne, em geral, matérias
jornalísticas, esportivas, econômicas, informações
culturais, conselhos de beleza, moda, decoração
etc.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Publicación periódica, destinada a grande público o a un
público especifico, que reúne, en general, materias
periodísticas, deportivas, económicas, informaciones
culturales, consejos de belleza, moda, decoración etc.

Revolução russa
BT: História - União Soviética
Ricoeur, Paul, 1913-2005
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Risco

Riso

NT: Comportamento de risco
RT: Autodestruição
Pessoas desaparecidas
TESP: RIESGO
TING: RISK
SNPOR: 1. Probabilidade de que um evento ocorra, tal como o risco
de que uma doença ou transtorno se desenvolva 2. A
probabilidade de experimentar perda ou dano associado com
uma ação.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Probabilidad de que un evento ocurra, tal como el riesgo
de que una enfermedad o trastorno se desarrollo 2. La
probabilidad de experimentar pédida o daño asociado con una
acción.
BT: Vocalização
RT: Comunicação não-verbal
Humor
Respostas emocionais
Sorrisos
TESP: RISA
TING: LAUGHTER
SNPOR: Expressão vocal das emoções de divertimento, alegria ou
escárnio, caracterizada por movimentos inspiratórios e
expiratórios ocorrendo em rápida sucessão. O riso é
prazeroso porque serve para liberar a tensão armazenada
quando as pessoas escutam uma história divertida ou
assistem a um evento divertido. Riso também pode resultar
quando estados de ameaça ocorrem em um contexto seguro ou

por uma resolução abrupta de uma incongruência cognitiva.
Em teoria psicanalítica, o riso pode ser visto como uma
defesa contra choro ou constrangimento. Foi verificado que
acessos de riso descontrolados ou paroxísticos precipitam
ataques catalépticos, são uma manifestação comum nas manias
e são um sintoma ocasional de convulsão psicomotora entre
as crianças, denominada epilepsia gelástica. Riso
espasmódico, ou gelasmo, também é encontrado na
esquizofrenia, histeria e doenças orgânicas do cérebro, bem
como na coreomania.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Expresión vocal de las emociones de divertimento, alegría o
escarnio, caracterizada por movimientos inspiratorios y
espiratorios ocurriendo en rápida sucesión. La risa es
placentera porque sirve para liberar la tensión almacenada
cuando las personas escuchan una historia divertida o
asisten a un evento divertido. Risa también puede resultar
cuando estados de amenaza ocurren en un contexto seguro o
por una resolución abrupta de una incongruencia cognitiva.
En teoría psicoanalítica, la risa puede ser mirada como una
defesa contra lloro o constreñimiento. Fue verificado que
acceso de risa descontrolados o paroxísticos precipitan
ataque catalépticos, son una manifestación común en las
manías y son un síntoma ocasional de convulsión psicomotora
entre los niños, denominada epilepsia gelástica. Risa
espasmódica, o gelasmo, también es encontrado en la
esquizofrenia, histeria y enfermedades orgánicas del
cerebro, bien como en la coreomania.
Risperidona
BT: Drogas neurolépticas
TESP: RISPERIDONA
TING: RISPERIDONE
SNPOR: Bloqueador seletivo dos RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS DO TIPO
D2 e dos RECEPTORES 5-HT2 DE SEROTONINA que age como
antipsicótico atípico. Tem mostrado que melhora tanto os
sintomas positivos como os negativos no tratamento da
ESQUIZOFRENIA.(DECS)
SNESP: Bloqueador selectivo de los RECEPTORES DE DOPAMINA D2 y
RECXEPTORES DE SEROTONINA 5-HT-2, que actúa como un agente
antipsicótico atípico. Se ha demostrado que mejora tanto lo
síntomaspositivos como negativos en el tratamiento de la
ESQUIZOFRENIA.(DECS)
SNING: A selective blocker of DOPAMINE D2 RECEPTORS and SEROTONIN
5-HT2 RECEPTORS that acts as an atypical antipsychotic
agent. It has been shown to improve both positive and
negative symptoms in the treatment of SCHIZOPHRENIA.(DECS)
Ritmo

NT: Ritmo alfa
Sincronização
RT: Discriminação de padrão
Música
Percepção
Percepção auditiva
Percepção da fala
TESP: RITMO
TING: RHYTHM
SNPOR: 1. Padrão regular de alterações, flutuações ou ocorrências,

por exemplo, um ritmo biológico. 2. A frequência de ondas
cerebrais, identificadas como ondas alfa, ondas beta, ondas
gama, ondas delta e ondas teta 3. A cadência ou estrutura
temporal de longo prazo de sons semelhantes.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Patrón regular de alteraciones, fluctuaciones u
ocurrencias, por ejemplo, un ritmo biológico. 2 La
frecuencia de ondas cerebrales, identificadas como ondas
alfa, ondas beta, ondas gama, ondas delta y ondas teta. 3.
La cadencia o estructura temporal de longo plazo de sonidos
semejantes.
Ritmo alfa
BT: Ritmo
TESP: RITMO ALFA
TING: ALPHA RHYTHM
SNPOR: Ondas encefálicas caracterizadas por uma voltagem ou
amplitude relativamente alta e uma frequência de 8-13 Hz.
Constituem a maioria das ondas registradas por EEG que
estiver rastreando a atividade do EEG dos lobos parietal e
occipital quando o indivíduo estiver acordado, mas relaxado
com olhos fechados.(DECS)
SNESP: Ondas cerebrales caracterizadas por un voltaje
relativamente alto o de amplitud y una frecuencia de 8-13
Hz. Constituyen la mayoría de las ondas registradas por un
EEG que registra la actividad de los lóbulos parietales y
occipitales cuando el individuo está despierto, pero
relajado, con los ojos cerrados.(DECS)
SNING: Brain waves characterized by a relatively high voltage or
amplitude and a frequency of 8-13 Hz. They constitute the
majority of waves recorded by EEG registering the activity
of the parietal and occipital lobes when the individual is
awake, but relaxed with the eyes closed.(DECS)
Ritmo biológico diário (animal)
USE: Ritmos circadianos (animal)
Ritmos biológicos
NT: Ciclo vigília-sono
Ritmos biológicos (animal)
Ritmos biológicos (humano)
Ritmos circadianos (animal)
Ritmos ultradianos
RT: Variação sazonal
TESP: RITMOS BIOLÓGICOS
TING: BIOLOGICAL RHYTHMS
SNPOR: Variações rítmicas e periódicas em funções fisiológicas e
psicológicas. Termo usado para populações humanas e animais.
SNESP: Variaciones ritmicas y periodicas en fuciones fisiologicas
y psicológicas. Termino usado para poblaciones humanas y
animales
SNING: Rhythmic and periodic variations in physiological and
psychological functions. Used for human or animal
populations.
Ritmos biológicos (animal)
UF: Relógios biológicos (animal)
BT: Etologia animal
Ritmos biológicos

NT: Ritmos circadianos (animal)
RT: Receptividade sexual (animal)
TESP: RITMOS BIOLÓGICOS (ANIMAL)
TING: ANIMAL BIOLOGICAL RHYTHMS
SNPOR: Variações rítmicas e periódicas nas funções comportamentais
e fisiológicas dos animais. Use BIOLOGICAL RHYTHMS para
acessar referências entre 67-72.
SNESP: Variaciones ritmicas y periodicas en las funciones
comportamentales y fisiologicas de los animales. Use
BIOLOGICAL RHYTHMS para acceder referências entre 67-72
SNING: Rhythmic and periodic variations in behavioral or
physiological functions of animals. Use BIOLOGICAL RHYTHMS
to access references from 67-72.
Ritmos biológicos (humano)
UF: Ritmos circadianos (humano)
Variações diurnas
BT: Ritmos biológicos
TESP: RITMOS BIOLÓGICOS (HUMANO)
TING: BIOLOGICAL RHYTHMS (HUMAN)
SNPOR: Qualquer variação periódica na função fisiológica ou
psicológica de um organismo vivo, tal como nível de
energia, desejo sexual ou menstruação. Esses ritmos
usualmente estão ligados a mudanças cíclicas em deixas
ambientais, tais como o período do dia ou a passagem das
estações e tendem a ser diários. Eles também podem variar
de acordo com o indivíduo e o período da vida.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier variación periódica en la función fisiológica o
psicológica de un organismo vivo, tal como nivel de
energía, deseo sexual o menstruación. Ese ritmo usualmente
están ligados a mudanzas cíclicas en hojas ambientales,
tales como el periodo del día o la pasaje de las estaciones
y tienden a ser diarios. Ellos también pueden variar de
acuerdo con el individuo y el periodo de la vida.
Ritmos circadianos (animal)
UF: Ritmo biológico diário (animal)
Ritmos circadianos dos animais
BT: Ritmos biológicos
Ritmos biológicos (animal)
TESP: RITMO CIRCADIANO
TING: ANIMAL CIRCADIAN RHYTHMS
SNPOR: Variações ou padrões cíclicos diurnos das funções
comportamentais ou fisiológicas dos animais. Use BIOLOGICAL
RHYTHMS para acessar referências entre 67-72.
SNESP: Variaciones o patrones cíclicos diurnos de las funciones
conductuales o fisiológicas de los animales. Use BIOLOGICAL
RHYTHMS para acceder referencias entre 67-72.
SNING: Diurnal cyclical variations or patterns of behavioral or
physiological functions of animals. Use BIOLOGICAL RHYTHMS
to access references from 67-72.
Ritmos circadianos (humano)
USE: Ritmos biológicos (humano)
Ritmos circadianos dos animais
USE: Ritmos circadianos (animal)
TING: ANIMAL CIRCADIAN RHYTHMS

Ritmos ultradianos
BT: Ritmos biológicos
TESP: CICLOS DE ACTIVIDAD
TING: ULTRADIAN RHYTHMS
SNPOR: Qualquer variação periódica na função fisiológica ou
psicológica repetindo-se em um ciclo de mais de 24 horas,
como o ciclo menstrual humano.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Cualquier variación periódica en la función fisiológica o
psicológica repitiéndose en un ciclo de más de 24 horas,
como el ciclo menstrual.
Ritos (não religiosos)
RT: Ritos de passagem
Suspensão corporal
TESP: RITOS (NO RELIGIOSOS)
TING: RITES (NONRELIGIOUS)
Ritos (religião)
USE: Práticas religiosas
Ritos de iniciação
BT: Ritos de passagem
TESP: RITOS DE INICIACIÓN
TING: INITIATION RITES
Ritos de morte
UF: Funerais
BT: Ritos de passagem
RT: Morte
TESP: RITOS DE MUERTE
TING: DEATH RITES
SNPOR: Cerimônia, ritual religioso ou prática religiosa ou
costumeira, definida pela cultura, associada ao morrer e
aos mortos, tais como um rito fúnebre.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Ceremonia, ritual religioso o práctica religiosa o
habitual, definida por la cultura, asociada al morir y a
los muertos, tales como un rito fúnebre.
Ritos de nascimento
BT: Ritos de passagem
RT: Circuncisão
Nascimento
TESP: RITOS DE NACIMIENTO
TING: BIRTH RITES
SNPOR: Cerimônia, ritual religioso ou costumeira, ligada à cultura
e associada ao período pré-natal, nascimento ou período de
bebê. Nas sociedades ocidentais, esses ritos podem incluir
batismo, circuncisão ou uma cerimônia secular de
nomeação.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Ceremonia, ritual religioso o habitual ligada a la cultura
y asociadaa al período pre-natal, nacimiento o período de
bebé. En las sociedades occidentales, eses ritos pueden
incluir bautismo, circuncisión secular de nombramiento.
Ritos de passagem

BT: Fatores socioculturais
NT: Ritos de iniciação
Ritos de morte
Ritos de nascimento
RT: Circuncisão
Estágios de desenvolvimento
Etnografia
Ritos (não religiosos)
Tabus
TESP: RITOS DE PASAJE
TING: RITES OF PASSAGE
SNPOR: Ritual que marca uma transição de vida específica, tal como
nascimento, casamento ou morte, ou um marco do
desenvolvimento, como um bar mitzvah, formatura ou admissão
a uma nova profissão ou associação. Em muitas sociedades
pré-científicas esses tiros são considerados essenciais se
o indivíduo quiser fazer uma transição bem-sucedida de uma
condição para outra. Entretanto, a persistência de ritos de
passagem nas sociedades seculares modernas nas quais não há
tal crença sugere que eles podem cumprir uma função
psicológica importante tanto para o indivíduo como para seu
grupo social.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Ritual que marca una transición de vida específica, tal
como nacimiento, casamiento, o muerte, o un marco del
desarrollo, como un bar mitzvah, graduación o admisión a
una nueva profesión o asociación. En muchas sociedades
pre-científicas eses tiros son considerados esenciales se
el individuo quisiere hacer una transición bien-sucedida de
una condición para otra. Entretanto, la persistencia de
ritos de pasaje en las sociedades seculares modernas en las
cuales no hay tal creencia sugiere que ellos pueden cumplir
una función psicológica importante tanto para el individuo
como para su grupo social.
Rituais (religião)
USE: Práticas religiosas
Rituais de cura
BT: Práticas religiosas
TESP: RITUALES DE CURA
TING: CURE RITUALS
RMBPC

RMF

USE: Listagem revisada dos problemas com a memória e
comportamento do paciente
USE: Ressonância magnética funcional

Roedores

UF: Hystricognathi
BT: Mamíferos
NT: Camundongos
Capivaras
Cobaias
Cricetinae
Equimídeos
Gerbilos

Rabo-de-facho (roedores)
Ratos
Trinomys
TESP: ROEDORES
TING: RODENTS
SNPOR: Ordem de mamíferos que consiste de 29 famílias e diversos
gêneros.(DECS)
SNESP: Orden de mamíferos constituido por 29 familias y muchos
géneros.(DECS)
SNING: A mammalian order which consists of 29 families and many
genera.(DECS)
Rogers, Carl Ramson, 1902-1987
BT: Pessoas
RT: Psicologia humanista
Psicólogos
Terapia centrada no cliente
TESP: ROGERS, CARL RAMSON, 1902-1987
TING: ROGERS, CARL RAMSON, 1902-1987
SNPOR: Identifica estudos biográficos e autobiográficos assim como
comentários e críticas dos trabalhos de Roger.
SNESP: Identifica estudios biográficos y autobiográficos así como
comentarios y niños de los trabajos de Roger.
SNING: Identifies biographical or autobiographical studies and
discussions of Rogers's works.
Rokeach value survey
UF: RVS
BT: Testes psicológicos
Role playing
RT: Comportamento de brincar
Papéis
Psicodrama
Técnicas psicoterapêuticas
TESP: ROL DE TOCAR
TING: ROLE PLAYING
SNPOR: Encenação psicológica ou comportamental de papéis sociais
outros que não aqueles característicos de um indivíduo,
tipicamente observados nas brincadeiras de criança, ou
usados como uma técnica experimental, intrucional, ou
psicoterapêutica. Compare ROLE TAKING.
SNESP: Escena psicologica o comportamental de otros papeles
sociales, que no son aquellas caracteristicas de un
individuo, tipicmante observados en los juegos de ninos, o
usados como una tecnica experimental, instruccional, o
psicoterapeutico. Compare RoleTaking
SNING: Psychological or behavioral enactment of social roles other
than one's own, typically seen in child's play, or used as
an experimental, instructional, or psychotherapeutic
technique. Compare
ROLE TAKING.
Rolf, Ida Pauline, 1896-1979
BT: Pessoas
RT: Bioquímicos
Rolfing

RT: Consciência corporal

Fisioterapia
Rolland, Romain, 1866-1944
BT: Pessoas
RT: Escritores
Músicos
Professores
Romantismo
BT: História da arte
TESP: ROMANTICISMO
TING: ROMANTICISM
SNPOR: Movimento artístico e intelectual na Europa e América no
final do século XVIII e início do século XIX que enfatizava
os valores da imaginação, espontaneidade, curiosidade e
autoexpressão emocional sobre os padrões clássicos de
equilíbrio, ordem limitação proporção e objetividade. Seu
nome deriva de romance, a forma literária na qual desejos e
sonhos prevalecem sobre as realidades cotidianas. Como uma
reação em parte contra avanços científicos e tecnológicos
da época, o Romantismo pode ser visto como um precursor de
movimentos humanistas na psicologia.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Movimiento artístico y intelectual en la Europa y América
en el final del siglo XVIII y inicio del siglo XIX que
enfatiza los valores de la imaginación, espontaneidad,
curiosidad y autoexpresión emocional sobre los patrones
clásicos de equilibrio, orden limitación proporción y
objetividad. Su nombre deriva de romance, la forma
literaria en la cual deseos y sueños prevalecen sobre las
realidades cotidianas. Como una reacción en parte contra
avanzos científicos y tecnológicos de la época, el
Romanticismo puede ser mirado como un precursor de
movimientos humanistas en la psicología.
Rorschach, Hermann, 1884-1922
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
Rorty, Richard, 1931-2007
BT: Pessoas
RT: Filosofia americana
Filósofos
Rosenfeld, Eva Marie, 1892-1977
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Rosset, Clement, 1939BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Rotação de pessoal
USE: Rotatividade de pessoal
Rotação mental
BT: Processos cognitivos
RT: Orientação espacial (percepção)

Percepção espacial
TESP: ROTACION MENTAL
TING: MENTAL ROTATION
SNPOR: Tarefa laboratorial na qual as pessoas são instruídas a
fazer julgamentos sobre estímulos que são girados algum
grau em sentido horário ou anti-horário a partir de suas
orientações normais. Esses julgamentos parecem requerer uma
rotação mental do estímulo dentro de sua orientação
normal.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Tarea de laboratorio en la cual las personas son instruidas
a hacer juzgamientos sobre estímulos que son girados algún
grado en sentido horario o anti-horario a partir de sus
orientaciones normales. Eses juzgamientos parecen requerir
una rotación mental del estímulo dentro de su orientación
normal.
Rotatividade de pessoal
UF: Rotação de pessoal
Turnover
RT: Recursos humanos
Segurança do trabalho
TESP: ROTATIVIDAD DE PERSONAL
TING: EMPLOYEE TURNOVER
SNPOR: Em contextos industriais e organizacionais, o número de
empregados que deixa seus empregos durante um determinado
período. Uma distinção geralmente é feita entre
rotatividade controlável, como por dispensa ou demissão
voluntária, e rotatividade incontrolável, como por
aposentadoria ou demissão involuntária. A taxa de
rotatividade é calculada pela divisão da rotatividade
controlável pelo número médio de empregados na organização
ou unidade durante esse período. Essa taxa pode ser um
indicador do nível geral de satisfação no emprego entre
empregados.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En contextos industriales y organizacionales, el número de
empleados que deja sus empleados durante un determinado
periodo. Una distinción generalmente es hecha entre
rotatividad es calculada por la división e la rotatividad
controlable por el número medio de empleados en la
organización o unidad durante ese periodo. Esa taja puede
ser un indicador del nivel general de satisfacción en el
empleo entre empleados.
Roterodamus, Desiderius Erasmus
USE: Rotterdam, Erasmo, 1467-1536
Rotinas de interação social
BT: Interação social
TESP: RUTINAS DE INTERACCIÓN SOCIAL
TING: SOCIAL INTERACTION ROUTINES
Rotterdam, Erasmo, 1467-1536
UF: Roterodamus, Desiderius Erasmus
BT: Pessoas
RT: Filosofia holandesa
Filósofos
Teólogos

Roubo

UF: Furto
BT: Crime
RT: Cleptomania
TESP: ROBO
TING: THEFT
SNPOR: Ato ilegal de se apropriar.(DECS)
SNESP: Acto ilegal de apropiación.(DECS)
SNING: Unlawful act of taking property.(DECS)

Roudinesco, Elisabeth, 1944BT: Pessoas
RT: Historiadores
Psicanalistas
Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778
BT: Pessoas
RT: Compositores
Escritores
Filosofia suiça
Filósofos
Roussilon, René, 1947BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
RPE

USE: Escala de percepção subjetiva de esforço

Rummikub (jogo)
BT: Jogos
TESP: RUMMIKUB (JUEGO)
TING: RUMMIKUB (GAME)
Rumores

USE: Boato

Russell, Bertrand Arthur William
USE: Russell, Bertrand, 1872-1970
Russell, Bertrand, 1872-1970
UF: Russell, Bertrand Arthur William
BT: Pessoas
RT: Filosofia inglesa
Filósofos
RVS

USE: Rokeach value survey

Sá-Carneiro, Mario de, 1890-1916
BT: Pessoas
RT: Escritores
Saberes docentes
BT: Ensino
RT: Trabalho docente
TESP: CONOCIMIENTO DEL PROFESOR
TING: TEACHER KNOWLEDGES

Saciação

RT: Apetite
Motivação
TESP: SACIEDAD
TING: SATIATION
SNPOR: Termo primeiramente limitado para compensação ou satisfação
de uma motivação de base fisiológica (por exemplo,
necessidade por comida e água), mas que pode também
referir-se a satisfação de uma meta ou motivação psíquica.
Considere também SATISFAÇÃO ou NEED SATISFACTION para o
último conceito.
SNESP: Término primeramente limitado para compensación o
satisfacción de una motivación de base fisiológica (por
ejemplo, necesidad por comida y agua), más puede también
referirse a satisfacción de una meta o motivación psíquica.
Considere también SATISFACCIÓN o NEED SATISFACTION para el
último concepto.
SNING: Primarily limited to gratification or satisfaction of a
physiologically-based motivation (e.g., need for food and
water) but may also refer to gratification of a psychic
goal or motivation. Consider also SATISFACTION or NEED
SATISFACTION for the latter concept.

SAD

USE: Escala de esquiva e desconforto social

Sadismo

BT: Sadomasoquismo
RT: Crueldade
Desvalorização
Introjeção
Masoquismo
TESP: SADISMO
TING: SADISM
SNPOR: 1. A prática de obter gratificação infligindo dor ou
humilhação a um parceiro sexual. O sadismo pode se estender
para além do parceiro sexual para incluir animais. Embora
algumas atividades ou conversa que poderiam ser
consideradas sádicas pelos padrões culturais ocidentais
ocorram como uma parte aceita das preliminares em algumas
culturas não ocidentais, os sádicos genuínos preferem e
necessitam infligir dor para o prazer e o funcionamento
sexual 2. Qualquer forma de prazer derivado da crueldade.
Em teoria psicanalítica, o sadismo é atribuído à operação
da pulsão de morte e é manifestado em tendências agressivas
inatas expressadas desde os primeiros estágios do
desenvolvimento. Por exemplo, durante a fase oral de
mordida o bebê expressa sadismo sentindo prazer em
morder.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).

Sadomasoquismo
NT: Masoquismo
Sadismo
RT: Distúrbios mentais
TESP: SADOMASOQUISMO
TING: SADOMASOCHISM
SNPOR: Obtenção de prazer por imposição de dor física ou mental em

outros ou em si mesmo, com a presença de alto grau de
destrutividade.
SNESP: Obtencion de placer por imposicion del dolor físico o
mental en otros o en si mismo, con la presencia de alto
grado de destructividad
SNING: Derivation of pleasure from infliction of physical or
mental pain on others and oneself, with presence of high
degree of destructiveness.
Saguis

BT: Primatas (não-humanos)
TESP: MONOS TITI
TING: MARMOSETS
SNPOR: Uma subfamília da familia CEBIDAE composta por quatro
gêneros: CALLITHRIX (saguis), CALLIMICO (macaco de Goeldi),
LEONTOPITHECUS (micos-leões-dourados) e SANGUINUS
(saguis-de-dentes-compridos). Os membros desta família
habitam florestas tropicais da América Central e do
Sul.(DECS)
SNESP: Una subfamilia de la familia CEBIDAE que está constituida
por cuatro géneros: CALLITHRIX (titís), CALLIMICO (mono
Goeldi), LEONTOPITHECUS (titís dorados) y SAGUINUS (titís
colmilludos). Los miembros de esta familia habitan en los
bosques tropicales de América Central y del Sur.(DECS)
SNING: A subfamily in the family CEBIDAE that consists of four
genera: CALLITHRIX (marmosets), CALLIMICO (Goeldi's
monkey), LEONTOPITHECUS (lion tamarins), and SAGUINUS
(long-tusked tamarins). The members of this family inhabit
the tropical forests of South and Central America.(DECS)

Saint-Exupéry, Antoine Jean Baptiste Marie Roger Foscolombe de, 1900-1944
BT: Pessoas
RT: Escritores
Saint-Simon, Louis de Rouvroy, 1675-1755
BT: Pessoas
RT: Escritores
Salários

UF: Pagamento
BT: Trabalho
TESP: SALARIOS
TING: SALARIES
SNPOR: Remuneração ajustada pela prestação de serviços, esp. em
razão de contrato de trabalho; ordenado.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Remuneración ajustada por la prestación de servicios,
especialmente en ración de contracto de trabajo; ordenado.

Salinidade
USE: Percepção do paladar
Sanderson, Frederick William, 1857-1923
BT: Pessoas
RT: Professores
Sangue

BT: Líquidos corporais

RT: Circulação sanguínea
Linfócitos
TESP: SANGRE
TING: BLOOD
SNPOR: Líquido corporal que circula no sistema vascular (VASOS
SANGUÍNEOS). O sangue total compreende o PLASMA e as
CÉLULAS SANGUÍNEAS.(DECS)
SNESP: Liquido corporal que circula por el sistema vascular (VASOS
SANGUÍNEOS). La sangre total incluye el PLASMA y las
CÉLULAS SANGUÍNEAS.(DECS)
SNING: The body fluid that circulates in the vascular system
(BLOOD VESSELS). Whole blood includes PLASMA and BLOOD
CELLS.(DECS)
Santa Teresa D'Ávila
BT: Santos
Santo Agostinho, 354-430 d.C.
BT: Santos
TING: AUGUSTINE (AUGUSTUS AURELIUS, SAINT)
Santo Anselmo, 1033-1109
UF: Anselmo de Cantuária
BT: Santos
RT: Filosofia italiana
Filósofos
Teólogos
Santo Daime (culto)
BT: Crenças religiosas
Santo Francisco de Assis, 1181-1226
UF: Bernardone, Giovanni di Pietro di
BT: Santos
Santo Paulo, 5-67 d.C.
UF: Paulo de Tarso
BT: Santos
Santo Tomás de Aquino, 1225-1274
RT: Religiosos
Santos

NT: Santa Teresa D'Ávila
Santo Agostinho, 354-430 d.C.
Santo Anselmo, 1033-1109
Santo Francisco de Assis, 1181-1226
Santo Paulo, 5-67 d.C.
Santos - Biografia

Santos - Biografia
BT: Biografia
Santos
TESP: SANTOS-BIOGRAFIA
TING: BIOGRAPHY SAINTS
Santos, Anibal Cipriano da Silveira, 1902-1979
UF: Silveira, Anibal
BT: Pessoas

RT: Psiquiatras
São Paulo

BT: Brasil

Sarcasmo
USE: Ironia
Sarcomas
USE: Neoplasias
Sartre, Jean Paul, 1905-1980
BT: Pessoas
RT: Críticos
Escritores
Filosofia francesa
Filósofos
Satã

UF: Diabo
BT: Demonologia
TESP: DEMONIO
TING: DEVIL
SNPOR: O chefe dos anjos rebeldes, dos demônios.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: El jefe de los ángeles rebeldes, de los demonios.

Satisfação
NT: Satisfação no trabalho
RT: Desejo
TESP: SATISFACCIÓN
TING: SATISFACTION
SNPOR: Ato ou efeito de satisfazer (-se); contentamento, prazer
advindo da realização do que se espera, do que se
deseja.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Acto o efecto de satisfacer (se); contentamiento, placer
advenido de la realización de lo que se espera de lo que se
desea.
Satisfação no trabalho
BT: Atitudes do empregado
Satisfação
RT: Comprometimento organizacional
Qualidade de vida no trabalho
TESP: SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO
TING: JOB SATISFACTION
SNPOR: Atitudes positivas com relação ao trabalho próprio quando
recompensas tangíveis e/ou não tangíveis preenchem as
expectativas.
SNESP: Actitudes positivas con relación al trabajo propio cuando
recompensas tangibles rellenan las expectativas.
SNING: Positive attitudes toward one's work when tangible and/or
intangible rewards fulfill expectations.
Saudade

RT: Anseio
Desejo

Objeto
TESP: ANORANZA
SNPOR: O estado de tristeza e desânimo resultante da falta de
companhia ou do fato de se estar separado dos outros.(DECS)
SNESP: El estado de tristeza o desánimo resultante de la falta de
compañía o de estar separado de los otros.(DECS)
SNING: The state of feeling sad or dejected as a result of lack of
companionship or being separated from others.(DECS)
Saúde

UF: Bem-estar
NT: Mulheres - Higiene e saúde
Promoção da saúde
Psicologia clínica da saúde
Saúde ambiental
Saúde holística
Saúde materno-Infantil
Saúde mental
Saúde ocupacional
Saúde pública
RT: Assistência médica
Doença
Economia e saúde
Educação terapêutica
Higiene
Medicina preventiva
Programa de atendimento domiciliar
Psicologia da saúde
Serviços de saúde pública
TESP: SALUD
TING: HEALTH
SNPOR: Estado do organismo quando funciona otimamente sem
evidência de doença.(DECS)
SNESP: Estado del organismo cuando funciona de manera óptima, sin
evidencia de enfermedad.(DECS)
SNING: The state of the organism when it functions optimally
without evidence of disease.(DECS)

Saúde ambiental
BT: Ecologia humana
Saúde
Saúde pública
NT: Gestão ambiental
RT: Fontes de energia (saúde ambiental)
TESP: SALUD AMBIENTAL
TING: ENVIRONMENTAL HEALTH
SNPOR: 1) Ciência que controla ou modifica as condições,
influências ou forças que rodeiam o ser humano que se
relacionam a promover, estabelecer e manter a saúde.
(MeSH). 2) Refere-se ao controle de todos os processos,
influências e fatores físicos, químicos e biológicos que
exercem ou podem exercer, direta ou indiretamente, efeito
significativo sobre a saúde e bem-estar físico e mental do
homem e sua sociedade.(DECS)
SNESP: La ciencia de controlar o modificar las condiciones,
influencias o fuerzas que rodean al hombre con relación al
fomento, establecimiento y mantenimiento de la salud.(DECS)
SNING: The science of controlling or modifying those conditions,
influences, or forces surrounding man which relate to

promoting, establishing, and maintaining health.(DECS)
Saúde comportamental
USE: Psicologia da saúde
SNPOR: Estilo de vida e comportamento individual que pode ou não
valorizar ou manter boa saúde.
SNESP: Estilo de vida y comportamiento individual que puede o no
valorizar o mantener buena salud.
SNING: Individual lifestyle and behavior which may or may not
enhance or maintain good health.
Saúde da família
NT: Programa da saúde da família
TESP: SALUD DE LA FAMILIA
TING: FAMILY HEALTH
SNPOR: Estado de saúde de uma família como unidade incluindo o
impacto causado pela saúde de um membro sobre a unidade e
sobre cada um dos membros; inclui o impacto causado pela
alteração ou não do estado de saúde de seus membros.(DECS)
SNESP: Estado de salud de una família como unidad incluyendo el
impacto causado por la salud de un miembro sobre la
misma.(DECS)
SNING: The health status of the family as a unit including the
impact of thehealth of one member of the family on the
family as a unit and on individual family members; also,
the impact of family organization or disorganization on the
health status of its members.(DECS)
Saúde da mulher
USE: Mulheres - Higiene e saúde
Saúde do trabalhador
USE: Saúde ocupacional
Saúde holística
UF: Medicina holística
BT: Saúde
RT: Medicina alternativa
Medicina preventiva
Meditação
Métodos de tratamento físico
Modo de vida
Psicoterapia
SNPOR: Práticas pessoais ou diagnóstico e tratamento médico ou
psicológico baseado no conceito de que os seres humanos são
compostos de corpo, mente e espírito. Um distúrbio ou
disfunção observada em um componente implica a necessidade
de tratamento de todo o organismo para restabelecer a saúde.
SNESP: Prácticas personales o diagnóstico médico o psicológico y
el tratamiento basado en el concepto de que los seres
humanos están compuestos de cuerpo, mente y espíritu. Un
trastorno o disfunción observada en uno de los componentes
implica la necesidad de tratamiento de todo el organismo
para restaurar la salud.
SNING: Personal practices or medical or psychological diagnosis
and treatment based on the concept that humans are composed
of body, mind, and spirit. An observed disorder or
dysfunction in one component implies the need for treatment
of the whole organism to restore health.

Saúde infantil
RT: Bem-estar da criança
Câncer em crianças
Criança hospitalizada
TESP: SALUD INFANTIL
TING: CHILD HEALTH
SNPOR: (1) Promove a redução de riscos e gerando evidências novas
para uma melhor atenção aos problemas priorizados no nível
dos serviços de saúde, familiar e comunitário, no marco da
atenção primária e dapromoção da saúde. (OPAS:
http://new.paho.org/bra/index.php?option=com_joomlabook&Item
id=259&task=display&id=226) (2) Engloba ações: saúde das
mães, recém-nascidos e crianças da primeira infância tópicos que estão intimamente relacionados aos cuidados das
mães em sua saúde reprodutiva e condições nutricionais;
nutrição para o melhor desenvolvimento, redução drástica
dos casos de doenças transmissíveis que podem ser
prevenidas, por meio de três atividades: programas
estendidos deimunização; monitoramento integrado de doenças
da infância; e prevenção da transmissão de mãe para filho
do vírus HIV.(DECS)
SNESP: Tiene como objetivos: contribuir a la reducción de la
mortalidad en la infancia; reducir la incidencia y gravedad
de las enfermedades y problemas de salud que afectan a los
niños; mejorar el crecimiento y desarrollo durante los
primeros años de vida.
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=1108&Itemid=1084).(DECS)
SNING: Child health includes: to contribute to the reduction of
childhoodmortality; to reduce the incidence and gravity of
sicknesses and healthproblems that affect children; to
improve the growth and development of children during their
first years of life.
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=1108&Itemid=1084).(DECS)
Saúde materno-Infantil
BT: Saúde
TESP: SALUD MATERNO-INFANTIL
TING: MATERNAL AND CHILD HEALTH
SNPOR: Promoção e manutenção do bem-estar físico, mental e social
de gestantes(incluindo cuidado pré-natal, assistência ao
parto e humanização do parto), recém-nascidos e
lactentes.(DECS)
SNESP: Refiérese a la salud tanto de la madre como del hijo.(DECS)
SNING: Promotion and maintenance of physical well-being, mental
and social health of pregnant women, newborns and
infants.(DECS)
Saúde mental
UF: Higiene mental
BT: Saúde
NT: Saúde mental - Bibliografia
Saúde mental - Enciclopédias
Saúde mental - Legislação
Saúde mental comunitária
RT: Ajustamento emocional
Pessoal da saúde mental

Programas de saúde mental
Psiquiatria comunitária
Serviços de saúde mental
TESP: SALUD MENTAL
TING: MENTAL HEALTH
SNPOR: É o estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as
próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais
da vida, é capaz de trabalhar produtivamente e está apto a
contribuir com sua comunidade. É mais do que ausência de
doença mental. (WHO 2001).(DECS)
SNESP: El estado en el cual la persona está equilibrada (NLM).
"Salud Mental es el conjunto de acciones de promoción,
prevención y tratamiento referente al mejoramiento,
mantenimiento o a la restauración de la Salud Mental de una
población. El concepto de Salud Mental incluye la
problemática de la salud y de la enfermedad, su ecología,
la utilización y la evaluación de las instituciones y de
las personas que la usan, el estudio de sus necesidades y
de los recursos necesarios, la organización y la
programación de los servicios de tratamiento, prevención y
promoción de la salud. La Salud Mental, o sea, la condición
de salud mental de los individuos y el conjunto de acciones
para promoverla y mantenerla es entendida como algo mucho
más complejo, considerando las dimensiones psicológicas,
sociales de la salud y los factores psicosociales como
determinantes de salud y enfermedad". (SARACENO,
1999).(DECS)
SNING: The state wherein the person is well adjusted.(DECS)
Saúde mental - Bibliografia
BT: Bibliografia
Saúde mental
TESP: SALUD MENTAL - BIBLIOGRAFIA
Saúde mental - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Saúde mental
TESP: SALUD MENTAL - ENCICLOPEDIAS
Saúde mental - Legislação
BT: Saúde mental
TESP: SALUD MENTAL - LEGISLACIÓN
Saúde mental (programas)
USE: Programas de saúde mental
Saúde mental comunitária
UF: Saúde mental da comunidade
BT: Saúde mental
RT: Centros comunitários de saúde mental
Programas de saúde mental
Psicologia comunitária
Psiquiatria comunitária
TESP: SALUD MENTAL COMUNITARIA
TING: COMMUNITY MENTAL HEALTH
SNPOR: Bem-estar psicológico ou adaptação de pessoas encarados de
uma forma geral em uma dada área.
SNESP: Bienestar psicológico o adaptacion de personas encarados de
una forma general en una determinada area

SNING: General psychological well-being or adjustment of persons
in a given area.
Saúde mental da comunidade
USE: Saúde mental comunitária
SNPOR: Bem-estar psicológico ou adaptação de pessoas encarados de
uma forma geral em uma dada area.
SNESP: Bien-estar psicológico o adaptación de personas encaradas
de una forma general en una dada area.
SNING: General psychological well-being or adjustment of persons
in a given area.
Saúde ocupacional
UF: Saúde do trabalhador
BT: Saúde
RT: Profissões
TESP: SALUD OCUPACIONAL
TING: OCCUPATIONAL HEALTH
SNPOR: Promoção e manutenção no mais alto grau do bem-estar
físico, mental e social dos trabalhadores em todas as
ocupações; a prevenção entre os trabalhadores de doenças
ocupacionais causadas por suas condições de trabalho; a
proteção dos trabalhadores em seus labores, dos riscos
resultantes de fatores adversos à saúde; a colocação e
conservação dos trabalhadores nos ambientes ocupacionais
adaptados a suas aptidoes fisiológicas e psicológicas.(DECS)
SNESP: Promoción y mantenimiento en el más alto grado de bienestar
físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; la prevención entre los trabajadores de
enfermedades ocupacionales causadas por sus condiciones de
trabajo; la protección de lostrabajadores en sus labores,
de los riesgos resultantes de factores adversos a la salud;
la colocación y conservación de los trabajadores en
ambientes ocupacionales adaptados a sus aptitudes
fisiológicas y psicológicas.(DECS)
SNING: The promotion and maintenance of physical and mental health
in the work environment.(DECS)
Saúde pública
BT: Saúde
NT: Acesso aos serviços de saúde
Avaliação de processos (cuidados de saúde)
Avaliação geriátrica
Clínica ampliada
Saúde ambiental
Sistema único de saúde
RT: Assistência médica
Estudos de praticabilidade
Serviços de saúde pública
TESP: SALUD PÚBLICA
TING: PUBLIC HEALTH
Savants

USE: Idiot savants

Scheler, Max, 1873-1958
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos

Schelling, Friedrich Joseph Von, 1775-1854
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Schiller, Johann Christoph Friedrich Von, 1759-1805
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Schneider, Eliezer, 1916-1998
BT: Pessoas
RT: Professores
Schneirla, Theodore Christian, 1902-1968
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Schopenhauer, Arthur, 1788-1860
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Schreber, Daniel Paul, 1842-1911
BT: Pessoas
Schutz, Alfred, 1899-1959
BT: Pessoas
RT: Filosofia austríaca
Filósofos
Sociólogos
Sears, Robert Richardson, 1908-1989
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Seccionamento (lesões)
USE: Lesões
Sechenov, Ivan Mikhailovich, 1829-1905
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Secondat, Charles-Louis de
USE: Montesquieu, Charles, 1689-1755
Sedativos

BT: Drogas
NT: Atropina
Barbital
Haloperidol
RT: Barbitúricos
Benzodiazepinas
Drogas analgésicas
Drogas anestésicas
Drogas hipnóticas
Tranquilizantes
TESP: SEDANTES

TING: SEDATIVES
SNPOR: Drogas usadas para induzir sonolência, sono ou ainda para
reduzir a excitação ou ansiedade psicológicas.(DECS)
SNESP: Drogas utilizadas para inducir somnolencia o sueño o para
reducir la excitación psicológica o ansiedad.(DECS)
SNING: Drugs used to induce drowsiness or sleep or to reduce
psychological excitement or anxiety.(DECS)
Sede

BT: Motivação
RT: Comportamento de beber
Comportamento de beber (animal)
Privação de água
TESP: SED
TING: THIRST
SNPOR: Impulso que vem da necessidade fisiológica de água.(DECS)
SNESP: Impulso que proviene de una necesidad fisiológica de
AGUA.(DECS)
SNING: A drive stemming from a physiological need for WATER.(DECS)

Sedentarismo
BT: Educação física
TESP: SEDENTARISMO
TING: SEDENTARISM
SNPOR: Nível habitual de atividade física menor do que 30 minutos
de atividade de intensidade moderada na maioria dos dias da
semana.(DECS)
SNESP: Nivel habitual de actividad física menor a 30 minutos de
actividad intensa moderada durante la mayor parte de los
días de la semana.(DECS)
SNING: Usual level of physical activity that is less than 30
minutes of moderate-intensity activity on most days of the
week.(DECS)
Sedução

BT: Comportamento psicossexual
RT: Castração
Conflito estético
TESP: SEDUCCIÓN
TING: SEDUCTION
SNPOR: 1. A indução de uma pessoa a participar de intercurso
sexual, sem o uso de força. As leis locais variam em sua
interpretação de sedução, e a lei comum não a reconhece
como crime. Entretanto, algumas leis definem sedução como
crime se ela envolver uma promessa por um homem de se casar
com uma mulher no futuro próximo se ela se submeter a
intercurso agora. 2. De modo mais geral, o ato ou processo
de atrair ou fascinar.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. La inducción de una persona a participar de relación
sexual, sin el uso de fuerza. Las leyes locales varían en
su interpretación de seducción, y la ley común no la
reconoce como crimen. Entretanto, algunas leyes definen
seducción como crimen si ella involucrar una promesa por un
hombre de sí casar con una mujer en el futuro prójimo se
ella se someter a relación ahora. 2. De modo más general,
el acto o proceso de atraer o fascinar.

SEES

USE: Escala de experiências subjetivas ao exercício
Segall, Lasar, 1891-1957
USE: Lasar Segall, 1891-1957
Segregação racial
USE: Integração social
Segregação social
USE: Integração social
Segurança
NT: Segurança do trabalho
RT: Acidentes
Confiança
Prevenção
Prevenção de acidentes
Substâncias perigosas
TESP: SEGURIDAD
TING: SAFETY
Segurança do trabalho
UF: Segurança industrial
Segurança ocupacional
BT: Condições de trabalho
Segurança
RT: Acidentes de trabalho
Periculosidade
Profissões
Rotatividade de pessoal
TESP: SEGURIDAD DEL TRABAJO
TING: OCCUPATIONAL SAFETY
SNPOR: Promoção e manutenção no mais alto grau do bem-estar
físico, mental e social dos trabalhadores em todas as
ocupações; a prevenção entre os trabalhadores de doenças
ocupacionais causadas por suas condições de trabalho; a
proteção dos trabalhadores em seus labores, dos riscos
resultantes de fatores adversos à saúde; a colocação e
conservação dos trabalhadores nos ambientes ocupacionais
adaptados a suas aptidoes fisiológicas e psicológicas.(DECS)
SNESP: Promoción y mantenimiento en el más alto grado de bienestar
físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; la prevención entre los trabajadores de
enfermedades ocupacionales causadas por sus condiciones de
trabajo; la protección de los trabajadores en sus labores,
de los riesgos resultantes de factores adversos a la salud;
la colocación y conservación de los trabajadores en
ambientes ocupacionales adaptados a sus aptitudes
fisiológicas y psicológicas.(DECS)
SNING: The promotion and maintenance of physical and mental health
in the work environment.(DECS)
Segurança industrial
USE: Segurança do trabalho
Segurança ocupacional
USE: Segurança do trabalho
Seguridade social

BT: Direito
TESP: BIENESTAR SOCIAL
TING: SOCIAL WELFARE
SNPOR: Instituições organizadas que provêm serviços para melhorar
as condições de necessidade ou patologia social na
comunidade (MeSH/NLM). Segundo a CONSTITUIÇÃO do Brasil
(art.194), a SEGURIDADE SOCIAL compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
SAÚDE, à PREVIDÊNCIA SOCIAL e à ASSISTÊNCIA SOCIAL.(DECS)
SNESP: Instituciones organizadas que proveen servicios para
mejorar las condiciones de necesidades o de patologías
sociales en la comunidad.(DECS)
SNING: Organized institutions which provide services to ameliorate
conditions of need or social pathology in the
community.(DECS)
Seitas

USE: Crenças religiosas

Seleção de empregados
USE: Seleção de recursos humanos
Seleção de habitat
USE: Territorialidade
Seleção de pessoal
USE: Seleção de recursos humanos
Seleção de recursos humanos
UF: Recrutamento de pessoal
Seleção de empregados
Seleção de pessoal
BT: Administração de recursos humanos
RT: Ação afirmativa
Avaliação de recursos humanos
Entrevista de admissão
TESP: SELECCION DE PERSONAL
TING: PERSONNEL SELECTION
Seleção natural
BT: Darvinismo
RT: Evolução (biologia)
Genética
Seleção sexual
Teoria da evolução
TESP: SELECCIÓN NATURAL
TING: NATURAL SELECTION
SNPOR: Processo de evolução natural que resulta na sobrevivência
dos organismos melhor preparados com relação às mudanças
das condições de vida pela perpetuação das qualidades
genéticas desejáveis e a eliminação daquelas indesejáveis.
Considere DARVINISMO para acessar referências entre 73-96.
SNESP: Considere DARVINISMO para acessar referências entre 73-96.
SNESP: Proceso de evolución natural que resulta en la
sobrevivencia de los organismos mejor preparados con
relación a las mudanzas de las condiciones de vida por la
perpetuación de las cualidades genéticas deseables y la
eliminación de aquellas indeseables. Considere DARVINISMO

para acceder referencias entre 73-96.
SNING: Natural evolutionary process that results in the survival
of organisms best suited to changing living conditions
through the perpetuation of desirable genetic qualities and
the elimination of undesirable ones. Consider DARWINISM to
acess references from 73-96.
Seleção sexual
BT: Teoria da evolução
RT: Seleção natural
TESP: SELECCIÓN SEXUAL
TING: SEXUAL SELECTION
SNPOR: Mecanismo teórico para a evolução de diferenças anatômicas
e comportamentais entre machos e fêmeas, baseado na seleção
de parceiros. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Mecanismo teórico para la evolución de diferencias
anatómicas y conductuales entre machos y hembras, basado en
la selección de compañeros.
Selegilina

BT: Aminas
TESP: SELEGILINA
TING: SELEGILINE
SNPOR: Inibidor seletivo, irreversível da enzima monoamino oxidase
do tipo B. É utilizada em paciente com mal de Parkinson
recém diagnosticados. Pode retardar a progressão clínica da
doença e postergar a necessidade da terapia com levodopa.
Pode ser administrada juntamente com levodopa no início da
incapacidade. Ocomposto sem a designação do isômero é
denominado Deprenil.(DECS)
SNESP: Un inhibidor selectivo, irrevesible de la monoaminooxidasa
tipo B. es utilizada en pacientes con enfermedad de
Parkinson recién diagnósticada. Puede disminuir la
progresión de la enfermedad clínica y retardar el
requerimiento de la terapáutica con levodopa. Puede ser
administrada también con levodopa al inicio de la
incapacidad. El compuesto sin designación de isómero es
Deprenil.(DECS)
SNING: A selective, irreversible inhibitor of Type B monoamine
oxidase. It is used in newly diagnosed patients with
Parkinson's disease. It may slow progression of the
clinical disease and delay the requirement forlevodopa
therapy. It also may be given with levodopa upon onset of
disability. (From AMA Drug Evaluations Annual, 1994, p385)
The compound without isomeric designation is Deprenyl.(DECS)

Self

NT: Falso self
Verdadeiro self
RT: Autoestima
Autonomia
Comportamento
Identidade
Imagem corporal
Personalidade
Psicologia do self
Representações de si
SNPOR: A totalidade do individuo, consistindo de todos os

atributos característicos, conscientes e inconscientes,
mentais e físicos. Além de sua referência básica a
identidade pessoal, ser e experiência, o uso do termo em
psicologia é extremamente intensivo e carece de
uniformidade.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: La totalidad del individuo, consistiendo de todos los
atributos característicos, conscientes e inconscientes,
mentales y físicos. Más allá de su referencia básica la
identidad personal, ser y experiencia, el uso del término
en psicología es extremamente intensivo y carece de
uniformidad.
Sem-teto

UF: Desabrigados
Moradores de rua
BT: Problemas sociais
NT: Doentes mentais sem-teto
RT: Mendigos
Pobreza
Privação social
TESP: SIN VIVIENDA
TING: HOMELESS
SNPOR: Pessoas que não têm nenhuma residência permanente. O
conceito exclui pessoas nômades.(DECS)
SNESP: Personas que no tienen residencia permanente. El concepto
excluye los pueblos nómadas.(DECS)
SNING: Persons who have no permanent residence. The concept
excludes nomadic peoples.(DECS)

Semântica
BT: Gramática
NT: Semântica (filosofia)
RT: Análise do discurso
Fonologia
Memória semântica
Metáfora
Sintaxe
Vocabulário
TESP: SEMÁNTICA
TING: SEMANTICS
SNPOR: Ciência linguística que trata das relações entre os
símbolos da linguagem (palavras, expressões, frases) e os
objetos ou conceitos aos quais eles se referem. Inclui
também o estudo das mudanças no significado das palavras.
Termo usado para a disciplina ou para as características
semânticas específicas dos símbolos linguísticos.
SNESP: Ciencia lingüística que trata de las relaciones entre los
símbolos de lenguaje (palabras, expresiones, frases) y los
objetos o conceptos a los cuales refiéranse. Incluye
también el estudio de las mudanzas en el significado de las
palabras. Término usado para la disciplina o para las
características semánticas especificas de los símbolos
lingüísticos.
SNING: Linguistic science dealing with the relations between
language symbols (words, expressions, phrases) and the
objects or concepts to which they refer. Also includes the
study of changes in the meanings of words. Used for the
discipline or the specific semantic characteristics of

linguistic symbols.
Semântica (filosofia)
BT: Filosofia
Semântica
TESP: SEMÁNTICA (FILOSOFÍA)
TING: SEMANTICS (PHILOSOPHY)
Seminários
BT: Escolas
RT: Educação religiosa
TESP: SEMINARIOS
TING: SEMINARIES
SNPOR: Instituições de formação para o ministério, sacerdócio, ou
rabinato.
SNESP: Instituciones de formación para el ministerio, el
sacerdocio o rabinato.
SNING: Institutions for training for ministry, priesthood, or
rabbinate.
Seminaristas
BT: Estudantes
Religiosos
TESP: SEMINARISTAS
TING: SEMINARIANS
SNPOR: Relativo a ou próprio de seminário; seminarístico. Diz-se
de ou aluno de um seminário ('instituição').(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Relativo a o propio de seminario. Dijese de o alumno de un
seminario (‘institución’).
Semiologia
USE: Semiótica
Semiologia médica
USE: Diagnóstico médico
Semiótica

UF: Semiologia
NT: Pragmática
RT: Hermenêutica
Linguística
Simbolismo
TESP: SEMIÓTICA
TING: SEMIOTICS
SNPOR: Análise dos sinais e símbolos, especialmente suas funções
sintáticas, semânticas e pragmáticas na linguagem.
SNESP: Analisis de las senales y simbolos, especialmente sus
funciones sinteticas, semanticas y pragmaticas del lenguaje
SNING: Analysis of signs and symbols, especially their syntactic,
semantic, and pragmatic functions in language.

Semiótica (aspectos psicológicos)
NT: Função semiótica
Séneca, Lúcio Aneu, 4 a.C-65 d.C
BT: Pessoas
RT: Advogados

Escritores
Filosofia romana
Filósofos
Sensação

USE: Percepção

Sensibilidade (personalidade)
UF: Insensibilidade (personalidade)
BT: Traços de personalidade
RT: Sensibilização
TESP: SENSIBILIDAD (PERSONALIDAD)
TING: SENSITIVITY (PERSONALITY)
Sensibilidade cutânea
UF: Percepção háptica
BT: Percepção somestésica
NT: Percepção tátil
TESP: SENSIBILIDAD CUTÁNEA
TING: CUTANEOUS SENSE
SNPOR: Qualquer uma das sensações, como pressão, dor, calor, frio,
e tato, cujos receptores localizem-se dentro ou sob a pele
ou na membrana mucosa.
SNESP: Cualquier de las sensaciones, como presion, dolor, calor,
frio, y tacto, cuyos receptores se localizan dentro o sobre
la piel o en la mucosa membranosa
SNING: Any of the senses, such as pressure, pain, warmth, cold,
and touch, whose receptors lie within or beneath the skin
or in the mucous membrane.
Sensibilidade de contraste visual
RT: Visão
TESP: SENSIBILIDAD DE CONTRASTE
TING: CONTRAST SENSITIVITY
Sensibilidade espectral
USE: Percepção de cores
Sensibilização
RT: Sensibilidade (personalidade)
TESP: SENSIBILIZACIÓN
TING: SENSITIZATION
SNPOR: 1. Forma de aprendizagem não associativa, na qual um
organismo se torna mais responsivo a maioria dos estímulos
após se exposto à estimulação incomumente forte ou
dolorosa. Comparar com Habituação 2. A efetividade
aumentada de um estímulo evocativo em função de sua
apresentação repetida. Um tipo de tortura na qual a água é
despejada incessantemente sobre a testa de uma pessoa, é um
bom exemplo.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Forma de aprendizaje no asociativa, en la cual un
organismo tornase más responsivo a mayoría de los estímulos
después si expuesto a la estimulación fuera de lo común.
Comparar con habituación 2. La efectividad aumentada de un
estímulo evocativo en función de su presentación repetida.
Un tipo de tortura en la cual el agua es despejada
incesantemente sobre la frente de una persona, es un bueno
ejemplo.

Senso comum
BT: Razão
TESP: SENTIDO COMÚN
TING: COMMON SENSE
SNPOR: Crenças ou proposições que, segundo a opinião geral,
reflete bom julgamento e raciocínio não
esotérico.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Creencias o proposiciones que, según la opinión general,
refleja buen juzgamiento y raciocinio no esotérico.
Sentimento de inferioridade
UF: Complexo de inferioridade
BT: Emoções
RT: Traços de personalidade
TESP: SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD
TING: FEELING OF INFERIORITY
SNPOR: Para Adler, quem introduziu o termo, o sentimento de
inferioridade surge de uma inferioridade orgânica real
aparência na infância e cuja compensação a nível psíquico
influencia decisivamente no processo de formação da
personalidade.
SNESP: Para Adler, quien introdujo el término, el sentimiento de
inferioridad surge de una inferioridad orgánica real
aparecida en la infancia y cuya compensación a nivel
psíquico influye decisivamente en el proceso de formación
de la personalidad.(ISOC)
Sentimentos
USE: Emoções
Separação-individuação
BT: Desenvolvimento da personalidade
RT: Autismo (etapa)
Comportamento de apego
Constância de objeto
Desenvolvimento infantil
Objetos transicionais
Relações de objeto
Relações mãe-criança
TESP: SEPARACIÓN-INDIVIDUALIZACIÓN
TING: SEPARATION INDIVIDUATION
SNPOR: Processo natural iniciado na infância no desprendimento de
um indivíduo com relação à própria mãe e do desenvolvimento
de uma identidade separada, individual. Termo limitado a
populações humanas.
SNESP: Proceso natural iniciado en la infância en el
desprendimento de un indivíduo con relacion a la propia
madre y desenvolvimiento de una identidad separada,
individual. Termino limitado a poblaciones humanas
SNING: Normal process begun in infancy of disengagement from one's
mother and development of a separate, individual identity.
Limited to human populations.
Separação (ansiedade)
USE: Ansiedade de separação
Separação conjugal

NT: Divórcio
RT: Ausência dos pais
Família
TESP: SEPARACIÓN CONYUGAL
TING: MARITAL SEPARATION
Ser

RT: Castração
Complexo de Édipo
TESP: SER
TING: BEING
SNPOR: Ter identidade, característica ou propriedade
intrínseca.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Tener identidad, característica o propiedad intrínseca.

Serotonina
BT: Aminas
Neurotransmissores
RT: Antagonistas da serotonina
Núcleos da Rafe
TESP: SEROTONINA
TING: SEROTONIN
SNPOR: Mensageiro bioquímico e regulador, sintetizado a partir do
aminoácido essencial L-TRIPTOFANO. Em humanos é geralmente
encontrada no sistema nervoso central, no trato
gastrointestinal e nas plaquetas sanguíneas. A serotonina
está envolvida em importantes funções fisiológicas,
incluindo neurotransmissão, motilidade gastrointestinal,
homeostase e integridade cardiovascular. Múltiplas famílias
de receptores (RECEPTORES DE SEROTONINA) explicam o amplo
espectro de ações fisiológicas e distribuição deste
mediador bioquímico.(DECS)
SNESP: Un mensajero bioquímico y regulador, sintetizado a partir
del aminoácido esencial L-TRIPTOFANO. En los humanos se
encuentra principalmente en el sistema nervioso central,
tracto gastrointestinal y plaquetas. La serotonina media
varias funciones fisiológicas importantes incluyendo la
neurotransmisión, la movilidad gastrointestinal, la
hemostasis y la integridad cardiovascular. Múltiples
familias de receptores (RECEPTORES, SEROTONINA) explican su
amplio espectro de acciones fisiológicas y la distribución
de su mediador bioquímico.(DECS)
SNING: A biochemical messenger and regulator, synthesized from the
essential amino acid L-TRYPTOPHAN. In humans it is found
primarily in the central nervous system, gastrointestinal
tract, and blood platelets. Serotonin mediates several
important physiological functions including
neurotransmission, gastrointestinal motility, hemostasis,
and cardiovascular integrity. Multiple receptor families
(RECEPTORS,SEROTONIN) explain the broad physiological
actions and distribution of this biochemical mediator.(DECS)
Serpentes
BT: Répteis
TESP: SERPIENTES
TING: SNAKES
SNPOR: RÉPTEIS sem membros da subordem Serpentes.(DECS)
SNESP: GEN o no especificado; prefiera famílias o géneros

específicos.(DECS)
SNING: Limbless REPTILES of the suborder Serpentes.(DECS)
Serviços comunitários
BT: Serviços sociais
NT: Serviços de saúde pública
RT: Alcoólatras anônimos
Educação comunitária
Grupos de apoio
Instalações e serviços comunitários
Programas de saúde mental
Serviços de saúde
Serviços de saúde mental
TESP: SERVICIOS COMUNITARIOS
TING: COMMUNITY SERVICES
Serviços de informação
UF: Serviços de referência
NT: Pesquisa bibliográfica
RT: Bases de dados
Bibliotecas
Informação
Libqual +
Sistemas de informação
TESP: SERVICIOS DE INFORMACIÓN
TING: INFORMATION SERVICES
SNPOR: Serviços organizados para prover informação sobre qualquer
questão que um indivíduo poderia ter usando bancos de dados
e outras fontes.(DECS)
SNESP: Servicios organizados para facilitar información sobre
cualquier pregunta que un individuo pudiera tener durante
la utilización de bases de datos y otras fuentes.(DECS)
SNING: Organized services to provide information on any questions
an individual might have using databases and other sources.
(From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed).(DECS)
Serviços de promoção social
USE: Serviços sociais
Serviços de referência
USE: Serviços de informação
Serviços de saúde
BT: Tratamento
NT: Cuidados paliativos
Serviços de saúde mental
Triagem
RT: Aconselhamento
Administração em saúde
Política de saúde
Programas de saúde mental
Reabilitação
Serviços comunitários
Serviços sociais
TESP: SERVICIOS DE SALUD
TING: HEALTH CARE SERVICES
SNPOR: Constituem um sistema organizado para a provisão de
cuidados de saúde num país. A gama de serviços varia de
acordo com o país e inclui desde serviços preventivos até

cuidados a pacientes internados ou não. (European
Commission Glossary).(DECS)
SNESP: Servicios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedad y
el mantenimiento de la salud (NLM). Ante las tendencias
descentralizadoras, desconcentradoras o privatizadoras que
hoy caracterizam a la provisión de servicios, los
ministerios de salud necesitan desempeñar un conjunto de
nuevas tareas que pueden resumirse en: a) definir los
criterios de asignación de recursos que deben ser
adjudicados a los organismos y/o establecimientos públicos
de provisión de servicios, b) armonizar los planes de
acción y de gestión de los distintos organismos públicos
descentralizados o desconcentrados, de provisión de
servicios de salud en el país; c) definir los contenidos de
los servicios básicos de salud pública que son
responsabilidad del Estado y la distribución de
competencias; d) brindar cooperación técnica a los entes
descentralizados o desconcentrados de provisión de
servicios; e) definir mecanismos redistributivos del gasto
corriente y del gasto de inversión y f) establecer
mecanismos de contrato o de compromiso de gestión de
servicios que sirvan de base para la asignación de
recursos.(DECS)
SNING: Services for the diagnosis and treatment of disease and
themaintenance of health.(DECS)
Serviços de saúde mental
UF: Assistência mental
BT: Serviços de saúde
NT: Centro de atenção psicossocial (CAPS)
RT: Aconselhamento
Administração em saúde
Centros comunitários de saúde mental
Clínicas de orientação infantil
Grupos de apoio
Orientação escolar
Política de saúde
Prevenção
Programas de saúde mental
Programas para hospitais psiquiátricos
Saúde mental
Serviços comunitários
Serviços sociais
TESP: SERVICIOS DE SALUD MENTAL
TING: MENTAL HEALTH SERVICES
SNPOR: Serviços disponíveis para manutenção da saúde mental e
tratamento dos distúrbios mentais.
SNESP: Servicios disponibles para manutención de la salud mental y
tratamiento de los trastornos mentales.
SNING: Services avaliable for maintenance of mental health and
treatment of mental disorders.
Serviços de saúde pública
BT: Serviços comunitários
RT: Assistência médica
Programas de saúde mental
Saúde
Saúde pública
TESP: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

TING: PUBLIC HEALTH SERVICES
SNPOR: 1. Serviços visando proteger e melhorar a saúde da
comunidade 2 em alguns países, serviços de saúde fornecidos
pelo estado e financiados principalmente por impostos em
geral.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: 1. Servicios mirando proteger y mejorar la salud de la
comunidad 2 en algunos paises, servicios de salud fornecido
por el estado y financiados principalmente por impuestos en
general.
Serviços sociais
UF: Serviços de promoção social
NT: Assistência domiciliar
Serviços comunitários
RT: Acessibilidade
Grupos de apoio
Programas sociais
Serviços de saúde
Serviços de saúde mental
TESP: SERVICIOS SOCIALES
TING: SOCIAL SERVICES
SNPOR: Atividades destinadas a promover o bem-estar social,
geralmente associadas com o governo ou com uma sociedade
beneficente (por exemplo, uma igreja).
SNESP: Actividades destinadas a promover el bien-estar social,
generalmente asociadas con el gobierno o con una sociedad
benéfica.
SNING: Activities designed to promote social welfare, usually
associated with government or a helping organization (e.g.,
a church).
Serviços terceirizados
UF: Terceirização
BT: Economia
TESP: SERVICIOS EXTERNOS
TING: OUTSOURCED SERVICES
SNPOR: Atividades organizacionais anteriormente executadas
internamente que são fornecidas por agentes externos.(DECS)
SNESP: Actividades organizacionales previamente realizadas
internamente que son ofrecidas por agentes externos.(DECS)
SNING: Organizational activities previously performed internally
that are provided by external agents.(DECS)
Setting (psicanálise)
RT: Enquadramento psicanalítico
TESP: SETTING (PSICOANÁLISIS)
TING: SETTING (PSYCHOANALYSIS)
Sexismo

BT: Atitudes frente à identidade sexual
RT: Discriminação no trabalho
Discriminação sexual
Machismo
Preconceito
TESP: SEXISMO
TING: SEXISM
SNPOR: Crenças e práticas discriminatórias e preconceituosas
dirigidas contra um dos dois sexos, geralmente contra as

mulheres. Uma cultura sexista atribui papéis econômicos,
sociais, familiares e emocionais predeterminados a homens e
mulheres baseado em estereótipos de papel sexual,
reforçados por organização entre os dois termos não se
observada regularmente 2 os processos fisiológicos e
psicológicos relacionados a procriação e prazer
erótico.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Creencias y prácticas discriminatorias y de prejuicios
dirigidas contra uno de los dos sexos, generalmente contra
las mujeres. Una cultura sexista atribuye papeles
económicos, sociales, familiares y emocionales
predeterminados a hombres y mujeres basado en estereotipos
de papel sexual, reforzados por organización entre los dos
términos no se observada regularmente. 2. Los procesos
fisiológicos y psicológicos relacionados a procreación y
placer erótico.
Sexo

NT: Sexo - Dicionários
Sexo - História
RT: Agressões sexuais
Atitudes frente à identidade sexual
Atitudes sexuais
Aversão sexual
Caracteres sexuais
Comportamento psicossexual
Comportamento sexual animal
Desenvolvimento psicossexual
Diferenças sexuais (animal)
Diferenças sexuais (humano)
Discriminação sexual
Distúrbios genitais
Educação sexual
Gênero
Hormônios sexuais
Pornografia
Reprodução sexual
Sexualidade
Terapia sexual
TESP: SEXO
TING: SEX
SNPOR: Termo conceitualmente amplo para designar as
características estruturais, funcionais, ou comportamentais
dos machos e das fêmeas de uma dada espécie. Se possível
use um termo mais específico. Para comparações entre os
sexos use DIFERENÇAS SEXUAIS (HUMANO) ou DIFERENÇAS SEXUAIS
(ANIMAL).
SNESP: Término conceptualmente amplio para designar las
características estructurales, funcionales, o conductuales
de los machos y de las hembras de una dada especie. Si
posible use un término más específico. Para comparaciones
entre los sexos, use DIFERENCIAS SEXUALES (HUMANO) o
DIFERENCIAS SEXUALES (ANIMAL).
SNING: Conceptually broad array term referring to the structural,
functional, or behavioral characteristics of the males and
females of a given species. Use a more specific term if
possible. For comparisons of the sexes use HUMAN SEX
DIFFERENCES or ANIMAL SEX DIFFERENCES.

Sexo - Dicionários
BT: Dicionários
Sexo
TESP: SEXO (DICCIONARIO)
TING: SEX (DICTIONARY)
Sexo - História
BT: Sexo
TESP: SEXO - HISTORIA
TING: SEX - HISTORY
Sexo (aspectos religiosos)
BT: Falicismo
TESP: SEXO - ASPECTOS RELIGIOSOS
TING: SEX - RELIGIOUS ASPECTS
Sexualidade
BT: Traços de personalidade
NT: Anfimixia
Atividade sexual
Sexualidade feminina
RT: Afeição
Desenvolvimento psicossexual
Sexo
TESP: SEXUALIDAD
TING: SEXUALITY
SNPOR: 1. Capacidade de retirar prazer de todas as formas de
atividade e comportamento sexual, particularmente do
intercurso sexual 2. Todos os aspectos do comportamento
sexual, incluindo identidade de gênero, orientação,
atitudes e atividades. 3. Em teoria psicanalítica, o
“prazer orgânico” derivado de todas as zonas erógenas e
processos do corpo, incluindo a boca, ânus , uretra, seios,
pele, músculos e órgãos genitais, bem como sugar, morder,
comer, defecar, urinar, masturbação e
intercurso.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Capacidad de retirar placer de todas las formas de
actividad y comportamiento sexual, particularmente de la
relación sexual. 2. Todos los aspectos del comportamiento
sexual, incluyendo identidad de género, orientación,
actitudes y actividades. 3. En teoría psicoanalítica, el
“placer orgánico” derivado de todas las zonas erógenas y
procesos del cuerpo, incluyendo la boca, ano, uretra,
senos, piel, músculos y órganos genitales, bien como
sorber, comer, defecar, orinar, masturbación y coito.
Sexualidade feminina
BT: Sexualidade
RT: Bissexualidade
Complexo de castração feminino
Complexo de masculinidade
Defloração
Desejo de um filho
Desejo feminino
Feminilidade
Frigidez
Gênero

Identidade de gênero
Inveja do pênis
Masoquismo
Maternidade
Menopausa
Prostituição
Sexualidade masculina
Sexualidade masculina
RT: Gênero
Sexualidade feminina
TESP: SEXUALIDAD MASCULINA
TING: MALE SEXUALITY
Shakespeare, William, 1564-1616
BT: Pessoas
RT: Dramaturgos
Escritores
Poetas
SIDA
Sífilis

USE: AIDS
BT: Doenças venéreas
RT: Distúrbios congênitos
TESP: SIFILIS
TING: SYPHILIS
SNPOR: Doença contagiosa venérea causada pelo espiroqueta
TREPONEMA PALLIDUM.(DECS)
SNESP: Enfermedad venérea contagiosa producida por la espiroqueta
TREPONEMA PALLIDUM.(DECS)
SNING: A contagious venereal disease caused by the spirochete
TREPONEMA PALLIDUM.(DECS)

SIG-BPRS

USE: Entrevista clínica estruturada para escala breve de
avaliação psiquiátrica

Significado
RT: Compreensão
TESP: SIGNIFICADO
TING: MEANING
SNPOR: Geralmente refere-se à importância, sentido, conotação, ou
denotação transmitidos por alguma forma de informação.
SNESP: Generalmente refierase a la importancia, sentido,
connotación, o denotación transmitidos por alguna forma de
información.
SNING: Generally refers to the significance, sense, connotation,
or denotation conveyed by any form of information.
Significante
RT: Discurso da histérica
Discurso do analista
Discurso universitário
Enunciação
Sujeito do inconsciente
TESP: SIGNIFICANTE
TING: SIGNIFICANT

SNPOR: Em linguística e semiótica, a forma material de um sinal em
oposição à ideia ou conceito indicado. Em linguagem,
portanto, o significante é a palavra falada ou escrita ou o
componente de uma palavra. 2. Na teoria do psicanalista
francês Jacques Lacan (1857-1913), um símbolo, como uma
palavra ou um sintoma, que substitui algum aspecto do
inconsciente do paciente. O uso de Lacan reflete sua crença
central de que o inconsciente é estruturado como uma
linguagem.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En lingüística y semiótica, la forma material de un señal
en oposición a la idea o concepto indicado. En lenguaje,
por lo tanto, el significante es la palabra hablada o
escrita o el componente de una palabra. 2. En la teoría del
psicoanalista francés Jacques Lacan (1857-1913), un
símbolo, como una palabra o un síntoma, que sustituye algún
aspecto del inconsciente del paciente. El uso de Lacan
reflete su creencia central de que el inconsciente es
estructurado como un lenguaje.
SII
Silêncio

USE: Inventário de interação sexual
RT: Transferência
TESP: SILENCIO
TING: SILENCE
SNPOR: Estado de quem se cala ou se abstém de falar.(Houaiss,
Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Estado de quien se calla o se abstiene de hablar.

Silva, Antonio Carlos Pacheco e, 1898-1988
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
Silveira, Anibal
USE: Santos, Anibal Cipriano da Silveira, 1902-1979
Silveira, Nise da, 1905-1999
BT: Pessoas
RT: Psiquiatras
Simbiose

RT: Distância
TESP: SIMBIOSIS
TING: SYMBIOSIS
SNPOR: Relação entre duas espécies diferentes de organismos que
são interdependentes; um ganho benefícios da outra ou uma
relação entre diferentes espécies em que ambos os
organismos em questão se beneficiam da presença do
outro.(DECS)
SNESP: Relación entre dos especies diferentes de organismos que
son interdependientes; cada uno gana beneficios del otro o
una relación entre las diferentes especies donde tanto de
los organismos en cuestión se benefician de la presencia
del otro.(DECS)
SNING: The relationship between two different species of organisms
that are interdependent; each gains benefits from the other

or a relationship between different species where both of
the organisms in question benefit from the presence of the
other.(DECS)
Simbolismo
RT: Cadeia simbólica
Comunicação
Deslocamento (psicologia)
Equação simbólica
Linguagem
Linguagem figurada
Metáfora
Semiótica
TESP: SIMBOLISMO
TING: SYMBOLISM
SNPOR: Em teoria psicanalítica, a substituição de um impulso
reprimido ou objeto ameaçador por um símbolo a fim de
evitar censura pelo superego (p.ex., sonhar com uma chaminé
ou outro símbolo fálico em vez de um pênis).(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, la sustitución de un impulso
reprimido o objeto amenazador por un símbolo a fin de
evitar censura por lo superego (p. ej., soñar con una
chimenea u otro símbolo fálico en vez de un pene.
Símbolos

NT: Símbolos - Dicionários
RT: Capacidade de simbolização
Conteúdo latente
TESP: SÍMBOLO
TING: SYMBOL
SNPOR: 1. Qualquer objetivo figura ou imagem que representa alguma
outra coisa, como uma bandeira, um logotipo, um pictograma
ou um símbolo religioso. Uma palavra escrita ou falada pode
ser considerada um tipo particular de símbolo. Em
literatura e arte, os símbolos são geralmente mais
sugestivos do que explícitos em seu significado: por
exemplo, uma rosa o que explícitos em seu significado: por
exemplo, uma rosa pode sugerir ideias de beleza, amor
feminilidade e brevidade sem estar limitada a nenhum desses
significados em particular. Carl Jung afirmava que os
símbolos de religião, mitologia e arte lançam uma luz
especial sobre o inconsciente racial. 2. Em teoria
psicanalítica, uma representação disfarçada de uma ideia,
impulso ou desejo reprimido. 3. em engenharia de segurança,
um dispositivo pictórico usado em comunicações dos perigos
associados com ferramentas ou sistemas.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Cualquier objetivo figura o imagen que representa alguna
otra cosa, como una bandera, un logotipo, un pictograma o
un símbolo religioso. Una palabra escrita o hablada puede
ser considerada un tipo particular de símbolo. En
literatura y arte, los símbolos son generalmente más
sugestivos de su significado: por ejemplo, una rosa puede
sugerir ideas de belleza, amor, feminidad y brevedad sin
estar limitada a ningún de eses significados en particular.
Carl Jung afirmaba que los símbolos de religión, mitología
y arte lanzan una luz especial sobre el inconsciente racial
2. En teoría psicoanalítica, una representación disfrazada

de una idea, impulso o deseo reprimido 3. En ingeniería de
seguranza, un dispositivo pictórico usado en comunicaciones
de los peligros asociados con herramientas o sistemas.
Símbolos - Dicionários
BT: Símbolos
TESP: SÍMBOLOS - DICCIONARIOS
TING: SYMBOLS - DICTIONARY
Simetria (estética)
BT: Estética
TESP: SIMETRIA (ESTETICA)
TING: SYMMETRY
SNPOR: Em estética, equilíbrio e harmonia nas proporções de
objetivos ou trabalhos de arte, uma qualidade nas
proporções de objetos ou trabalhos de arte, uma qualidade
esteticamente agradável. Padrões distintos de simetria são
amplamente produzidos. Por exemplo, quase todos os frisos
decorativos se enquadram em um de sete tipos de simetria de
friso, e essencialmente todos os padrões de papel de parede
podem ser agrupados em 17 tipos de simetria
plana.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: En estética, equilibrio y harmonía en las proporciones de
objetivos o trabajos de arte, una calidad en las
proporciones de objetos o trabajos de arte, una calidad
estéticamente agradable. Patrones distintos de simetría son
ampliamente producidos. Por ejemplo, casi todos los frisos
decorativos se encuadran en un de siete tipos de simetría
de friso, y esencialmente todos los patrones de papel de
pared pueden ser agrupados en 17 tipos de simetría plana.
Simile

USE: Linguagem figurada

Símios

USE: Primatas (não-humanos)

Simon, Michelangelo di Lodovico Buonarroti
USE: Buonarroti, Michelangelo, 1475-1571
Simpatia

BT: Estados emocionais
RT: Cuidados
TESP: SIMPATIA
TING: SYMPATHY
SNPOR: Afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que
aproxima duas ou mais pessoas.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Afinidad moral, similitud en el sentir y en el pensar que
aproxima dos o más personas.

Simulação
UF: Modelagem
Simuladores
NT: Jogos de simulação
Modelo matemático
Simulação por computador

RT: Caráter histérico
Teoria do jogo
TESP: SIMULACION
TING: SIMULATION
SNPOR: 1. Método experimental usado pra investigar o comportamento
e processos e funcionamento psicológicos de indivíduos em
ambientes sociais e outros, frequentemente aqueles aos
quais os investigadores não podem ter acesso facilmente,
simulando aqueles ambientes de uma forma realista 2. A
criação artificial de dados de experiência através do uso
de um modelo matemático ou computadorizado de comportamento
ou dados 3. A falsificação deliberada de uma doença ou
incapacidade para avançar um resultado particular desejado.
Por exemplo, ela pode tomar a forma de falsa doença mental
como defesa em um julgamento, doença física falsa para
ganhar indenização e, nos esportes, fingir uma lesão ou
informar falsamente as pessoas da condição física a fim de
evitar treinos ou jogos. Simulação é diferenciada de
transtorno factício na medida em que envolve um fator
externo específico como força motivadora.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Método experimental usado para investigar el
comportamiento y procesos y funcionamiento psicológicos de
individuos en ambientales sociales y otros, frecuentemente
aquellos a los cuales los investigadores no pueden tener
acceso facialmente, simulando aquellos ambientales de una
forma realista 2.La creación artificial de dados de
experiencia a través del uso de un modelo matemático o
computadorizado de comportamiento o datos 3. La
falsificación deliberada de una enfermedad o incapacidad
para avanzar un resultado particular deseado. Por ejemplo,
ella puede tomar la forma de falsa enfermedad mental como
defesa en un juzgamiento, enfermedad física falsa para
ganar indemnización y, en los deportes, fingir una lesión o
informar falsamente a las personas de la condición física a
fin de evitar ejercicios o juegos. Simulación es
diferenciada de trastorno facticio en la medida en que
involucre un factor externo específico como fuerza
motivadora.
Simulação por computador
BT: Aplicações do computador
Simulação
NT: Redes neurais
RT: Jogos de computador
Jogos de simulação
TESP: SIMULACION POR COMPUTADOR
TING: COMPUTER SIMULATION
SNPOR: Representação feita por computador de sistemas físicos e
fenômenos como os processos químicos.(DECS)
SNESP: Representación por medio de la computadora de sistemas
físicos y fenómenos tales como los procesos químicos.(DECS)
SNING: Computer-based representation of physical systems and
phenomena such as chemical processes.(DECS)
Simuladores
USE: Simulação
Sinal de angústia

BT: Angústia
RT: Angústia automática
Angústia de nascimento
Antecipação
Ataque de angústia
Desenvolvimento de angústia
Fobias
Repressão (mecanismo de defesa)
Stress
SNPOR: Expressão introduzida por Freud na remodelação da sua
teoria da angústia(1926) para designar um dispositivo que o
ego põe em ação perante uma situação de perigo, de forma a
evitar ser submergido pelo afluxo das excitações. O sinal
de angústia reproduz de forma atenuada a reação de angústia
vivida primitivamente numa situação traumática, o que
permite desencadear operações de defesa.(Laplanche, J.,
Pontalis, J.B. Vocabulário da psicanálise. 6.ed. São Paulo,
Martins Fontes, s.d.).
SNESP: Expresión introducida por Freud en la remodelación de su
teoría de la angustia (1926) para designar un dispositivo
que el ego pone en acción ante una situación de peligro, de
forma a evitar ser sumergido por el aflujo de las
excitaciones. El señal de angustia reproduce de forma
atenuada a reacción de angustia vivida primitivamente en
una situación traumática, el que permite desencadenar
operaciones de defesa.
Sinceridade
UF: Autenticidade (personalidade)
BT: Traços de personalidade
RT: Decepção
TESP: SINCERIDAD
TING: SINCERITY
SNPOR: Qualidade, estado ou condição do que é sincero; franqueza,
lisura de caráter.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Calidad, estado o condición de lo que es sincero; flaqueza,
lisura de carácter.
Síncope

UF: Desmaio
BT: Doença
Sintomas
RT: Choque
TESP: SINCOPE
TING: SYNCOPE
SNPOR: Perda transitória da consciência e do tônus postural,
causada por diminuição do fluxo sanguíneo ao cérebro (i. é,
ISQUEMIA CEREBRAL). A pré-síncope refere-se à sensação de
cabeça leve e perda da força que precede um evento de
síncope, ou acompanha uma síncopeincompleta. (Tradução
livre do original: Adams et al., Principles of Neurology,
6th ed, pp367-9).(DECS)
SNESP: Pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural
que se origina por disminución del flujo sanguíneo cerebral
(es decir, ISQUEMIACEREBRAL). El presíncope se refiere a la
sensación de ligereza en lacabeza y pérdida de la fuerza
que precede a un síncope o que acompaña a un síncope
incompleto.(DECS)

SNING: A transient loss of consciousness and postural tone caused
by diminished blood flow to the brain (i.e., BRAIN
ISCHEMIA). Presyncope refers to the sensation of
lightheadedness and loss of strength that precedes a
syncopal event or accompanies an incomplete syncope. (From
Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed,
pp367-9).(DECS)
Sincretismo religioso
BT: Religião
TESP: SINCRETISMO RELIGIOSO
TING: SYNCRETISM (RELIGION)
Sincronicidade
RT: Percepção extrassensorial
TING: SYNCHRONICITY
SNPOR: Na psicologia analítica de Carl Jung, a ocorrência
simultânea de eventos que parecem ter uma associação
significativa quando não há relação causal explicável entre
eles, como nas coincidências extraordinárias ou supostos
exemplos de telepatia. Jung sugeriu que algumas ocorrências
simultâneas possuem significado através de sua simples
coincidência.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En la psicología analítica de Carl Jung, la ocurrencia
simultanea de eventos que parecen tener una asociación
significativa cuando no hay relación causal explicable
entre ellos, como en las coincidencias extraordinarias o
supuestos ejemplo de telepatía, Jung sugirió que algunas
ocurrencias simultáneas poseen significado a través de su
simple coincidencia.
Sincronização
BT: Ritmo
TESP: SINCRONIZACION
TING: SYNCHRONIZATION
SNPOR: Padrão de atividade de onda cerebral que parece ser
coordenado, de modo que um grupo de neurônios pode oscilar
em fase com um outro grupo. Originalmente sincronização se
referia ao ritmo delta do sono profundo.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Patrón de actividad de onda cerebral que parece ser
coordenado, de modo que un grupo de neuronas puede oscilar
en fase con uno otro grupo. Originalmente sincronización se
refería al ritmo delta del sueño profundo.
Sindicalismo
RT: Sindicatos
TESP: SINDICALISMO
TING: SYNDICALISM
SNPOR: Movimento que tem por objeto congregar associações de
trabalhadores com o fim de estudar e de defender seus
interesses.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Movimiento que tiene por objeto congregar asociaciones de
trabajadores con el fin de estudiar y de defender sus
intereses.
Sindicatos

BT: Organizações
RT: Relações de trabalho na administração
Sindicalismo
TESP: SINDICATOS
TING: LABOR UNIONS
SNPOR: Refere-se a organizações que abrigam trabalhadores
assalariados ou contratados nas áreas afins com a saúde e
que visam a melhoria das condições de seus afiliados;
inclui as atividades dos sindicatos para a provisão de
serviços de saúde a seus membros.(DECS)
SNESP: Organizaciones compuestas por trabajadores asalariados o
contratados de áreas afines a la salud, cuyo objectivo es
mejorar lascondiciones de trabajo de sus afiliados; incluye
actividades sindicales para la provisión de servicios de
salud a sus miembros.(DECS)
SNING: Organizations comprising wage and salary workers in
health-related fields for the purpose of improving their
status and conditions. The concept includes labor union
activities toward providing health services to
members.(DECS)
Síndrome alcoólica fetal
BT: Síndromes
TESP: SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL
TING: FETAL ALCOHOL SYNDROME
SNPOR: Condição associada ao consumo extremo de álcool pela mãe
durante a gestação. Ela se caracteriza pelo baixo peso
natal e retardo do crescimento, anomalias craniofaciais e
problemas neurocomportamentais; também pode haver retardo
mental. As crianças que apresentam alguma característica
desta síndrome são descritas como portadoras.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Condición asociada al consumo extremo de alcohol por la
madre durante la gestación. Ella se caracteriza por el bajo
peso natal y retardo del crecimiento, anomalías cráneo
faciales y problemas neuroconductuales; también puede haber
retardo mental. Los niños que presentan alguna
característica de esta síndrome son descriptas como
portadoras.
Síndrome da articulação temporomandibular
USE: Distúrbios músculo-esqueléticos
Síndrome da criança espancada
BT: Abuso da criança
Síndromes
TESP: SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO
TING: BATTERED CHILD SYNDROME
SNPOR: Padrão comportamental, incluindo incapacidade em relatar
aos outros e sentimentos de rejeição, característico de
bebes e crianças que foram vítimas de abuso.
SNESP: Patrón conductual, incluyendo incapacidad en relatar a los
otros y sentimientos de rechazo, característico de bebés y
niños que fueran víctimas de abuso.
SNING: Behavioral pattern, including inability to relate to others
and feelings of rejection, characteristic of infants and
children who have been abused.
Síndrome da fadiga crônica

BT: Doenças crônicas
Síndromes
RT: Distúrbios musculares
Distúrbios viróticos
Fadiga
TESP: SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
TING: CHRONIC FATIGUE SYNDROME
SNPOR: Síndrome suspeita de ser causada por um vírus resultando em
fadiga crônica, febre, dor em geral, dor de garganta, e, em
alguns casos, depressão.
SNESP: Síndrome sospecha de ser causada por un virus resultando en
fatiga crónica, fiebre, dolor en general, dolor de
garganta, y, en algunos casos, depresión.
SNING: Syndrome thought to be caused by a viral organism resulting
in chronic fatigue, fever, pain, sore throat, and, in some
cases, depression.
Síndrome da imunodeficiência adquirida
USE: AIDS
Síndrome de alienação parental
BT: Síndromes
TESP: SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL
TING: PARENTAL ALIENATION SYNDROME
SNPOR: Termo proposto por Richard Gardner em 1985 para a situação
em que um dos pais de uma criança a treina para romper os
laços afetivos com o outro genitor, criando fortes
sentimentos de ansiedade e temor em relação ao genitor que
causa a situação (e não ao que e vítima dela)
SNESP: Término propuesto por Richard Gardner en 1985 para la
situación en que uno de los padres de un niño la entrena
para romper los lazos afectivos con el otro genitor,
creando fuertes sentimientos de ansiedad y temor en
relación al genitor que causa la situación (y no al que es
víctima de ella).
Síndrome de Asperger
BT: Distúrbios globais do desenvolvimento
Síndromes
RT: Atitudes frente à AIDS
Autismo
Distúrbios da personalidade
Personalidade antissocial
TESP: SÍNDROME DE ASPERGER
TING: ASPERGER'S SYNDROME
SNPOR: Transtorno da infância que afeta predominantemente meninos
e é semelhante ao autismo (TRANSTORNO AUTÍSTICO).
Caracteriza-se por prejuízo grave, persistente e
clinicamente significativo da interação social e pelo
desenvolvimento de padrões de comportamento repetitivos e
estereotipados. Contrastando com o autismo, não há atrasos
clincamente significativos na linguagem ou no
desenvolvimento cognitivo.(DECS)
SNESP: Un trastorno de la infancia que afecta predominantemente a
varones y similar al autismo (TRANSTORNO AUTISTICO).
Caracterizado por daño grave, persistente y clínicamente
significativo, de la interacción social y patrones de
conducta repetitivos restringidos y estereotipados. En
contraste con el autismo, no hay atrasos clínicamente

significativos en el lenguaje o en el desarrollo
cognitivo.(DECS)
SNING: A childhood disorder predominately affecting boys and
similar to autism (AUTISTIC DISORDER). It is characterized
by severe, sustained, clinically significant impairment of
social interaction, and restricted repetitive and
stereotyped patterns of behavior. In contrast to autism,
there are no clinically significant delays in language or
cognitive development. (From DSM-IV).(DECS)
Síndrome de Down
UF: Mongolismo
BT: Distúrbios autossômicos
Distúrbios do recém-nascido
Retardo mental
Síndromes
TESP: SÍNDROME DE DOWN
TING: DOWNS SYNDROME
SNPOR: Transtorno cromossômico associado com um cromossomo 21
adicional ou com trissomia parcial do cromossomo 21. As
manifestações clínicas estão hipotonia, baixa estatura,
braquicefalia, fissuras oblíquas na pálpebra, epicanto,
manchas de Brushfield naíris, língua protrusa, orelhas
pequenas, mãos pequenas e largas, clinodactilia do quinto
dedo, ruga dos símios e DEFICIÊNCIA INTELECTUAL moderada a
grave. Malformações gastrointestinais e cardíacas, aumento
marcante na incidência de LEUCEMIA e o início precoce de
DOENÇA DE ALZHEIMER também estão associados com este
estado. Sinais clínicos incluem o desenvolvimento
deEMARANHADOS NEUROFIBRILARES nos neurônios e a deposição
de PROTEÍNA-BETA AMILOIDE, semelhante à DOENÇA DE
ALZHEIMER. (Tradução livre do original: Menkes, Textbook of
Child Neurology, 5th ed, p213).(DECS)
SNESP: Trastorno cromosómico asociado con un cromosoma 21 extra o
con una trisomía efectiva para el cromosoma 21. Las
manifestaciones clínicas incluyen hipotonía, baja talla,
braquicefalia, fisura palpebral oblicua, epicanto, manchas
de Brushfield en el iris, protrusión de lalengua, orejas
pequeñas, manos cortas y anchas, clinodactilia del quinto
dedo, pliegues de Simio, y DISCAPACIDAD INTELECTUAL de
moderada a severa. Malformaciones cardíacas y
gastrointestinales, marcado incremento en la incidencia de
LEUCEMIA, y el desarrollo precoz de la ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER se asocian también a esta afección. Las
características incluyen el desarrollo de un ENMARAÑADO
NEUROFIBRILAR en neuronas y la deposición de una BETA
PROTEÍNAAMILOIDE, similar a la que se observa en la
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. (Traducción libre del original:
Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, p213).(DECS)
SNING: A chromosome disorder associated either with an extra
chromosome 21 or an effective trisomy for chromosome 21.
Clinical manifestations include hypotonia, short stature,
brachycephaly, upslanting palpebral fissures, epicanthus,
Brushfield spots on the iris, protruding tongue, small
ears, short, broad hands, fifth finger clinodactyly, Simian
crease, and moderate to severe INTELLECTUAL DISABILITY.
Cardiac and gastrointestinal malformations, a marked
increase in the incidence ofLEUKEMIA, and the early onset
of ALZHEIMER DISEASE are also associated with this

condition. Pathologic features include the development of
NEUROFIBRILLARY TANGLES in neurons and the deposition of
AMYLOID BETA-PROTEIN, similar to the pathology ofALZHEIMER
DISEASE. (Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed,
p213).(DECS)
Síndrome de Kanner
BT: Síndromes
TESP: SÍNDROME DE KANNER
TING: KANNER'S SYNDROME
SNPOR: Transtorno que tem o seu início na infância. É
caracterizado pela presença de um desenvolvimento
acentuadamente anormal ou prejudicado nas interações
sociais e na comunicação social, e de umrepertório de
atividades e interesses restritos. As manifestações do
distúrbio variam enormemente dependendo do nível de
desenvolvimento e idade cronológica do indivíduo.(DECS)
SNESP: Un trastorno que tiene su inicio en la infancia.
Caracterizado por la presencia de un desarrollo
acentuadamente anormal o incapacitado en las interacciones
sociales y la comunicación y de un repertoriomarcadamente
restringido de actividades e intereses. Las manifestaciones
del trastorno varían mucho dependiendo de la edad
cronológica y del nivel de desarrollo del individuo.(DECS)
SNING: A disorder beginning in childhood. It is marked by the
presence of markedly abnormal or impaired development in
social interaction andcommunication and a markedly
restricted repertoire of activity and interest.
Manifestations of the disorder vary greatly depending on
the developmental level and chronological age of the
individual. (DSM-IV).(DECS)
Síndrome de Munchausen
BT: Transtorno factício
RT: Distúrbios psicossomáticos
TESP: SÍNDROME DE MUNCHAUSEN
TING: MUNCHAUSEN SYNDROME
SNPOR: Transtorno autoinduzido caracterizado pela apresentação
frequente ao tratamento hospitalar de uma doença
aparentemente aguda, que o paciente explica com uma
história plausível e dramática, mas que é completamente
falsa.
SNESP: Un trastorno artificial caracterizado por las
presentaciones frecuentes para tratamiento hospitalario de
una aparente dolencia aguda, que el paciente explica con
una historia verosímil y dramática, toda la cual es falsa.
SNING: A disorder characterized by plausible presentations of
physical symptoms or an acute illness that are under the
individual's control, and often resulting in multiple,
unnecessary hospitalizations. Use FACTITIOUS DISORDERS to
acess references from 1988-1993
Síndrome de Noonan
BT: Síndromes
TESP: SÍNDROME DE NOONAN
TING: NOONAN SYNDROME
SNPOR: Transtorno multifacetado geneticamente heterogêneo
caracterizado por baixa estatura, pescoço alado, ptose,
malformações esqueléticas,hipertelorismo, desequilíbrio

hormonal, CRIPTORQUIDISMO, várias anormalidades cardíacas
(incluindo com maior frequência a ESTENOSE DA VALVA
PULMONAR) e algum grau de DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. O
fenótipo assemelha-se ao da SÍNDROME DE TURNER que ocorre
somente em mulheres e tem sua origem no cariótipo 45, X
anormal. Entretanto, a síndrome de Noonan ocorre tanto em
homens como mulheres com cariótipo normal (46,XX e 46,XY).
Mutações em vários genes (PTPN11, KRAS, SOS1, NF1 e RAF1)
têm sido associadas com o fenótipo da síndrome de Noonan.
As mutações em PTPN11 são as mais comuns. A SÍNDROME DE
LEOPARD, um transtorno que possui características clínicas
que se sobrepõem às da síndrome de Noonan, também é devida
a mutações em PTPN11. Além disso, ocorre sobreposição com a
síndrome denominada síndrome de Noonan-neurofibromatose
devida a mutações em NF1.(DECS)
SNESP: Trastorno multifacético genéticamente heterogéneo
caracterizado por estatura baja, cuello alado, ptosis,
malformaciones esqueléticas, hipertelorismo, desequilibrio
hormonal, CRIPTORQUIDISMO, múltiples anomalías cardíacas
(muy frecuentemente ESTENOSIS DE LA VALVULA PULMONAR) y un
cierto grado de DISCAPACIDAD INTELECTUAL. El fenotipo es
semejante al SÍNDROME DE TURNER, que sólo se da enmujeres y
se debe a una alteración del cariotipo, 45,X. El síndrome
Noonan se da tanto en varones como en mujeres con un
cariotipo normal (46, XX y 46, XY). Las mutaciones en unos
varios genes(PTPN11, KRAS, SOS1, NF1 y RAF1) se han
asociado al fenotipo NS. Las mutaciones en PTPN11 son las
mas comunes. El SÍNDROME DE LEOPARD, un trastorno que tiene
características clínicas que se superponen al síndrome de
Noonan, es también debido a mutaciones en PTPN11. Además
hay superposición con el síndrome llamado síndrome de
neurofibromatosis-Noonan debido a mutaciones en NF1.(DECS)
SNING: A genetically heterogeneous, multifaceted disorder
characterized by short stature, webbed neck, ptosis,
skeletal malformations,hypertelorism, hormonal imbalance,
CRYPTORCHIDISM, multiple cardiac abnormalities (most
commonly including PULMONARY VALVE STENOSIS), and some
degree of INTELLECTUAL DISABILITY. The phenotype bears
similarities to that of TURNER SYNDROME that occurs only in
females and has its basis in a 45, X karyotype
abnormality.Noonan syndrome occurs in both males and
females with a normal karyotype (46,XX and 46,XY).
Mutations in a several genes (PTPN11, KRAS, SOS1, NF1 and
RAF1) have been associated the the NSphenotype. Mutations
in PTPN11 are the most common. LEOPARD SYNDROME, a disorder
that has clinical features overlapping those ofNoonan
Syndrome, is also due to mutations in PTPN11. In addition,
there is overlap with the syndrome called
neurofibromatosis-Noonansyndrome due to mutations in
NF1.(DECS).
Síndrome de Prader-Willi
BT: Distúrbios congênitos
Síndromes
RT: Retardo mental
TESP: SÍNDROME DE PRADER-WILLI
TING: PRADER-WILLI SYNDROME
SNPOR: Transtorno autossômico dominante causado por deleção do
braçolongo proximal do cromossomo 15 paterno (15q11-q13) ou

por herança de ambos os pares de cromossomos 15 materno
(DISSOMIA UNIPARENTAL) que é impressa (IMPRESSÃO GENÔMICA)
e silenciosamente herdada. Entre as manifestações clínicas
estão RETARDO MENTAL, HIPOTONIA MUSCULAR, HIPERFAGIA,
OBESIDADE, baixa estatura, HIPOGONADISMO, ESTRABISMO e
HIPERSONOLÊNCIA. (Tradução livre do original: Menkes,
Textbook of Child Neurology, 5th ed, p229).(DECS)
SNESP: Trastorno autosómico dominante causado por una deleción de
la porción proximal del brazo largo del cromosoma 15
paterno (15q11-q13) o por herencia de ambos pares de
cromosomas 15 maternos (DISOMÍA UNIPARENTAL)que son
impresos (IMPRESIÓN GENÓMICA) y silenciados. Las
manifestaciones clínicas incluyen RETRASO MENTAL,HIPOTONÍA
MUSCULAR, HIPERFAGIA, OBESIDAD, corta
estatura,HIPOGONADISMO, ESTRABISMO e HIPERSOMNOLENCIA
(Traducciónlibre del original: Menkes, Textbook of Child
Neurology, 5th ed, p229).(DECS)
SNING: An autosomal dominant disorder caused by deletion of the
proximal long arm of the paternal chromosome 15 (15q11-q13)
or by inheritance of both of the pair of chromosomes 15
from the mother (UNIPARENTAL DISOMY) which are imprinted
(GENETIC IMPRINTING) and hence silenced. Clinical
manifestations include MENTAL RETARDATION; MUSCULAR
HYPOTONIA; HYPERPHAGIA; OBESITY; short stature;
HYPOGONADISM; STRABISMUS; and HYPERSOMNOLENCE. (Menkes,
Textbook of Child Neurology, 5th ed, p229).(DECS)
Síndrome de Rett
BT: Distúrbios globais do desenvolvimento
Síndromes
RT: Distúrbios cerebrais
Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
Retardo mental
TESP: SÍNDROME DE RETT
TING: RETT SYNDROME
SNPOR: Transtorno hereditário do desenvolvimento neurológico
associado com Herança Ligada ao Cromossomo X, podendo ser
letal no útero emhomens hemizigotos. As mulheres afetadas
são normais até a idade de 6-25 meses, quando surgem a
perda progressiva do controle voluntário dos movimentos de
mãos e habilidades de comunicação, ATAXIA, ATAQUES,
comportamento autístico, HIPERVENTILAÇÃO intermitente e o
aparecimento de HIPERAMONEMIA. (Tradução livre do original:
Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, p199).(DECS)
SNESP: Trastorno neurológico hereditario del desarrollo que se
asocia a GENES LIGADOS A X y que puede ser letal en el
útero para hombreshomocigotos. La mujer afectada es normal
hasta la edad de 6-25 meses, cuando se produce una pérdida
progresiva del controlvoluntario de los movimientos de la
mano y de las habilidades de comunicación, ATAXIA,
CONVULSIONES, comportamiento autista, HIPERVENTILACIÓN
intermitente y aparece HIPERAMONEMIA(Adaptación del
original: Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed,
p199).(DECS)
SNING: An inherited neurological developmental disorder that is
associated with X-LINKED INHERITANCE and may be lethal in
utero to hemizygous males. The affected female is normal
until the age of 6-25 months when progressive loss of

voluntary control of hand movements and communication
skills; ATAXIA; SEIZURES; autistic behavior; intermittent
HYPERVENTILATION; and HYPERAMMONEMIA appear. (From Menkes,
Textbook of Child Neurology, 5th ed, p199).(DECS)
Síndrome de Tourette
BT: Distúrbios neuromusculares
RT: Ecolalia
TESP: SÍNDROME DE TOURETTE
TING: GILLES DE LA TOURETTE DISORDER
SNPOR: Doença degenerativa do sistema nervoso central,
caracterizada por dificuldades de equilíbrio, TRANSTORNOS
DE MOTILIDADE OCULAR (oftalmoplegia supranuclear);
DISARTRIA, dificuldades de deglutição e DISTONIA axial. O
início, normalmente ocorre na quinta década devida e a
progressão da doença ocorre ao longo de vários anos. Entre
os achados patológicos estão degeneração neurofibrilar e
perda neuronal no MESENCÉFALO dorsal, NÚCLEO SUBTALÂMICO,
NÚCLEO RUBRO, pallidum, nucleo dentado e nucleos
vestibulares. (Traduçãolivre do original: Adams et al.,
Principles of Neurology, 6th ed, pp1076-7).(DECS)
SNESP: Trastorno neuropsicológico relacionado con alteraciones en
el metabolismo de la DOPAMINA y de la neurotrasmisión, en
el que participan circuitos neuronales
frontales-subcorticales. Es necesario que se den tanto tics
motores múltiples como uno o más tivs vocales, con TICS que
se den muchas veces al día, casi diariamente, durante un
período de más de un año. El inicio ocurre antes de los 18
años y el trastorno no es producido por efectos
fisiológicos directos de una sustancia o situación médica
general. El trastorno produce malestar importante o una
significativa alteración en importantes áreas del
funcionamiento social, laboral o de otro tipo (Adaptación
del original: DSM-IV, 1994; Neurol Clin 1997
May;15(2):357-79).(DECS)
SNING: A neuropsychological disorder related to alterations in
DOPAMINE metabolism and neurotransmission involving
frontal-subcortical neuronal circuits. Both multiple motor
and one or more vocal tics need to be present with TICS
occurring many times a day, nearly daily, over a period of
more than one year. The onset is before age 18 and the
disturbance is not due to direct physiological effects of a
substance or a general medical condition. The disturbance
causes marked distress or significant impairment in social,
occupational, or other important areas of functioning.
(From DSM-IV, 1994; Neurol Clin 1997
May;15(2):357-79).(DECS)
Síndrome do cromossomo X frágil
BT: Síndromes
TESP: SÍNDROME DEL CROMOSOMA X FRAGIL
TING: FRAGILE X SYNDROME
SNPOR: Afecção caracterizada genotipicamente por mutação da
terminação distal do braço longo do cromossomo X (no local
do gene FRAXA ou FRAXE) e fenotipicamente por deficiência
cognitiva, hiperatividade, ATAQUES, atraso da linguagem e
ampliação das orelhas, cabeça e testículos. A DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL ocorre em quase todos os homens e
aproximadamente 50 por cento das mulheres com amutação

completa do gene FRAXA. (Tradução livre do original:
Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, p226).(DECS)
SNESP: Afección que se caracteriza genotípicamente por una
mutación del extremo distal del brazo largo del cromosoma X
(en el locus del gen FRAXA o FRAXE) y fenotípicamente por
trastornos cognitivos, hiperactividad, CONVULSIONES,
retraso en el lenguaje, y crecimiento de las orejas, cabeza
y testículos. La DISCAPACIDAD INTELECTUALocurre en casi
todos los varones y aproximadamente en el 50 por ciento de
las mujeres con mutación completa de FRAXA.
(Traducciónlibre del original: Menkes, Textbook of Child
Neurology, 5th ed, p226).(DECS)
SNING: A condition characterized genotypically by mutation of the
distal end of the long arm of the X chromosome (at gene
loci FRAXA or FRAXE) and phenotypically by cognitive
impairment, hyperactivity, SEIZURES,language delay, and
enlargement of the ears, head, and testes.INTELLECTUAL
DISABILITY occurs in nearly all males and roughly 50% of
females with the full mutation of FRAXA. (From Menkes,
Textbook of Child Neurology, 5th ed, p226).(DECS)
Síndrome do intestino irritável
BT: Doença psicossomática
TESP: SÍNDROME DEL COLON IRRITABLE
TING: IRRITABLE BOWEL SYNDROME
SNPOR: Transtorno com sintomas crônicos ou recorrentes no cólon
sem uma etiologia bem definida. Este estado é caracterizado
por DOR ABDOMINAL recorrente ou crônica, inchaço, MUCO nas
FEZES e um distúrbio irregular na DEFECAÇÃO.(DECS)
SNESP: Trastorno con síntomas colónicos crónicos o recurrentes sin
una etiología definida. Esta afección es caracterizada por
DOLOR ABDOMINAL crónico o recurrente, hinchazón, MOCO en
las HECES y un irregular desorden de la DEFECACION.(DECS)
SNING: A disorder with chronic or recurrent colonic symptoms
without a clearcut etiology. This condition is
characterized by chronic or recurrent ABDOMINAL PAIN,
bloating, MUCUS in FECES, and an erratic disturbance of
DEFECATION.(DECS)
Síndrome do pânico
USE: Distúrbio do pânico
TESP:
Síndrome do stress pós-traumático
USE: Distúrbio do stress pós-traumático
Síndrome Savant
USE: Idiot savants
Síndromes
NT: AIDS
Demência senil
Doença de Meniere
Síndrome alcoólica fetal
Síndrome da criança espancada
Síndrome da fadiga crônica
Síndrome de alienação parental
Síndrome de Asperger
Síndrome de Down

Síndrome de Kanner
Síndrome de Noonan
Síndrome de Prader-Willi
Síndrome de Rett
Síndrome do cromossomo X frágil
Síndromes orgânicas do cérebro
RT: Distúrbios
Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
TESP: SINDROMES
TING: SYNDROMES
SNPOR: Complexo sintomático característico.(DECS)
SNESP: Complejo de síntomas característicos.(DECS)
SNING: A characteristic symptom complex.(DECS)
Síndromes orgânicas do cérebro
BT: Distúrbios cerebrais
Síndromes
NT: Demência
Doença de Alzheimer
RT: Depressão pós-parto
Distúrbios mentais
TESP: SINDROMES ORGANICOS DEL CEREBRO
TING: ORGANIC BRAIN SYNDROMES
Sinestesia

BT: Processos intersensoriais
TESP: SINESTESIA
TING: SYNESTHESIA
SNPOR: Condição em que as experiências que normalmente despertam
sensação em uma modalidade sensorial determinada também
despertam sensação em outra (por exemplo, as cores podem
ser experienciadas como odor).
SNESP: Condición en la que las experiencias que normalmente
despiertan la sensibilidad en una modalidad sensorial
particular también despiertan la sensibilidad en otro (por
ejemplo, los colores pueden ser experimentados como olor).
SNING: Condition in which experiences that normally arouse
sensation in one particular sensory modality also arouse
sensation in another (e.g., colors may be experienced as
odor).

Singer, Paul Israel, 1932BT: Pessoas
RT: Economistas
Sintaxe

BT: Gramática
NT: Construção de frases
RT: Análise do discurso
Consciência sintática
Fonologia
Semântica
TESP: SINTAXIS
TING: SYNTAX
SNPOR: 1. Aspectos estruturais e gramaticais da linguagem,
diferenciado de semântica 2. Conjunto de regras que
descrevem como palavras e frases em uma língua são
arranjadas em sentenças gramaticais, ou o ramo da

linguística que estuda essas regras. Junto com a
morfologia, a sintaxe é uma das duas subdivisões
tradicionais da gramática.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Aspectos estructurales y gramaticales de la lenguaje,
diferenciado de semántica 2. Conjunto de reglas que
describen como palabras y frases en una lengua son
ordenadas en sentencias gramaticales, o la rama de la
lingüística que estudia esas reglas. Junto con la
morfología, la sintaxis es una de las dos subdivisiones
tradicionales de la gramática.
Sintomas

NT: Anedonia
Angústia
Angústia expectante
Apraxia
Asco
Autodestruição
Avidez
Catatonia
Cefaleia
Choque
Compulsão
Confusão
Confusão alucinatória
Convulsões
Delírio
Despersonalização
Dispneia
Dor
Fadiga
Hiperatividade
Insônia
Obesidade
Passagem ao ato
Peso abaixo do normal
Recidiva
Síncope
Sintomas psicóticos
Tiques
Transgressão
Vertigem
RT: Alteração do eu
Barreiras autistas
Benefício primário
Benefício secundário
Causalidade
Cólica do primeiro trimestre
Comportamento estereotipado
Compulsão a repetição
Correlatos fisiológicos
Defesa
Desejo
Distúrbios
Distúrbios do ato de comer
Distúrbios do comportamento
Distúrbios do movimento
Distúrbios do sistema digestivo

Distúrbios do sistema nervoso
Distúrbios físicos
Distúrbios mentais
Distúrbios psicossomáticos
Egosintonia
Enurese
Espasmo de soluço
Fatores de risco
Frigidez
Gozo (psicanálise)
Incontinência fecal
Somatização
TESP: SINTOMAS
TING: SYMPTOMS
SNPOR: 1. Qualquer desvio de funcionamento normal que seja
considerado indicativo de transtorno físico ou mental. Um
padrão reconhecido de sintomas é geralmente é necessário a
fim de um indivíduo ser julgado como tendo uma síndrome ou
transtorno psicológico. 2. Em contextos gerais, qualquer
evento que seja indicativo de um outro evento; por exemplo,
uma série de greves é um sintoma de inquietação
econômica.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
Sintomas psicóticos
BT: Sintomas
NT: Agitação
Alucinações
Angústia
Ansiedade paranóide
Ansiedade psicótica
Arrogância
Autodestruição
Catatonia
Confusão
Confusão alucinatória
Coprofagia
Despersonalização
Ecolalia
Insônia
Negativismo
RT: Psicose
Siris

BT: Crustáceos
TESP: CANGREJOS
TING: CRABS

Sistema de alimentação (recém-nascidos)
BT: Recém-nascidos
TESP: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN (RECIÉN NACIDOS)
Sistema de programação individualizada
USE: Instrução individualizada
Sistema de registro do desenvolvimento
UF: SRD
BT: Psicologia do desenvolvimento
TING: REGISTRATION SYSTEM DEVELOPMENT

Sistema digestivo
BT: Sistemas anatômicos
NT: Sistema gastrointestinal
RT: Digestão
Distúrbios do sistema digestivo
TESP: SISTEMA DIGESTIVO
TING: DIGESTIVE SYSTEM
SNPOR: Grupo de órgãos que se estende desde a BOCA até o ÂNUS,
atuando na degradação de alimentos, absorção dos nutrientes
e eliminação dos resíduos. Em humanos, o sistema digestório
abrange o TRATO GASTRINTESTINAL e as glândulas acessórias
(FÍGADO, TRATO BILIAR,PÂNCREAS).(DECS)
SNESP: Grupo de órganos que se extiende desde la BOCA hasta el
ANO, que sirven para la descomposición de los alimentos, la
asimilación de nutrientes y la eliminación de los residuos.
En los humanos, elsistema digestivo incluye el TRACTO
GASTROINTESTINAL y las glándulas anexas (HIGADO; TRACTO
BILIAR y PÁNCREAS).(DECS)
SNING: A group of organs stretching from the MOUTH to the ANUS,
serving to breakdown foods, assimilate nutrients, and
eliminate waste. Inhumans, the digestive system includes
the GASTROINTESTINAL TRACTand the accessory glands (LIVER;
BILIARY TRACT; PANCREAS).(DECS)
Sistema gastrointestinal
BT: Sistema digestivo
NT: Intestinos
TESP: SISTEMA GASTROINTESTINAL
TING: GASTROINTESTINAL SYSTEM
Sistema límbico
BT: Córtex cerebral
Vias neurais
TESP: SISTEMA LÍMBICO
TING: LIMBIC SYSTEM
SNPOR: Conjunto de estruturas do prosencéfalo (comum a todos
osmamíferos), definido funcionalmente e anatomicamente.
Está relacionado tanto com a integração superior de
informações (visceral, olfatória e somática) como com as
respostas homeostáticas, que incluem os comportamentos
fundamentais de sobrevivência(alimentação, acasalamento,
emoção). Para a maioria dos autores, este sistema inclui a
AMÍGDALA, o EPITÁLAMO, o GIRO DO CÍNGULO, a formação
hipocampal (ver HIPOCAMPO), o HIPOTÁLAMO, o GIRO
PARA-HIPOCAMPAL, os NÚCLEOS SEPTAIS, o grupo dos nucleos
anteriores do tálamo e porções dos gânglios da base.
(Tradução livre de: Parent, Carpenter's Human Neuroanatomy,
9th ed, p 744; NeuroNames,
http://rprcsgi.rprc.washington.edu/neuronames/index.html (2
set, 1998)).(DECS)
SNESP: Grupo de estructuras del cerebro anterior comunes a todos
los mamíferos,definidas funcional y anatómicamente. Están
implicadas en la integración superior de la información
visceral, olfatoria y somática, así como en las respuestas
homeostáticas que incluyen los comportamientos
fundamentales para la supervivencia
(alimentación,apareamiento, emoción). Para la mayoría de
los autores, incluye la AMÍGDALA, EPITÁLAMO, GIRO DEL

CÍNGULO, formación del HIPOCAMPO, HYPOTÁLAMO,
CIRCONVOLUCIÓN PARAHIPOCÁMPICA,NÚCLEOS SEPTALes, grupo de
núcleos anteriores del tálamo y porciones de los ganglios
basales (Adaptación del original: Parent, Carpenter's Human
Neuroanatomy, 9th ed, p744; NeuroNames,
http://rprcsgi.rprc.washington.edu/neuronames/index.html
(September 2, 1998)). (DECS)
SNING: A set of forebrain structures common to all mammals that is
defined functionally and anatomically. It is implicated in
the higher integration of visceral, olfactory, and somatic
information as well as homeostatic responses including
fundamental survival behaviors (feeding, mating, emotion).
For most authors, it includes the AMYGDALA;
EPITHALAMUS;GYRUS CINGULI; hippocampal formation (see
HIPPOCAMPUS);HYPOTHALAMUS; PARAHIPPOCAMPAL GYRUS; SEPTAL
NUCLEI; anterior nuclear group of thalamus, and portions of
the basal ganglia. (Parent, Carpenter's Human Neuroanatomy,
9th ed, p744; NeuroNames,
http://rprcsgi.rprc.washington.edu/neuronames/index.html
(September 2, 1998)). (DECS)
Sistema músculoesqueléticos
BT: Sistemas anatômicos
NT: Ligamento cruzado anterior
Mão (anatomia)
Músculos
RT: Distúrbios músculo-esqueléticos
TESP: SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
TING: MUSCULOSKELETAL SYSTEM
SNPOR: Os MÚSCULOS, ossos (OSSO E OSSOS) e cartilagens
(CARTILAGEM) do corpo.(DECS)
SNESP: Los MÚSCULOS, huesos (HUESO Y HUESOS), y CARTÍLAGOS del
cuerpo.(DECS)
SNING: The MUSCLES, bones (BONE AND BONES), and CARTILAGE of the
body.(DECS)
Sistema nervoso
BT: Sistemas anatômicos
NT: Astrócitos
Neuroglia
Neurônios
Sistema nervoso central
Sistema nervoso periférico
Tecidos nervosos
Terminações nervosas
RT: Comportamento instintivo
Distúrbios do sistema nervoso
Neurodegeneração
Redes neurais
Técnicas estereotáxicas
TESP: SISTEMA NERVIOSO
TING: NERVOUS SYSTEM
SNPOR: Todo o aparelho nervoso, composto de uma parte central, o
cérebro e a medula espinhal, e uma parte periférica, os
nervos cranianos e espinhais, gânglios autônomos e plexos.
(Stedman, 25a ed).(DECS)
SNESP: Todo el aparato nervioso, formado por una parte central, el
cerebro y la médula espinal, y una parte periférica, los
nervios craneales y espinales, ganglios autónomos y plexos.

(Stedman, 25a ed).(DECS)
SNING: The entire nerve apparatus, composed of a central part, the
brain and spinal cord, and a peripheral part, the cranial
and spinal nerves, autonomic ganglia, and plexuses.
(Stedman, 26th ed).(DECS)
Sistema nervoso autônomo
BT: Sistema nervoso periférico
NT: Sistema nervoso parassimpático
Sistema nervoso simpático
TESP: SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
TING: AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SNPOR: Compreende os sistemas nervosos entérico, parassimpático e
simpático. De uma forma geral, o sistema nervoso autônomo
regula o meio interno tanto na atividade basal como no
estresse físico ou emocional. A atividade autônoma é
controlada e integrada pelo sistema nervoso central,
especialmente pelo hipotálamo e o núcleo solitário, que
recebem informação dos FIBRAS AFERENTES VISCERAIS. Estas
estruturas juntamente com estruturas sensitivas e centrais
relacionadas são algumas vezes (mas não neste caso)
consideradas parte do sistema nervoso autônomo.(DECS)
SNESP: Sistemas entérico, parasimpático y simpático considerados
en su conjunto. De modo general, el sistema nervioso
autómnomo regula el ambiente interno durante la actividad
basal y el stress emocional o físico. La actividad
autonómica se controla e integra en el sistema nervioso
central, especialmente en el hipotálamo y el núcleo
solitario, los cuales reciben la información transmitida
desde los AFERENTES VISCERALES: éstos y estructuras
sensoriales y centrales relacionadas se consideran en
algunas ocasiones (no en este caso) como parte del sistema
nervioso autónomo.(DECS)
SNING: The enteric, parasympathetic, and sympathetic nervous
systems taken together. Generally speaking, the autonomic
nervous system regulates the internal environment during
both peaceful activity and physical or emotional stress.
Autonomic activity is controlled and integrated by the
central nervous system, especially the hypothalamus and the
solitary nucleus, which receive information relayed from
VISCERAL AFFERENTS; these and related central and sensory
structures are sometimes (but not here) considered to be
part of the autonomic nervous system itself.(DECS)
Sistema nervoso central
BT: Sistema nervoso
NT: Medula espinhal
Vias neurais
RT: Distúrbios do sistema nervoso central
Movimento voluntário
TESP: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
TING: CENTRAL NERVOUS SYSTEM
SNPOR: Principais órgãos processadores de informação do sistema
nervoso, compreendendo encéfalo, medula espinal e
meninges.(DECS)
SNESP: Los principales órganos procesadores del sistema nervioso,
constituidos por el encéfalo, la médula espinal y las
meninges.(DECS)
SNING: The main information-processing organs of the nervous

system, consisting of the brain, spinal cord, and
meninges.(DECS)
Sistema nervoso parassimpático
BT: Sistema nervoso autônomo
NT: Vias eferentes
TESP: SISTEMA NERVIOSO PARASIMPATICO
TING: PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM
SNPOR: Divisão craniossacral do sistema nervoso autônomo. Os
corpos celulares das fibras pré-ganglionares
parassimpáticas localizam-se em nucleos do tronco
encefálico e na medula espinhal sacral. Fazem sinapse nos
gânglios autônomos cranianos ou nos gânglios terminais
próximos aos órgãos alvo. O sistema nervoso parassimpático
geralmente atua na conservação dos recursos e
restabelecimento da homeostase, frequentemente com efeitos
correspondentes em relação ao sistema nervoso
simpático.(DECS)
SNESP: División cráneo sacra del sistema nervioso autónomo. Los
cuerpos celulares de las fibras parasimpáticas pre
ganglionares están en los núcleos del tallo cerebral y en
la médula espinal sacra. Realizan sinapsis en los ganglios
craneales autonómicos o en los ganglios terminales cerca de
los órganos diana. El sistema nervioso parasimpático
generalmente actúa para conservar los recursos y restaurar
la homeostasis a menudo con efectos recíprocos al sistema
nervioso simpático.(DECS)
SNING: The cranio sacral division of the autonomic nervous system.
The cell bodies of the parasympathetic preganglionic fibers
are in brain stem nuclei and in the sacral spinal cord.
They synapse in cranial autonomicganglia or in terminal
ganglia near target organs. The parasympathetic nervous
system generally acts to conserve resources and restore
homeostasis, often with effects reciprocal to the
sympathetic nervous system.(DECS)
Sistema nervoso periférico
UF: Nervos periféricos
BT: Sistema nervoso
NT: Células de Schwann
Sistema nervoso autônomo
Vias neurais
RT: Nervo tibial
TESP: SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
TING: PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
SNPOR: Sistemas anatômicos de estruturas exteriores ao cérebro e
medula espinhal compostos por tecido neural. Use PERIPHERAL
NERVES para acessar referências entre 73-93.
SNESP: Sistemas anatómicos de estructuras exteriores al cerebro y
medula espinal compuestos por tejido neural. Use PERIPHERAL
NERVES para acceder referencias 73-93.
SNING: Anatomical systems of structures outside the brain and
spinal cord composed of neural tissue. Use PERIPHERAL
NERVES to access references from 73-93.
Sistema nervoso simpático
BT: Sistema nervoso autônomo
NT: Barorreceptores
RT: Drogas simpatomiméticas

TESP: SISTEMA NERVIOSO SIMPATICO
TING: SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM
SNPOR: Divisão toracolombar do sistema nervoso autônomo. Fibras
pré-ganglionares simpáticas se originam nos neurônios da
coluna intermédio lateral da medula espinhal e projetam
para os gânglios paravertebrais e pré-vertebrais, que por
sua vez projetam para os órgãos alvo. O sistema nervoso
simpático medeia a resposta do corpo em situações
estressantes, por exemplo, nas reações de luta e fuga.
Frequentemente atua de forma recíproca ao sistema
parassimpático.(DECS)
SNESP: División toracolumbar del sistema nervioso autónomo. Las
fibras preganglionares simpáticas se originan en las
neuronas de la columna intermediolateral de la médula
espinal y se proyectan hacia los ganglios paravertebrales y
prevertebrales, los cuales a su vez se proyectan hacia los
órganos diana. El sistema nervioso simpático interviene en
la respuesta del cuerpo a situaciones estresantes, es
decir, en las reacciones de lucha o huída. Con frecuencia,
este sistema actúa de forma recíproca con respecto al
sistema parasimpático.(DECS)
SNING: The thoracolumbar division of the autonomic nervous system.
Sympathetic preganglionic fibers originate in neurons of
the intermedio lateral column of the spinal cord and
project to the paravertebral and prevertebral ganglia,
which in turn project to target organs. The sympathetic
nervous system mediates the body's response to stressful
situations, i.e., the fight or flight reactions. It often
acts reciprocally to the parasympathetic system.(DECS)
Sistema personalizado de ensino
USE: Instrução individualizada
Sistema personalizado de instrução
USE: Instrução individualizada
Sistema programado de ensino
USE: Instrução individualizada
Sistema único de saúde
UF: SUS
BT: Saúde pública
TESP: SISTEMA ÚNICO DE SALUD
TING: SINGLE HEALTH SYSTEM
SNPOR: Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos
ou instituições públicas federais, estaduais e municipais,
da administração direta e indireta das fundações mantidas
pelo poder público, incluídas as instituições públicas
federais, estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de
sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. (Lei
8080 de 19/set/1990 - Lei Orgânica da Saúde).(DECS)
SNESP: Conjunto de acciones y servicios de salud, prestados por
órganos e instituciones públicas federales, estaduales y
municipales, de la administración directa e indirecta y de
las fundaciones mantenidas por el Poder Público.(DECS)
SNING: In Brazil, it is the package/set of health actions and
services delivered by public federal, State and municipal
organizations and institutions, direct or indirectly

managed by government foundations, including the public
federal, state and municipal institutions for quality
control,research and production of raw materials,
medications, blood andblood derivatives, and health
equipment. (Law 808 of September 19, 1990 - Organic Health
Law, Brazil).(DECS)
Sistema urogenital
BT: Sistemas anatômicos
NT: Bexiga
Genitália masculina
RT: Distúrbios urogenitais
TESP: SISTEMA UROGENITAL
TING: UROGENITAL SYSTEM
SNPOR: Todos os órgãos envolvidos na reprodução, formação e
excreção da URINA. Inclui os rins, ureteres, BEXIGA, URETRA
e os órgãos dereprodução - ovários, ÚTERO, TUBAS UTERINAS,
VAGINA, CLITÓRIS(mulheres), testículos, VESÍCULAS SEMINAIS,
PRÓSTATA, ductos seminais e PÊNIS (homens).(DECS)
SNESP: Todos los órganos que participan en la reproducción y en la
formación y liberación de la ORINA. Incluye los riñones,
uréteres, VEJIGA,URETRA y los órganos de la reproducción:
ovarios, ÚTERO, TROMPAS UTERINAS, VAGINA, y CLÍTORIS en las
mujeres y los testículos,VESÍCULAS SEMINALES, PRÓSTATA,
conductos seminales y el PENE en los hombres.(DECS)
SNING: All the organs involved in reproduction and the formation
and release of URINE. It includes the kidneys, ureters,
BLADDER; URETHRA, and the organs of reproduction - ovaries,
UTERUS; FALLOPIAN TUBES;VAGINA; and CLITORIS in women and
the testes; SEMINAL VESICLES;PROSTATE; seminal ducts; and
PENIS in men.(DECS)
Sistema vestibular
USE: Aparelho vestibular
Sistemas

NT: Castas
Sistemas anatômicos
Sistemas de comunicação
Sistemas de informação
Sistemas homem-máquina
Sistemas político-econômicos
RT: Análise de sistemas
Computadores
Programas de computador
Teoria de sistemas
TESP: SISTEMAS
TING: SYSTEMS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar elementos
interrelacionados agindo como ou constituindo um todo
unificado. Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar elementos
interrelacionados actuando como o constituyendo un todo
unificado. Si posible use un término más específico.(DECS)
SNING: Conceptually broad array term referring to interrelated
elements acting as or constituting a unified whole. Use a
more specific term if possible.

Sistemas anatômicos

BT: Anatomia
Sistemas
NT: Sistema digestivo
Sistema músculoesqueléticos
Sistema nervoso
Sistema urogenital
TESP: SISTEMAS ANATÓMICOS
TING: ANATOMICAL SYSTEMS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar estruturas
anatomicamente relacionadas (por exemplo, sistema
vascular). Se possível use um termo mais específico.
SNESP: Término de conceptuación amplia para designar estructuras
anatómicamente relacionadas (por ejemplo, sistema
vascular). Si posible use un término más específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to anatomically
related structures (e.g., vascular system). Use a more
specific term if possible.
Sistemas de comunicação
BT: Sistemas
RT: Comunicação
Sistemas de informação
TESP: SISTEMAS DE COMUNICACION
TING: COMMUNICATION SYSTEMS
SNPOR: Esquema ou mecanismo organizado para transmitir e receber
informações para os propósitos da comunicação. A
comunicação pode ser entre pessoas, entre máquinas ou entre
pessoas e máquinas. Sistemas tradicionais incluem
comunicação de uma via e comunicação de duas vias. Os
computadores e as redes de computador permitem tanto a
comunicação de uma via quanto a de duas.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Esquema o mecanismo organizado para transmitir y recibir
informaciones para los propósitos de la comunicación. La
comunicación puede ser entre personas, entre máquinas o
entre personas y máquinas. Sistemas tradicionales incluyen
comunicación de una vía y comunicación de dos vías. Las
computadoras y las redes de computadora permiten tanto la
comunicación de una vía cuanto a de dos.
SNING: Organized scheme for transmitting and receiving information
Sistemas de economia de fichas
USE: Programas de economia de fichas
Sistemas de informação
BT: Sistemas
RT: Aplicações do computador
Bases de dados
Informação
Processamento de dados
Serviços de informação
Sistemas de comunicação
TESP: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
TING: INFORMATION SYSTEMS
SNPOR: Coleção, organização, e armazenagem de dados ou as funções
operacionais usadas para processar informações.
SNESP: Colección, organización, y almacenaje de datos o las
funciones operacionales, usadas para procesar informaciones.
SNING: Collection, organization, and storage of data or the

operational functions used to process information.
Sistemas homem-máquina
BT: Sistemas
RT: Análise de sistemas
Bases de dados
Cibernética
Ergonomia
Inteligência artificial
Interação homem-computador
TESP: SISTEMAS HOMBRE-MÁQUINA
TING: MAN MACHINE SYSTEMS
SNPOR: Termo em desuso a partir de 1997. Use SISTEMAS
HOMEM-MÁQUINA para acessar referências entre 73-96.
SNESP:
SNING: Term discontinued in 1997. Use MAN MACHINE SYSTEMS to
access references from 73-96.
Sistemas operacionais de computador
NT: DOS (MS)
DOS (PC)
RT: Computadores
Linguagens de programação para computador
Programas de computador
TESP: SISTEMAS OPERACIONALES DE COMPUTADOR
TING: COMPUTER OPERATING SYSTEMS
Sistemas político-econômicos
BT: Sistemas
NT: Capitalismo
Comunismo
Democracia
Fascismo
Socialismo
RT: Economia
Psicologia policial
Psicologia política
TESP: SISTEMAS POLÍTICO-ECONÓMICOS
TING: POLITICAL ECONOMIC SYSTEMS
Skinner, Burrhus Frederic, 1904-1990
BT: Pessoas
RT: Behaviorismo
Caixas de Skinner
Condicionamento operante
Psicólogos
TESP: SKINNER, BURRHUS FREDERIC, 1904-1990
TING: SKINNER, BURRHUS FREDERIC, 1904-1990
SNPOR: Identifica estudos biográficos ou autobiográficos e
apreciação do trabalho de Skinner.
SNESP: Identifique estudios biográficos o autobiográficos y
apreciación del trabajo de Skinner.
SNING: Identifies biographical or autobiographical studies and
discussions of Skinner's works.
Smith, Adam, 1723-1790
BT: Pessoas
RT: Economistas
Filosofia escocesa

Filósofos
Sociabilidade
BT: Traços de personalidade
RT: Extroversão
Gregariedade
TESP: SOCIABILIDAD
TING: SOCIABILITY
SNPOR: 1. Tendência a viver como parte de um grupo com organização
clara de interações sociais e a capacidade de cooperar e se
adaptar às demandas do grupo. Os benefícios da
sociabilidade para os animais incluem melhor detecção e
evitação de predadores, sucesso aumentado no forrrageamento
através de informação e proteção dos filhotes. Os custos
incluem risco aumentado de parasitas, competição aumentada
entre membros do grupo e visibilidade aumentada a
predadores 2. A necessidade ou tendência a procurar
companhia, amigos e relacionamentos sociais.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Tendencia a vivir como parte de un grupo con
organización clara de interacciones sociales y la capacidad
de cooperar y se adaptar a las demandas del grupo. Los
beneficios de la sociabilidad para los animales incluyen
mejor detección y evitación de predadores, suceso aumentado
en el forrageamento a través de información y protección de
las crías. Los costes incluyen risco aumentado de
parasitas, competición aumentada entre miembros del grupo y
visibilidad aumentada a predadores 2. Necesidad o tendencia
a procurar compañía, amigos y relacionamientos sociales.
Socialismo
BT: Ideologia política
Sistemas político-econômicos
TESP: SOCIALISMO
TING: SOCIALISM
SNPOR: Sistema de governo no qual os meios de produção e
distribuição de bens são controlados pelo Estado.(DECS)
SNESP: Sistema de gobierno en que los medios de producción y la
distribución de los bienes están controlados por el
Estado.(DECS)
SNING: A system of government in which means of production and
distribution of goods are controlled by the state.(DECS)
Socialização
BT: Processos sociais
TESP: SOCIALIZACIÓN
TING: SOCIALIZATION
SNPOR: Processo em que indivíduos adquirem habilidades sociais e
outras características necessárias para atuar efetivamente
na sociedade ou em um grupo em particular.
SNESP: Proceso en que individuos adquieren habilidades sociales y
otras características necesarias para actuar efectivamente
en la sociedad o en un grupo en particular.
SNING: Process by which individuals acquire social skills and
other characteristics necessary to function effectively in
society or in a particular group.
Sociedade brasileira para o progresso da ciência - História
BT: Organizações

Sociedade civil
BT: Direito civil
TESP: SOCIEDAD CIVIL
TING: CIVIL SOCIETY
Sociedade Rorschach de São Paulo (história)
BT: Organizações
Sociedades
BT: Cultura
NT: Arte e sociedade
Estrutura social
Filosofia - Sociedades
Instituições
Nível socioeconômico
RT: Arqueologia
Laço social
Valores sociais
TESP: SOCIEDADES
TING: SOCIETIES
SNPOR: Organizações compostas por membros com os mesmos interesses
e cujas profissões podem ser semelhantes.(DECS)
SNESP: Organizaciones compuestas por miembros con intereses en
común y cuyas profesiones pueden ser similares.(DECS)
SNING: Organizations composed of members with common interests and
whose professions may be similar.(DECS)
Sociedades - Psicologia
USE: Organizações profissionais - Psicologia
Sociedades primitivas (vida psíquica)
BT: Grupos étnicos
TESP: SOCIEDADES PRIMITIVAS (VIDA PSÍQUICA)
TING: PSYCHIC LIFE OF PRIMITIVE PEOPLE
Sociobiologia
BT: Biologia
Sociologia
TESP: SOCIOBIOLOGÍA
TING: SOCIOBIOLOGY
SNPOR: Estudo sistemático da base biológica de todos os aspectos
do comportamento social. Termo usado para populações
humanas e animais.
SNESP: Estudio sistemático de base biológica de todos los aspectos
del comportamiento social. Término usado para poblaciones
humanas y animales.
SNING: Systematic study of the biological basis of all aspects of
social behavior. Used for both human and animal populations.
Sociogramas
BT: Sociometria
RT: Medidas
Redes sociais
TESP: SOCIOGRAMAS
TING: SOCIOGRAMS
SNPOR: Diagramas em que as interações entre membros de um grupo
são analisadas tendo como base de simpatia ou antipatia,
mútuas.

SNESP: Diagramas en que las interacciones entre miembros de un
grupo son analizadas en las bases de simpatia o antipatia
mutuas
SNING: Diagrams in which interactions between group members are
analyzed on the basis of mutual attractions or antipathies.
Sociolinguística
BT: Linguística
RT: Interação simbólica
Sociologia
TESP: SOCIOLINGUÍSTICA
TING: SOCIOLINGUISTICS
SNPOR: Estudo dos aspectos sociológicos da linguagem, que trata do
papel da linguagem em manter os papéis sociais em uma
comunidade.
SNESP: Estudio de los aspectos sociologicos del lenguaje, que
trata del papel del lenguaje en mantener los papeles
sociales en uma comunidad
SNING: The study of the sociological aspects of language,
concerned with the part language plays in maintaining the
social roles in a community.
Sociologia
BT: Ciências sociais
NT: Arte (sociologia)
Desenraizamento social
Filosofia e sociologia
Medicalização
Projeto social
Sociobiologia
Sociologia - Dicionários
Sociologia da educação
Sociologia e economia
Sociologia industrial
Sociologia organizacional
Sociologia urbana
RT: Atividades socioeconômicas
Ciência (aspectos sociais)
Ciências do comportamento
História da sociologia
Ideologia
Interação simbólica
Recursos comunitários (cadastro)
Sociolinguística
TESP: SOCIOLOGÍA
TING: SOCIOLOGY
SNPOR: O estudo científico da origem, desenvolvimento,
organização, formas e funcionamento da sociedade humana,
incluindo a análise dos relacionamentos entre indivíduos e
grupos, instituições e a própria sociedade.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: El estudio científico de La origen, desenvolvimiento,
organización, formas y funcionamiento de la sociedad
humana, incluyendo la análisis de los relacionamiento entre
individuos y grupos, instituciones y la propia sociedad.
Sociologia - Dicionários
BT: Dicionários
Sociologia

TESP: SOCIOLOGÍA - DICCIONARIOS
TING:
Sociologia clínica
USE: Socioterapia
Sociologia da ciência
USE: Ciência (aspectos sociais)
Sociologia da educação
UF: Sociologia educacional
BT: Sociologia
NT: Antropologia educacional
TESP: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
TING: SOCIOLOGY OF EDUCATION
Sociologia do conhecimento
RT: Ciência (aspectos sociais)
Intelectuais
Interações dialógicas
TESP: SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO
TING: SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE
Sociologia do trabalho
USE: Sociologia organizacional
Sociologia e economia
BT: Sociologia
TESP: SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA
TING: SOCIOLOGY AND ECONOMICS
Sociologia educacional
USE: Sociologia da educação
Sociologia industrial
BT: Sociologia
TESP: SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL
TING: INDUSTRIAL SOCIOLOGY
Sociologia organizacional
UF: Sociologia do trabalho
BT: Sociologia
TESP: SOCIOLOGÍA ORGANIZACIONAL
TING: ORGANIZATIONAL SOCIOLOGY
Sociologia urbana
BT: Sociologia
SNESP: SOCIOLOGÍA URBANA
SNING: URBAN SOCIOLOGY
Sociólogos
BT: Profissionais
RT: Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903-1969
Antropólogos
Assistentes sociais
Barthes, Roland, 1915-1980
Benjamin, Walter, 1892-1940
Bourdieu, Pierre Félix, 1930-2002
Cientistas

Durkheim, Émile, 1858-1917
Fromm, Erich, 1900-1980
Goffman, Erving, 1922-1982
Habermas, Jurgen, 1929Ianni, Octavio, 1926-2004
Marcuse, Herbert, 1898-1979
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883
Mauss, Marcel, 1872-1950
Mira y López, Emilio, 1896-1964
Morin, Edgard, 1921Orientadores
Psicólogos sociais
Schutz, Alfred, 1899-1959
Steiner, Rudolf Joseph Lorenz, 1861-1925
Tonnies, Ferdinand Julius, 1855-1936
Veblen, Thorstein, 1857-1929
Weber, Max, 1864-1920
Whiting, John Wesley Mayhew, 1908-1999
TESP: SOCIOLOGOS
TING: SOCIOLOGISTS
SNPOR: Indivíduo que se dedica ao estudo da sociologia e/ou que
faz pesquisas sociológicas.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Individuo que se dedica al estudio de la sociología y/o que
hace pesquisas sociológicas.
Sociólogos de Frankfurt
USE: Escola de Frankfurt
Sociometria
NT: Sociogramas
Testes sociométricos
RT: Comportamento coletivo
Comportamento organizacional
Dinâmica de grupo
Redes sociais
TESP: SOCIOMETRÍA
TING: SOCIOMETRY
SNPOR: Termo usado para a disciplina científica ou para os
processos e propriedades sociométricas.
SNESP: Termino usado para la disciplina científica o para los
procesos y propiedades sociometricas
SNING: Used for the scientific discipline or the sociometric
processes and properties themselves.
Sociopata
USE: Personalidade antissocial
Sociopatologia
USE: Comportamento antissocial
Socioterapia
UF: Sociologia clínica
BT: Tratamento
RT: Comunidade terapêutica
TESP: SOCIOTERAPIA
TING: SOCIOTHERAPY
SNPOR: Qualquer terapia em que a principal enfase encontra-se nos

fatores socioambientais e interpessoais. Por vezes, o termo
refere-se a uma comunidade terapêutica.
SNESP: Cualquier terapia en que la principal enfasis se encuentra
los factores socio ambientales e interpersonales. Se
refiere a uma comunidad terapêutica
SNING: Any therapy in which the main emphasis is on
socioenvironmental and interpersonal factors. Sometimes
used to refer to a therapeutic community.
Sócrates, 470-399 a.C.
BT: Pessoas
RT: Filosofia grega
Filósofos
Sódio

NT: Íons sódio
TESP: SODIO
TING: SODIUM
SNPOR: Membro do grupo de metais alcalinos. Possui o símbolo Na, o
número atômico 11 e peso atômico 23.(DECS)
SNESP: Miembro del grupo de los metales alcalinos. Tiene el
símbolo atómico Na, número atómico 11 y peso atómico
23.(DECS)
SNING: A member of the alkali group of metals. It has the atomic
symbol Na, atomic number 11, and atomic weight 23.(DECS)

Sófocles, 496-406 a.C.
BT: Pessoas
RT: Dramaturgos
Sofrimento
BT: Estados emocionais
RT: Angústia
Dor
Dor psíquica
Luto
Tortura
TESP: SUFRIMIENTO
TING: SUFFERING
SNPOR: Experiência de dor ou aflição aguda, psicológica ou física.
O sofrimento pode ser proporcional à situação, como na
perda de um ente querido ou na experiência de trauma
físico, ou pode ser exagerado para satisfazer impulsos e
motivos ocultos, como uma necessidade de simpatia, atenção
ou controle sobre os outros. Ele também pode ser
autoinduzido, como na automutilação.(Dicionário de
psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Experiencia de dolor o aflicción aguda, psicológica o
física. El sufrimiento pude ser proporcional a la
situación, como en la pérdida de un ente querido o en la
experiencia de trauma físico, o puede ser exagerado para
satisfacer impulsos y motivos ocultos, como una necesidad
de simpatía, atención o control sobre los otros. Él también
puede auto inducido, como en la automutilación.
Software
Solidão

USE: Programas de computador

BT: Estados emocionais
TESP: SOLEDAD
TING: LONELINESS
SNPOR: Desconforto ou inquietação afetiva e cognitiva de estar ou
se sentir sozinho ou de outra maneira solitário. A teoria e
a pesquisa psicológica oferecem múltiplas perspectivas: a
psicologia social enfatiza o sofrimento emocional que
resulta quando necessidades inerentes por intimidade e
companhia não são satisfeitas; a psicologia cognitiva
enfatiza a experiência desagradável e inquietante que
resulta de uma discrepância percebida entre os
relacionamentos sociais desejados e reais de um individuo.
Os psicólogos das escolas existenciais ou humanísticas
podem ver a solidão como um aspecto inevitável, doloroso da
condição humana que, contudo, pode contribuir para aumentar
o autoconhecimento e a renovação.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Incomodidad o inquietud afectiva y cognitiva de estar o se
sentir sólo o de otra manera solitario. La teoría y la
pesquisa psicológica ofrecen múltiples perspectivas: la
psicología social enfatiza el sufrimiento emocional que
resulta cuando necesidades inherentes por intimidad y
compañía no son satisfechas: la psicología cognitiva la
experiencia desagradable y inquietante que resulta de una
discrepancia percibida entre los relacionamientos sociales
deseados y reales de un individuo. Los psicólogos de las
escuelas existenciales o humanísticas pueden ver la solidan
como un aspecto inevitable, doloroso de la condición
humana, que con todo, puede contribuir para aumentar el
autoconocimiento y la renovación.
Solidariedade
BT: Estados emocionais
TESP: SOLIDARIDAD
TING: SOLIDARITY
SNPOR: Caráter, condição ou estado de solidário. 2. Cooperação ou
assistência moral que se manifesta ou testemunha a alguém
em certas circunstâncias.(Houaiss, Antonio. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva,
2009).
SNESP: Carácter, condición o estado de solidario. 2. Cooperación o
asistencia moral que se manifiesta o testigo a alguien en
ciertas circunstancias.
Solução de problemas
BT: Processos cognitivos
NT: Edução de hipóteses
RT: Raciocínio
Raciocínio dedutivo e indutivo
Tomada de decisão
TESP: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
TING: PROBLEM SOLVING
SNPOR: Processo que consiste em determinar uma sequência correta
de alternativas que conduzem a um objetivo desejado ou a
bem sucedida conclusão ou atuação de uma tarefa.
SNESP: Proceso que consiste en determinar una secuancia correcta
de alternativas que conducen a un objetivo deseado o un
completo sucesso de una tarea
SNING: Process of determining a correct sequence of alternatives

leading to a desired goal or to successful completion or
performance of a task.
Solução salina hipertônica
BT: Química
TESP: SOLUCION SALINA HIPERTONICA
TING: SALINE SOLUTION, HYPERTONIC
SNPOR: Solução hipertônica de cloreto de sódio. Solução cuja
pressão osmótica é maior que a do soro fisiológico (0.9 g
de NaCl em 100 ml de água purificada).(DECS)
SNESP: Solución hipertónica de cloruro de sodio. Es una solución
que tiene una presión osmótica mayor que la de la solución
salina fisiológica (0.9 g de NaCl en 100 ml de agua
purificada).(DECS)
SNING: Hypertonic sodium chloride solution. A solution having an
osmotic pressure greater than that of physiologic salt
solution (0.9 g NaCl in 100 ml purified water).(DECS)
Som

USE: Estimulação auditiva

Somatização
UF: Transtornos somatoformes
RT: Distúrbio da conversão
Distúrbios psicossomáticos
Doença psicossomática
Hipocondria
Sintomas
TESP: TRASTORNOS SOMATOFORMES
TING: SOMATIZATION
SNPOR: Processo de manifestar e expressar organicamente distúrbios
cognitivos e emocionais através de sintomas do corpo.
SNESP: Proceso de manifestar y expresar orgánicamente trastornos
cognitivos y emocionales a través de síntomas del cuerpo.
SNING: Process of organically manifesting and expressing cognitive
and emotional disturbances through bodily symptoms.
Somatoterapia
BT: Psicoterapia
SNPOR: Tratamento de transtornos corporais ou físicos.(Dicionário
de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Tratamiento de trastornos corporales o físicos.
Somatotipos
UF: Tipos de corpo
RT: Aparência física
Físico (estrutura corporal)
Personalidade
TESP: SOMATOTIPOS
TING: SOMATOTYPES
SNPOR: Tipos físicos obtidos de alguma das várias clasificações de
tipos físicos e que geralmente, subentendem uma correlação
com características da personalidade.
SNESP: Tipos físicos obtenidos de alguna de las varias
clasificaciones de tipos físicos y que generalmente,
subentienden una correlación con características de la
personalidad.
SNING: Body types as derived from any of various classifications
of body build and which usually imply a correlation with

personality characteristics.
Sonambulismo
BT: Distúrbios do sono
TESP: SONAMBULISMO
TING: SOMNAMBULISM
SNPOR: Parassonia caracterizada por um despertar parcial ocorrendo
durante o estágio IV do sono não REM. Os indivíduos
afetados exibem comportamentos semipropositais, como
ambulação e são difíceis de serem despertados.
Principalmente as crianças são afetadas, com um pico de
idade entre os 4-6 anos. (DECS)
SNESP: Parasomnia que se caracteriza por un despertar parcial que
ocurre durante la etapa IV del sueño no REM. Los individuos
afectados muestran conductas semipropósito como ambulación
y es difícil que despierten totalmente. Los niños son los
más afectados, con un pico en el rango de entre 4-6 años de
edad.(DECS)
SNING: A parasomnia characterized by a partial arousal that occurs
during stage IV of non-REM sleep. Affected individuals
exhibit semipurposeful behaviors such as ambulation and are
difficult to fully awaken. Children are primarily affected,
with a peak age range of 4-6 years.(DECS)
Sonho - Enciclopédia
BT: Enciclopédias
Sonhos
TESP: SUEÑO - ENCICLOPEDIA
TING: DREAMING - ENCYCLIPEDIA
Sonhos

NT: Pensamento onírico
Pesadelo
Sonho - Enciclopédia
Sonhos - Bibliografia
RT: Alucinação onírica
Análise do sonho
Censura onírica
Condensação
Conteúdo do sonho
Conteúdo latente
Conteúdo manifesto
Contradição
Desejo inconsciente
Deslocamento (psicologia)
Dormir
Relato do sonho
Sono
TESP: SUEÑOS
TING: DREAMING
SNPOR: Estado mental que ocorre no sono e se caracteriza por um
vasto espectro de experiências sensoriais, motoras,
emocionais e cognitivas. Os sonhos ocorrem com mais
frequência, mas não exclusivamente, durante períodos de
sono REM. (Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Estado mental que ocurre en sueño y se caracteriza por un
vasto espectro de experiencias sensoriales, motoras,
emocionales y cognitivas. Los sueños ocurren con más

frecuencia, más no exclusivamente, durante periodos de
sueño REM.
Sonhos - Bibliografia
BT: Bibliografia
Sonhos
TESP: SUENOS - BIBLIOGRAFIA
Sono

NT: Cochilo
Sono - Bibliografia
Sono - Enciclopédias
Sono NREM
Sono REM
RT: Ciclo vigília-sono
Conteúdo do sonho
Distúrbios da consciência
Distúrbios do sono
Estados de consciência
Privação de sono
Sonhos
TESP: SUEÑO
TING: SLEEP
SNPOR: Estado do cérebro caracterizado por suspensão parcial ou
total da consciência, relaxamento e inatividade muscular,
metabolismo reduzido e relativa insensibilidade à
estimulação. Outras características mentais e físicas que
diferenciam sono de vigília incluem amnésia para eventos
ocorrendo durante a perda de consciência e padrões de
eletroencefalograma e de imagem cerebral relacionados ao
sono únicos. Essas características também ajudam a
diferenciar sono normal de uma perda de consciência devido
a lesão, doença ou drogas.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Estado del cerebro caracterizado por suspensión parcial o
total de la consciencia, relajamiento y inactividad
muscular, metabolismo reducido y relativa insensibilidad a
la estimulación. Otras características mentales y físicas
que diferencian sueño de vigilia incluyen amnesia para
eventos ocurriendo durante la pérdida de consciencia y
patrones de electroencefalograma y de imagen cerebral
relacionados al sueño únicos. Esas características también
ayudan a diferenciar sueño normal de una pérdida de
consciencia debido a lesión, enfermedad o drogas.

Sono - Bibliografia
BT: Bibliografia
Sono
TESP: SUEÑO - BIBLIOGRAFIA
TING: SLEEP - BIBLIOGRAPHY
Sono - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Sono
TESP: SUEÑO - ENCICLOPEDIAS
Sono de ondas lentas
USE: Sono NREM

Sono NREM
UF: Movimento ocular não-rápido
Sono de ondas lentas
BT: Sono
TESP: SUEÑO NREM
TING: NREM SLEEP
SNPOR: Sono sem movimento ocular rápido: períodos de sono nos
quais geralmente não ocorre o sonho, conforme indicado por
movimentos oculares rápidos. Durante esses períodos, que
ocorrem mais frequentemente nas primeiras horas de sono, o
eletroencefalograma mostra apenas atividade mínima, e há
pouca ou nenhuma mudança no pulso, respiração e pressão
arterial.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: Sueño sin movimiento ocular rápido: período de sueño en los
cuales generalmente no ocurre el sueño, conforme indicado
por movimientos oculares rápidos. Durante eses períodos,
que ocurren más frecuentemente en las primeras horas de
sueño, el electroencefalograma muestra apenas actividad
mínima, y hay poca o ninguna mudanza en el pulso,
respiración y presión arterial.
Sono paradoxal
USE: Sono REM
Sono REM
UF: Movimento ocular rápido
Sono paradoxal
BT: Sono
RT: Dormir
Movimentos oculares
TESP: SUEÑO REM
TING: REM SLEEP
SNPOR: Sono de movimento ocular rápido: o estágio do sono,
anteriormente chamado de sono dessincronizado, no qual
ocorre sonho e o eletroencefalograma mostra atividade
característica de vigília excesso por inibição de expressão
motora além dos movimentos coordenados dos olhos. Ele
responde por um quarto a um quinto do tempo total de
sono.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Sueño de movimiento ocular rápido: la etapa del sueño,
anteriormente llamado de sueño desincronizado, en lo cual
ocurre sueño y el electroencefalograma muestra actividad
característica de vigilia exceso por inhibición de
expresión motora más allá de los movimientos coordenados de
los ojos. Él responde por un cuarto a un quinto del tiempo
total de sueño.
Sorrisos

BT: Expressões faciais
RT: Riso
TESP: SONRISA
TING: SMILES
SNPOR: Elevação bilateral dos lábios, ocorrendo tipicamente quando
saudamos outra pessoa ou compartilhamos certos estados de
prazer com outro.(Dicionário de psicologia APA. Porto
Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: Elevación bilateral de los labios, ocurriendo típicamente

cuando saludamos otra persona o compartimos ciertos de
placer con otro.
Sorte
SOS

USE: Acaso (sorte)
USE: Escala de significância de outros

Spence, Kenneth Wartenbe, 1907-1967
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Sperry, Roger Wolcott, 1913-1994
BT: Pessoas
RT: Fisiologistas
Neurobiologistas
Spielrein, Sabina Nikolajevna, 1885-1942
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Spinoza, Baruch
USE: Espinosa, Baruch, 1632-1677
Spitz, René Árpád., 1887-1974
BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Spranger, Eduard, 1882-1963
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Psicólogos
SRD

USE: Sistema de registro do desenvolvimento

SSW TEST
USE: Teste de palavras espondaicas sobrepostas
Stagner, Ross, 1909-1997
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Status

BT: Processos sociais
NT: Nível socioeconômico
RT: Autoridade
Dominância
Estrutura social
Reputação
TESP: NIVELES
TING: STATUS
SNPOR: Termo geral usado para indicar relativa posição ou nível
social relativo.
SNESP: Termino general usado para indicar relativa posicion o
nível social relativos
SNING: General term used to indicate relative social position or

rank.
Status socioeconômico
USE: Nível socioeconômico
SNPOR: A combinação entre a classe social do indivíduo e seu nível
de renda. Inclui diferenças socioeconômicas exitentes entre
indivíduos ou grupos.
SNESP: La combinación entre la clase social del individuo y su
nivel de renda. Incluye diferencias socioeconómicas
existentes entre individuos o grupos.
SNING: The combination of one's social class and income level.
Includes socioeconomics differences between individuals or
groups.
Steiner, Rudolf Joseph Lorenz, 1861-1925
BT: Pessoas
RT: Filosofia austríaca
Filósofos
Sociólogos
Stendhal, 1783-1842
UF: Beyle, Marie Henri
BT: Pessoas
RT: Escritores
Stress

UF: Estresse
NT: Stress (fisiologia)
Stress ocupacional
Stress psicológico
RT: Angústia
Ansiedade
Crise da família
Crise de identidade
Crises
Estímulos
Privação
Sinal de angústia
TESP: ESTRÉS
TING: STRESS
SNPOR: O termo refere-se aos efeitos emocionais, psicológicos, ou
físicos assim como as fontes de agitação, esforço, tensão,
ou pressão. Compare DISTRESS. Termo usado para populações
humanas e animais.
SNESP: Refiérase a los efectos emocionales, psicológicos, o
físicos, así también como las fuentes de agitación,
esfuerzo violento, tensión, o presión. Compare DISTRES.
Término usado para poblaciones humanas y animales.
SNING: Refers to the emotional, psychological, or physical effects
as well as the sources of agitation, strain, tension, or
pressure. Compare DISTRESS. Used for both human and animal
populations.

Stress (fisiologia)
BT: Stress
TESP: ESTRÉS (FISIOLOGÍA)
TING: STRESS (PHYSIOLOGY)
SNPOR: Estado gerado pela percepção de estímulos que provocam
excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, levam

o organismo a disparar um processo de adaptação
caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina, com
várias consequências sistêmicas.(Houaiss, Antonio.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de janeiro,
Objetiva, 2009).
SNESP: Estado gerado por la percepción de estímulos que provocan
excitación emocional y, al perturbaren la homeostasia,
llevan el organismo a disparar un proceso de adaptación
caracterizado por el aumento de la secreción de adrenalina,
con varias consecuencias sistémicas.
Stress ocupacional
UF: Burnout
BT: Stress
RT: Profissões
Qualidade de vida no trabalho
TESP: ESTRES OCUPACIONAL
TING: OCCUPATIONAL STRESS
SNPOR: Reação de estresse excessivo ao próprio ambiente
profissional ou ocupacional. Manifesta-se por sensações de
exaustão emocional e física associados a uma sensação de
frustração e fracasso.(DECS)
SNESP: Una reacción de estrés excesivo al propio ambiente
ocupacional o profesional. Se presentan sentimentos de
agotamiento emocional y física asociados a una sensación de
frustración y fracaso.(DECS)
SNING: An excessive stress reaction to one's occupational or
professional environment. It is manifested by feelings of
emotional and physical exhaustion coupled with a sense of
frustration and failure.(DECS)
Stress psicológico
BT: Stress
RT: Privação
Resiliência (Psicologia)
TESP: ESTRES PSICOLÓGICO
TING: PSYCHOLOGICAL STRESS
SNPOR: Quadro mórbido característico, de natureza basicamente
psíquica, onde inexistem causas orgânicas capazes de serem
evidenciadas pelos meios usuais de exame médico, que
aparece em condições especiais, de trabalho ou de guerra.
Apresenta quadro predominante psíquico acompanhado de
repercussões orgânicas. A sintomatologia é múltipla e
polimorfa com cefaleias, tonturas, anorexia, tremores de
extremidades, adinamia, dificuldades de concentração,
crises de choro.(DECS)
SNESP: Cuadro mórbido característico, de naturaleza básicamente
psíquica, donde inexisten alteraciones orgánicas capaces de
ser evidenciadas por los medios usuales de examen médico,
que aparece en condiciones especiales de trabajo o de
guerra. Presenta cuadro psíquico predominante acompañado de
repercusión orgánica. La sintomatología es múltipla y
polimorfa con dolores de cabeza, mareos, falta de apetito,
temblor de extremidades, adinamia, dificultad de
concentración, crisis de llanto.(DECS)
SNING: Stress wherein emotional factors predominate.(DECS)
Subconsciência
BT: Consciência

TESP: SUBCONSCIENCIA
TING: SUBCONSCIOUSNESS
SNPOR: 1. Designa processos mentais que ocorrem fora da
consciência 2. No modelo estrutural de Sigmund Freud, o
conceito da mente abaixo do nível de consciência, incluindo
o pré-consciente e o inconsciente.(Dicionário de psicologia
APA. Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: 1. Designa procesos mentales que ocurren fuera de la
consciencia 2. En el modelo estructura de Sigmund Freud, el
concepto de la mente abajo del nivel de consciencia,
incluyendo el pre-consciencia y el inconsciente.
Subdesenvolvimento
RT: Privação social
TING: UNDERDEVELOPMENT
SNPOR: Condição de um país, de uma região ou de uma economia,
cujas principais características são: baixo padrão de vida,
baixa renda per capita, pouco ou nenhum desenvolvimento
tecnológico, deficiente exploração dos recursos naturais,
insuficiente desenvolvimento das indústrias e dos
transportes, mercado interno reduzido, agricultura
atrasada, escolarização insuficiente ou de baixa qualidade,
ausência de quadros técnicos e científicos, insuficiência
ou má qualidade dos serviços de assistência e saúde, falta
de incrementos para a pesquisa científica e tecnológica,
dependência externa quanto a produtos
industrializados.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Condición de un país, de una región o de una economía,
cuyas principales características son: bajo patrón de vida,
baja renda per cápita, poco o ningún desarrollo
tecnológico, deficiente exploración de los recursos
naturales, insuficiente desenvolvimiento de las industrias
y de los transportes, mercado interno reducido, agricultura
atrasada, escolarización, insuficiente o de baja cualidad,
ausencia de cuadros técnicos y científicos, insuficiencia o
mala cualidad de los servicios de asistencia y salud, falta
de incrementos para la pesquisa científica y tecnológica,
dependencia externa cuanto a productos industrializados.
Subjetividade
BT: Traços de personalidade
RT: Castração simbólica
Desejo
Sujeito do inconsciente
TESP: SUBJETIVIDAD
TING: SUBJECTIVITY
SNPOR: Use OBJECTIVITY para acessar referências entre 73-93.
SNESP: Use OBJECTIVITY para acceder referencias entre 73-93.
SNING: Use OBJECTIVITY to acess references from 73-93.
Sublimação
BT: Mecanismos de defesa
RT: Criador
TESP: SUBLIMACION
TING: SUBLIMATION
SNPOR: Em teoria psicanalítica, um mecanismo de defesa no qual
impulsos sexuais inaceitáveis ou agressivos são
inconscientemente canalizados para modos de expressão

socialmente aceitos. Portanto, os impulsos e energias
inaceitáveis são redirecionados para comportamentos novos,
aprendidos, que indiretamente fornecem alguma satisfação
para os instintos originais. Por exemplo, um impulso
exibicionista pode ganhar uma nova saída na coreografia, um
impulso voyeurista pode levar à pesquisa científica; e um
impulso perigosamente agressivo pode ser expresso com
impunidade no campo de futebol. Além de permitir a
substituição de satisfações, essas saídas parecem proteger
os indivíduos da ansiedade induzida pelo impulsor
original.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, un mecanismo de defesa en lo cual
impulsos sexuales inaceptables o agresivos son
inconscientemente canalizados para modos de expresión
socialmente aceptados. Por lo tanto, lo impulsos y energías
inaceptables son re direccionados para comportamientos
nuevos, aprendidos, que indirectamente fornecen alguna
satisfacción para los instintos originales. Por ejemplo, un
impulso voyeurista puede levar a pesquisa científica; y un
impulso peligrosamente agresivo puede ser expreso con
impunidad en el campo de futbol. Más allá de permitir a
sustitución de satisfacciones, esas salidas parecen
proteger los individuos de ansiedad inducida por el
impulsor original.
Substância cinzenta periaquedutal
BT: Mesencéfalo
TESP: SUSTANCIA GRIS PERIACUEDUCTAL
TING: PERIAQUEDUCTAL GRAY
SNPOR: Massa cinzenta central envolvendo o aqueduto cerebral no
mesencéfalo. Fisiologicamente, está provavelmente envolvida
nas reações de raiva, no reflexo de lordose, nas respostas
alimentares, no tônus da bexiga e na dor.(DECS)
SNESP: Sustancia gris central que rodea el acueducto cerebral en
el mesencéfalo. Es probable que esté relacionada
fisiológicamente con las reacciones de furia, el reflejo de
lordosis, las respuestas alimentarias, el tono vesical y el
dolor.(DECS)
SNING: Central gray matter surrounding the cerebral aqueduct in
the mesencephalon. Physiologically it is probably involved
in rage reactions, the lordosis reflex, feeding responses,
bladder tonus, and pain.(DECS)
Substância negra
BT: Gânglios da base
TESP: SUSTANCIA NEGRA
TING: SUBSTANTIA NIGRA
SNPOR: Substância negra no mesencéfalo ventral ou nucleo de
células que contém a substância negra. Estas células
produzem DOPAMINA, um neurotransmissor importante na
regulação do sistema sensório-motor e do estado de humor. A
MELANINA, de cor escura, é um subproduto da síntese da
dopamina.(DECS)
SNESP: Sustancia de color negro en la porción ventral del
mesencéfalo o núcleo de células que contienen la sustancia
negra. Estas células producen DOPAMINA, un importante
neurotransmisor para la regulación del sistema sensitivo
motor y el estado de ánimo. La MELANINA, de color oscuro,

es un producto intermedio de la síntesis de dopamina.(DECS)
SNING: The black substance in the ventral midbrain or the nucleus
of cells containing the black substance. These cells
produce DOPAMINE, an important neurotransmitter in
regulation of the sensorimotor system and mood. The dark
colored MELANIN is a by-product of dopamine synthesis.(DECS)
Substância P
BT: Neurotransmissores
Peptídeos
TESP: SUBSTANCIA P
TING: SUBSTANCE P
SNPOR: Neurotransmissor de onze aminoácidos que se encontra tanto
no sistema nervoso central como no periférico. Está
envolvido na transmissão da DOR, causa rápidas contrações
do músculo liso gastrointestinal e modula as respostas
inflamatórias e imunológicas.(DECS)
SNESP: Neurotransmisor de once aminoácidos que está presente tanto
en el sistema nervioso central como en el periférico.
Interviene en la transmisión del DOLOR, provoca
contracciones rápidas de la musculatura lisa
gastrointestinal y modula las respuestas inflamatoria e
inmunológica.(DECS)
SNING: An eleven-amino acid neurotransmitter that appears in both
the central and peripheral nervous systems. It is involved
in transmission of PAIN, causes rapid contractions of the
gastrointestinal smooth muscle, and modulates inflammatory
and immune responses.(DECS)
Substâncias perigosas
UF: Materiais perigosos
NT: Inseticidas
Venenos
RT: Acidentes
Ambiente
Poluição
Segurança
TESP: SUSTANCIAS PELIGROSAS
TING: HAZARDOUS MATERIALS
SNPOR: Elementos, compostos, misturas ou soluções que são
consideradas gravemente danosas à saúde humana e ao
ambiente. Incluem substâncias tóxicas, corrosivas,
inflamáveis ou explosivas.(DECS)
SNESP: Elementos, compuestos, mezclas o soluciones que se
consideran gravemente perjudiciales para la salud humana y
el medio ambiente. Se incluyen las sustancias que son
tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas.(DECS)
SNING: Elements, compounds, mixtures, or solutions that are
considered severely harmful to human health and the
environment. They include substances that are toxic,
corrosive, flammable, or explosive.(DECS)
Subtálamo
USE: Zona incerta
Sucção (recém-nascidos)
BT: Recém-nascidos
TESP: SUCCIÓN (RECIÉN NACIDOS)
TING: SUCTION (NEONATES)

SNPOR: Remoção de secreções, gases ou líquidos de um órgão vazado
ou tubular ou de cavidades, por meio de um tubo e um
dispositivo que atua sob pressão negativa.(DECS)
SNESP: Remoción de secreciones, gas o líquido de órganos huecos o
tubulares, o cavidades, mediante un tubo o dispositivo que
actúa a base de presión negativa.(DECS)
SNING: The removal of secretions, gas or fluid from hollow or
tubular organs or cavities by means of a tube and a device
that acts on negative pressure.(DECS)
Sucesso

USE: Realização

Sucesso ocupacional
USE: Sucesso profissional
Sucesso profissional
UF: Sucesso ocupacional
BT: Realização
RT: Profissões
TESP: EXITO PROFESIONAL
TING: OCCUPATIONAL SUCCESS
Sufismo

BT: Islamismo
TESP: SUFISMO
TING: SUFISM

Sugestionabilidade
BT: Distúrbios da consciência
Traços de personalidade
RT: Histeria
Influências interpessoais
Memória falsa
TESP: SUGESTIONABILIDAD
TING: SUGGESTIBILITY
SNPOR: Disposição de alguém para receber uma ideia e ser por ela
influenciado.
Suicídio

BT: Comportamento autodestrutivo
NT: Suicídio - Bibliografia
RT: Autodestruição
Desejo de morte
Distúrbios mentais
Morte
Prevenção do suicídio
Tentativa de suicídio
TESP: SUICIDIO
TING: SUICIDE
SNPOR: O ato de se matar. Frequentemente, o suicídio ocorre no
contexto de um episódio depressivo maior, mas pode ocorrer
também como resultado de um transtorno por uso de
substância ou esquizofrenia. Ele ocorre às vezes na
ausência de qualquer transtorno psiquiátrico, especialmente
em situações insustentáveis, como luto ou declínio de
saúde.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: El acto de si matar. Frecuentemente, el suicidio ocurre en

el contexto de un episodio depresivo mayor, mas puede
ocurrir también como resultado de un trastorno por uso de
sustancia o esquizofrenia. Él ocurre a las veces en la
ausencia de cualquier trastorno psiquiátrico, especialmente
en situaciones insustentables, como luto o disminución de
salud.
Suicídio - Bibliografia
BT: Bibliografia
Suicídio
TESP: SUICIDIO - BIBLIOGRAFIA
TING: SUICIDE - BIBLIOGRAPHY
Suínos

BT: Animais
Mamíferos
TESP: PORCINOS
TING: SWINE
SNPOR: Qualquer animal da família Suidae, compreendendo
mamíferosonívoros, robustos, de pernas curtas, pele espessa
(geralmente coberta com cerdas grossas), focinho longo e
móvel, e caudapequena. Compreendem os gêneros Babyrousa,
Phacochoerus (javalis africanos) e o Sus, que abrange o
porco doméstico (ver SUS SCROFA).(DECS)
SNESP: Cualquiera de los diversos animales que constituyen la
familiaSuidae, integrada por mamíferos robustos, omnívoros,
de patas cortas con gruesa piel, generalmente cubierta de
cerdas gruesas, hocico bastante largo y móvil y una cola
pequeña. Incluye el género Babyrousa,Phacochoerus (jabalí
verrugoso) y Sus, del que forma parte el cerdo doméstico
(SUS SCROFA).(DECS)
SNING: Any of various animals that constitute the family Suidae
and comprise stout-bodied, short-legged omnivorous mammals
with thick skin, usually covered with coarse bristles, a
rather long mobile snout, and small tail. Included are the
genera Babyrousa, Phacochoerus (wart hogs), and Sus, the
latter containing the domestic pig (see SUS SCROFA).(DECS)

Sujeito do inconsciente
UF: Constituição do sujeito
RT: Inconsciente
Lacan, Jacques-Marie Émile, 1901-1981
Significante
Subjetividade
TESP: SUJETO DEL INCONSCIENTE
TING: SUBJECT UNCONSCIOUS
Sujeitos de pesquisa
USE: Sujeitos experimentais
Sujeitos experimentais
UF: Sujeitos de pesquisa
RT: Experimentação
TESP: SUJETOS EXPERIMENTALES
TING: EXPERIMENTAL SUBJECTS
SNPOR: Qualquer indivíduo que, sabendo ou não, faz parte de uma
população experimentada ou pesquisada. Termo usado apenas
quando os aspectos metodológicos ou de procedimento são
discutidos levando em conta os sujeitos pesquisados. Termo

usado em princípio para populações humanas.
SNESP: Cualquier individuo que, sabiendo o no, hace parte de una
población experimentada o pesquisada. Término apenas cuando
los aspectos metodológicos o de procedimiento son
discutidos llevados en cuenta los sujetos pesquisados.
Término usado en principio para poblaciones humanas.
SNING: Any individual who is, knowingly or unknowingly, a member
of an experiment or research population. Used only when
methodological or procedural aspects are discussed
regarding research subjects. Used primarily for human
populations.
Superdotados
UF: Crianças excepcionais (superdotados)
Excepcionais (superdotados)
Gênios
RT: Aptidão
Criatividade
Idiot savants
Inteligência
TESP: SUPERDOTADOS
TING: GIFTED
SNPOR: Que ou aquele que é dotado de inteligência superior à
média.(Houaiss, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de janeiro, Objetiva, 2009).
SNESP: Que o aquello que es dotado de inteligencia superior a la
media.
Superego

BT: Fatores psicanalíticos da personalidade
NT: Consciência
RT: Autodestruição
Complexo de Édipo
Egosintonia
Identificação (psicanálise)
TESP: SUPEREGO
TING: SUPEREGO
SNPOR: Em teoria psicanalítica, o componente moral da
personalidade que representa os padrões da sociedade e
determina padrões pessoais de certo e errado ou
consciência, bem como metas e aspirações. Na estrutura
tripartite freudiana clássica da psique, o ego, que
controla os impulsos pessoais, que basicamente se origina
de demandas e proibições parentais. A formação do superego
ocorrem em um nível inconsciente, começando nos primeiros 5
anos de vida e continuando através da infância e da
adolescência até a idade adulta, basicamente através de
identificação com os pais e mais tarde com modelos de
comportamento admirados.(Dicionário de psicologia APA.
Porto Alegre, Artmed, 2010).
SNESP: En teoría psicoanalítica, el componente moral de la
personalidad que representa los patrones de la sociedad y
determina patrones personales de cierto y errado o
consciencia, bien como metas y aspiraciones. En la
estructura tripartita freudiana clásica de la psique, el
ego, que controla los impulsos personales, que básicamente
se origina de demandas y prohibiciones parentales. La
formación del superego ocurren en un nivel inconsciente,
empezando en los primeros 3 años de vida y continuando a

través de identificación con los padres y más tarde con
modelos de comportamiento admirados.
Superstições
BT: Influências sociais
RT: Astrologia
Atitudes
Crenças irracionais
Crenças religiosas
Fenômenos parapsicológicos
Magia
Tabus
TESP: SUPERSTICIONES
TING: SUPERSTITIONS
SNPOR: 1. Crença ou prática baseada na operação de forças
sobrenaturais ou mágicas, como encantos ou agouros. 2.
Qualquer crença não científica aceita sem
questionamento.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre,
Artmed, 2010).
SNESP: 1. Creencia o práctica basada en la operación de fuerzas
sobrenaurales o mágicas, como encantos o augurios. 2.
Cualquier creencia no científica acepta sin cuestionamiento.
Supervisão clínica
UF: Supervisão prática
NT: Supervisão psicoterapêutica
RT: Formação de professores
Pessoal da educação
Pessoal da saúde mental
Profissionais
TESP: SUPERVISIÓN CLÍNICA
TING: CLINICAL SUPERVISION
Supervisão prática
USE: Supervisão clínica
SNPOR: Supervisão de estudantes envolvidos na aplicação prática de
material aprendido.
SNESP: Supervisión de estudiantes involucrados en la aplicación
práctica de material aprendido.
SNING: Supervision of students involved in practical application
of learned material.
Supervisão psicanalítica
RT: Formação do psicanalista
Transmissão (psicanálise)
TESP: SUPERVISIÓN PSICOANALÍTICA
TING: PSYCHOANALYTIC SUPERVISION
Supervisão psicoterapêutica
BT: Supervisão clínica
TESP: SUPERVISIÓN PSICOTERAPÉUTICA
TING: PSYCHOTHERAPY SUPERVISION
Supervisores
USE: Pessoal de administração
Supervisores de educação
USE: Orientadores educacionais

Supervisores educacionais
USE: Orientadores educacionais
Supressão condicionada
UF: Inibição condicionada
BT: Respostas condicionadas
TESP: SUPRESIÓN CONDICIONADA
TING: CONDITIONED SUPPRESION
SNPOR: Comportamento aprendido ou o procedimento condicionado no
qual a junção de um estímulo neutro com um estímulo
aversivo, apresentados durante o desempenho de um
comportamento positivamente-reforçado, resulta em um
decréscimo de tal comportamento.
SNESP: Comportamiento aprendido o procedimiento condicionado en la
cual la fusion de un estímulo neutro con un estímulo
aversivo, presentados durante el desempeno de un
comportamiento positivamente reforzado, resulta en una
disminucion de aquel comportamiento
SNING: Learned behavior or the conditioning procedure in which the
pairing of a neutral stimulus with an aversive stimulus,
presented during the performance of a positively-reinforced
behavior, results in a decrease of that behavior.
Surdez para a palavra
UF: Surdez verbal
BT: Distúrbios da audição
TESP: SORDERA DE LA PALABRA
TING: WORD DEAFNESS
SNPOR: Condição na qual um indivíduo é incapaz de entender
linguagem falada, mas pode compreender sons não vernais e
ler, escrever e falar de maneira relativamente
normal.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Condición en la cual un individuo es incapaz de entender
lenguaje hablada, más puede comprender sonidos no verbales
y leer, escribir y hablar de manera relativamente normal.
Surdez verbal
USE: Surdez para a palavra
Surdo

SUS

BT: Deficiente auditivo
RT: Distúrbios da audição
Implante coclear
Leitura labial
TESP: SORDO
TING: DEAF
SNPOR: Individuo portador de distúrbios auditivos intensos ou
severos. Considere também PARTIALLY HEARING IMPAIRED para
severos distúrbios auditivos.
SNESP: Individuo portador de trastornos auditivos intensos o
severos. Considere también PARTIALLY HEARING IMPAIRED para
severos trastornos auditivos.
SNING: Profoundly or severely hearing impaired. Consider also
PARTIALLY HEARING IMPAIRED for severely hearing impaired.
USE: Sistema único de saúde

Suspensão corporal
RT: Relações mente-corpo
Ritos (não religiosos)
TESP: SUSPENSIÓN CORPORAL
TING: BODY SUSPENSION
SNPOR: Prática que envolve a suspensão de uma pessoa por ganchos
cravados em sua pele. A partir de 1960, ela foi
reapropriada e tem sido realizada especialmente em centros
urbanos, geralmente, por pessoas que possuem modificações
corporais - piercings, tatuagens, escarificações,
implantes, brandings etc. Em seu uso original, a suspensão
corporal era parte de rituais realizados em culturas
milenares na Índia e onde hoje são os Estados Unidos
SNESP: Practica que envuelve la suspension de una persona por
ganchos clavados en su piel. A partir de 1960, ella fue
reapropiada e viene siendo realizada especialmente en
centros urbanos, en general, por personas que llevan
modificaciones corporales - piercings, tatuajes,
escarificaciones, implantes, brandings, etc
SNING: Practice that involves the suspension of the person by
means of pierced hooks in the skin. It has been going under
a rebirth since the sixties, especially in urban centers,
and mostly by people whom already possess some kind of body
modifications - piercing, tattoing, scarifications,
implants, brandings, etc. Body suspension, in its origins,
was part of rituals carried out in ancient societies like
India and Native Américan cultures
Sustentabilidade
USE: Desenvolvimento sustentável
SVIB

USE: Inventário de interesses vocacionais de Strong

Tabagismo
BT: Vício
TESP: TABAQUISMO
TING: SMOKING
Tabelas estatísticas
BT: Estatísticas
TESP: TABLAS ESTADISTICAS
TING: STATISTICAL TABLES
SNPOR: Exposições sistematicamente organizadas de valores
estatísticos ou distribuições, ou dados resumidos derivados
de cálculos estatísticos. A tabela de valores críticos da
distribuição F e um exemplo da primeira categoria, e uma
eventual tabela mostrando as cifras eventuais como
relatadas para as variantes de sexo e idade, e um exemplo
da segunda categoria.
SNESP: Exposiciones sistematicamente organizadas de valores
estadisticos o distribuiciones, datos resumidos derivados
de cálculos estadistico. Una tabla de valores criticos de
la distribucion F en um ejemplo de primera categoria, en
una eventual tabla mostrando las cifras eventuales como
relatadas para las variantes de sexo y edad, y un ejemplo
de segunda categoria
SNING: Systematically organized displays of statistical values or
distributions or summary data derived from statistical

calculation. The table of critical values of the F
distribution is an example of the first category, and a
contingency table showing test score means as related to
the variables of sex and age is an example of the second
category.
Tabus

TADVI
Tálamo

Talento

BT: Influências sociais
RT: Animismo
Etnologia
Psiquiatria transcultural
Ritos de passagem
Superstições
TESP: TABUES
TING: TABOOS
USE: Técnica de avaliação do desempenho verbal infantil
BT: Diencéfalo
RT: Gânglios da base
TESP: TALAMO
TING: THALAMUS
USE: Aptidão

Tamanho

BT: Parâmetros do estímulo
NT: Constância de tamanho
Discriminação de tamanho
Tamanho da família
Tamanho do corpo
Tamanho do grupo
TESP: TAMANO
TING: SIZE
SNPOR: Dimensões físicas relativas de objetos ou estímulos.
SNING: Relative physical dimensions of objects or stimuli.

Tamanho da família
BT: Estrutura familiar
Tamanho
TESP: TAMANO DE LA FAMILIA
TING: FAMILY SIZE
Tamanho do corpo
BT: Tamanho
NT: Peso do corpo
RT: Físico (estrutura corporal)
TESP: CONSTITUCION CORPORAL
TING: BODY SIZE
Tamanho do grupo
BT: Dinâmica de grupo
Tamanho
TESP: TAMANO DE GRUPO
TING: GROUP SIZE

Tanatologia
USE: Educação em relação à morte
Taoismo

RT: Crenças religiosas
TESP: TAOISMO
TING: TAOISM

Tartarugas
BT: Répteis
TESP: TORTUGAS
TING: TURTLES
TAT (teste)
USE: Teste de apercepção temática
Tato

USE: Percepção tátil

Tatuagem
BT: Marcas corporais
RT: Autodestruição
TESP: TATUAJE
TING: TATTOOING
Tausk, Victor, 1879-1919
BT: Pessoas
RT: Neurologistas
Psicanalistas
Taxa de mortalidade
UF: Índice de mortalidade
NT: Mortalidade infantil
RT: Morte
População
TESP: TASA DE MORTALIDAD
TING: MORTALITY RATE
Taylor, Frederick Winslow, 1856-1915
BT: Pessoas
RT: Engenheiros
TBP
TCLPP
TDAH
TDPM

Teatro

USE: Teste brasileiro de provérbios
USE: Teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras
USE: Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
USE: Questionário de sintomas de transtorno disfórico
pré-menstrual
TING:
BT: Artes
NT: Drama

Teatro da espontaneidade
Teatro de bonecos
Teatro francês
Teatro grego
Teatro infantil
RT: Criador
TESP: TEATRO
TING: THEATRE
Teatro da espontaneidade
BT: Teatro
TESP: TEATRO DE LA ESPONTANEIDAD
TING: THEATER OF SPONTANEITY
Teatro de bonecos
BT: Teatro
NT: Fantoches
TESP: TEATRO DE LA MARIONETA
TING: PUPPET THEATER
Teatro francês
BT: Teatro
TESP: TEATRO FRANCES
TING: FRENCH THEATER
Teatro grego
UF: Tragédia grega
BT: Teatro
TESP: TEATRO GRIEGO
TING: GREEK DRAMA
Teatro infantil
BT: Teatro
Teatroterapia
BT: Arte-terapia
RT: Psicodrama
TING: THEATHER THERAPY
Tecelagem
BT: Indústria textil
TING: WEAVER'S WORK
Tecidos (corpo)
BT: Anatomia
NT: Tecidos nervosos
RT: Músculos
TESP: TEJIDOS (CUERPO)
TING: TISSUES (BODY)
Tecidos nervosos
BT: Sistema nervoso
Tecidos (corpo)
RT: Neurônios
TESP: TEJIDOS NERVIOSOS
TING: NERVE TISSUES
Técnica CHAID
UF: CHAID

Chi-squared automatic interaction detection
Detetor automático de interação baseado em quiquadrado
BT: Testes psicológicos
Técnica de avaliação do desempenho verbal infantil
UF: TADVI
BT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPENO VERBAL INFANTIL
Técnica de Bales
BT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE BALES
TING: BALES TECHNIQUE
Técnica de Cloze
USE: Teste de Cloze
SNPOR: Testes ou procedimentos para avaliar a compreensão (por
exemplo, do que se lê ou ouve atentivamente) nos quais a
pessoa testada e solicitada a fornecer componentes ausentes.
SNING: Tests or procedures assessing comprehension (e.g., reading
or listening) in which the person being tested is required
to provide missing components.
Técnica de completamento de estórias
RT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE COMPLETAMENTO DE HISTORIAS
Técnica de Greenspoon
BT: Testes psicológicos
TESP: TENICA DE GREENSPOON
TING: GREENSPOON TECHNIQUE
Técnica de Mcquitty
BT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE MCQUITTY
TING: MACQUITTY TECHNIQUE
Técnica de Taffel
BT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE TAFFEL
TING: TAFFEL TECHNIQUE
Técnica Delfos
BT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE DELPHI
TING: DELPHI TECHNIQUE
Técnica do desenho do professor
UF: DDP
BT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE DISENO DEL PROFESOR
TING: DRAW A TEACHER TECHNIQUE
Técnica do jogo sociodramático
BT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE JUEGO SOCIO-DRAMATICO
Técnica do repertório de constructos pessoais
UF: TRCP

BT: Testes psicológicos
TESP: TECNICA DE REPERTORIO DE CONSTRUCTORES PERSONALES
TING: REPERTORY GRID TECHNIQUE
Técnica Holtzman de manchas de tinta
UF: Holtzman inkblot technique
BT: Medidas projetivas da personalidade
Técnicas projetivas
TESP: TEST DE LA MANCHA DE TINTA DE HOLTZMAN
TING: HOLTZMAN INKBLOT TECHNIQUE
Técnica Q Sort
USE: Teste Q sort
Técnicas cognitivas
BT: Tratamento
NT: Terapia cognitiva
TESP: TÉCNICAS COGNITIVAS
TING: COGNITIVE TECHNIQUES
SNPOR: Métodos dirigidos para produzir mudanças em Padrões mentais
que podem resultar em mudanças no afeto e no comportamento.
SNING: Methods directed at producing change in thought patterns
that may result in changes in affect and behavior.
Técnicas de crescimento pessoal
USE: Técnicas de desenvolvimento pessoal
Técnicas de desenvolvimento pessoal
UF: Centros de desenvolvimento
Movimento de desenvolvimento humano
Técnicas de crescimento pessoal
NT: Análise transacional
Gestalt-terapia
Terapia de grupo de encontro
Treinamento de relações humanas
Treinamento de sensibilidade
RT: Autorrealização
Humanismo
Meditação
Psicologia humanista
Psicoterapia de grupo
TESP: TÉCNICAS DE DESARROLLO PERSONAL
TING: PERSONAL GROWTH TECHNIQUES
Técnicas estereotáxicas
BT: Cirurgia
NT: Estimulação cerebral
RT: Atlas estereotáxico
Sistema nervoso
TESP: TÉCNICAS ESTEREOTAXICAS
TING: STEREOTAXIC TECHNIQUES
SNPOR: Métodos, procedimentos, ou materiais que permitem o preciso
posicionamento espacial de eletrodos ou outras
investigações dentro do cérebro com propositos
experimentais ou cirúrgicos.
SNING: Methods, procedures, or apparatus which permit precise
spatial positioning of electrodes or other probes into the
brain for experimental or surgical purposes.

Técnicas projetivas
UF: Testes projetivos
NT: Medidas projetivas da personalidade
Método projetivo de avaliação de motivação
Procedimento de desenhos-estórias
Técnica Holtzman de manchas de tinta
Teste da aldeia
Teste da projeção controlada
Teste das fábulas de Duss
Teste das pirâmides coloridas
Teste de Luscher
Teste de relações objetais
Teste de Wartegg
Teste dos três personagens
RT: Interpretação psicanalítica
TESP: TÉCNICAS PROYECTIVAS
TING: PROJECTIVE TECHNIQUES
SNPOR: Utilização de estímulos ambíguos ou inestruturados para
incitar respostas que revelem atitudes do indivíduo, modos
ou motivações de defesa, e estrutura da personalidade.
Também os próprios testes e técnicas especificamente. Se
possível use um termo mais específico.
SNING: Utilization of ambiguous or unstructured stimuli designed
to elicit responses which are believed to reveal an
individual's attitudes, defense modes or motivations, and
personality structure. Also the specific tests or
techniques themselves. Use a more specific term if possible.
Técnicas psicoterapêuticas
UF: Métodos psicoterapêuticos
Técnicas terapêuticas
BT: Tratamento
NT: Análise de desenho
Análise do sonho
Coterapia
Espelhamento
Psicodrama
Psicodrama infantil
Terapia assistida por animais
Terapia do jogo
Treinamento autógeno
RT: Associação livre
Equoterapia
Genograma
Lição de casa
Psicoterapia
Role playing
Terapia centrada no cliente
Terapia com artes criativas
Terapia da realidade
Terapia de relaxamento
Terapia emotivo-racional
Terapia primal
TESP: TÉCNICAS PSICOTERAPÊUTICAS
TING: PSYCHOTHERAPEUTIC TECHNIQUES
Técnicas terapêuticas
USE: Técnicas psicoterapêuticas

Técnico em telecomunicações
BT: Profissionais
Tecnologia
NT: Comunicação e tecnologia
Tecnologia assistiva
Tecnologia social
RT: Ciências
Industrialização
Informática
Inovação
TESP: TECNOLOGIA
TING: TECHNOLOGY
Tecnologia assistiva
BT: Tecnologia
RT: Deficientes
TESP: TECNOLOGIA ASISTIVA
TING: ASSISTIVE TECHNOLOGY
Tecnologia da educação
USE: Tecnologia educacional
Tecnologia da informação
NT: Multimídia
RT: Internet (rede de computador)
Online chat groups
TESP: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
TING: INFORMATION TECHNOLOGY
Tecnologia educacional
UF: Tecnologia da educação
NT: Máquinas de ensinar
RT: Educomunicação
Recursos audiovisuais na educação
TESP: TECNOLOGIA EDUCACIONAL
TING: EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Tecnologia reprodutiva
UF: Bebês de proveta
Fertilização in vitro
Inseminação artificial
Reprodução assistida
NT: Procriação
RT: Eugenia
Genética
Gravidez
Reprodução sexual
TESP: TECNOLOGIA REPRODUCTIVA
TING: REPRODUCTIVE TECHNOLOGY
Tecnologia social
BT: Tecnologia
TESP: TECNOLOGIA SOCIAL
TING: SOCIAL TECHNOLOGY
Tédio

BT: Estados emocionais
RT: Monotonia

TESP: TEDIO
TING: BOREDOM
Teilhard de Chardin, Marie-Joseph Pierre, 1881-1955
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Telecomunicações
NT: Comunicação por satélite
Telejornalismo
TESP: TELECOMUNICACIONES
TING: TELECOMUNICATIONS
Telejornalismo
BT: Telecomunicações
TESP: TELEPERIODICO
TING: TELEVISION JOURNALISM
Telencéfalo
BT: Cérebro anterior
NT: Córtex cerebral
Gânglios da base
TESP: TELENCÉFALO
TING: TELENCEPHALON
Telepatia

BT: Fenômenos parapsicológicos
RT: Leitura da mente
Percepção extrassensorial
TESP: TELEPATIA
TING: TELEPATHY

Televisão

BT: Meios de comunicação audiovisual
Meios de comunicação de massa
Meios de telecomunicação
NT: Televisão educativa
RT: Aparato
TESP: TELEVISION
TING: TELEVISION

Televisão educativa
UF: TV educativa
BT: Meios de comunicação audiovisual
Televisão
RT: Educação
Recursos audiovisuais na educação
TESP: TELEVISION EDUCATIVA
TING: EDUCATIONAL TELEVISION
Temperamento
USE: Personalidade
Temperatura do corpo
BT: Fisiologia
NT: Termorregulação (corpo)
TESP: TEMPERATURA CORPORAL
TING: BODY TEMPERATURE

Tempo

NT: Espaço e tempo
Noção de tempo
Umidade
RT: Aparato psíquico
Atemporalidade
Devir
Elaboração psíquica
Percepção de tempo
Perspectiva de tempo
TESP: TIEMPO
TING: TIME
SNPOR: Sequência em que eventos ou experiências são expressados em
termos do passado, presente e futuro. Para os efeitos do
tempo, dia-a-dia ou de estação, considere também, SEASONAL
VARIATIONS e RITMOS BIOLOGICOS (HUMANO) ou seus termos
relacionados.
SNING: Continuum in which events or experiences are expressed in
terms of the past, the present, and the future. For effects
of time-of-day or season consider also SEASONAL VARIATIONS
and BIOLOGICAL RHYTHMS or their associated terms.

Tempo (conceito)
USE: Noção de tempo
Tempo de exposição (estímulo)
USE: Duração do estímulo
TING:
Tempo de reação
UF: Tempo de resposta
BT: Parâmetros de respostas
TESP: TIEMPO DE REACCION
TING: REACTION TIME
SNPOR: Tempo do intervalo mínimo entre o início de um estímulo e o
começo da resposta de um sujeito a este estímulo. Compare
LATÊNCIA DE RESPOSTA.
SNING: Minimal time interval between the onset of a stimulus and
the beginning of a subject's response to that stimulus.
Compare RESPONSE
LATENCY.
Tempo de resposta
USE: Tempo de reação
Tensão pré-menstrual
BT: Ciclo menstrual
RT: Distúrbios psicossomáticos
TESP: SINDROME PREMENSTRUAL
TING: PREMENSTRUAL TENSION
SNPOR: Estresse psicológico, emocional, e mental relacionado ao
periodo de tempo imediatamente anterior a menstruação.
SNING: Psychological, emotional, and mental stress related to the
period of time immediately preceding menstruation.
Tentativa de suicídio
BT: Comportamento autodestrutivo
Distúrbios do comportamento

RT: Autodestruição
Desejo de morte
Prevenção do suicídio
Suicídio
TESP: INTENTO DE SUICIDIO
TING: ATTEMPTED SUICIDE
Teologia

NT: Teologia Feminista
RT: Cristologia
Infinito
TESP: TEOLOGIA
TING: THEOLOGY

Teologia Feminista
BT: Teologia
TING: FEMINIST THEOLOGY
Teólogos

RT: Bruno, Giordano, 1548-1600
Pfister, Oskar, 1873-1956
Rotterdam, Erasmo, 1467-1536
Santo Anselmo, 1033-1109
Tillich, Paul Johannes Oskar, 1886-1965

Teorema de Bayes
USE: Probabilidade estatística
Teoria causal da percepção
USE: Causalidade (percepção)
Teoria crítica
BT: Crítica (filosofia)
NT: Teoria crítica do esporte
RT: Escola de Frankfurt
TESP: TEORIA CRITICA
TING: CRITICAL THEORY
Teoria crítica do esporte
BT: Esportes
Teoria crítica
TESP: TEORIA CRITICA DEL DEPORTE
TING: CRITICAL THEORY OF THE SPORT
Teoria da ação
BT: Teorias
RT: Filosofia
TESP: TEORIA DE LA ACCION
TING: ACTION THEORY
Teoria da aprendizagem
BT: Teorias
NT: Aprendizagem significativa
RT: Aprendizagem
Condicionamento clássico
Condicionamento operante
Conexionismo
Inteligências múltiplas
TESP: TEORIA DEL APRENDIZAJE

TING: LEARNING THEORY
Teoria da comunicação
BT: Teorias
RT: Cibernética
Comunicação
Teoria da informação
TESP: TEORIA DE LA COMUNICACION
TING: COMMUNICATION THEORY
Teoria da equilibração
BT: Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
TESP: TEORIA DE LA EQUILIBRACION
TING: EQUILIBRATION THEORY
Teoria da evolução
UF: Evolução (teoria)
BT: Teorias
NT: Seleção sexual
RT: Darvinismo
Seleção natural
TESP: TEORIA DE LA EVALUACION
TING: THEORY OF EVOLUTION
SNPOR: Teorias que explicam as origens dos seres vivos e o
processo pelo qual eles evoluiram nas suas atuais formas.
Use DARVINISMO para a teoria da evolução de C. Darwin.
SNESP: Teorias que explican los origenes de los seres vivos y del
proceso por la cual los involucran sus actuales formas. Use
DARVINISMO para la teoria de la evolucion del C. Darwin
SNING: Theories explaining the origins of living organisms and the
process by which they evolved into their present forms. For
C. Darwin's theory of evolution, use DARWINISM.
Teoria da informação
BT: Teorias
RT: Informação
Teoria da comunicação
TESP: TEORIA DE LA INFORMACION
TING: INFORMATION THEORY
SNPOR: Ramo da ciência que trata estatísticamente da transmissão
de informação e suas características medíveis. Termo usado
para a disciplina científica ou para a aplicação da teoria
da informação em áreas específicas de investigação.
SNING: Branch of science which deals statistically with the
transmission of information and its measurable
characteristics. Used for the scientific discipline or for
application of information theory to specific áreas of
investigation.
Teoria da mente
USE: Filosofia da mente
Teoria da personalidade
UF: Teoria do construto pessoal
BT: Teorias
RT: Autopercepção
Desenvolvimento da personalidade
Diferenças individuais
Distúrbios da personalidade

Personalidade
Psicologia do self
TESP: TEORIA DE LA PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY THEORY
Teoria de resposta ao item
BT: Aplicação do teste
Teorias
RT: Escore do teste
Psicometria
TESP: TEORIA DE RESPUESTA AL ITEM
TING: ITEM RESPONSE THEORY
SNPOR: Uso da estatística na avaliação psicológica. Também
conhecida como teoria do item de curva de caracterização.
SNESP: Uso de la estadistica en la evaluacion psicologica. Tambien
conocida como la teoria del item caracteristico de la curva
SNING: A statistical approach in psychological measurement. Also
known as item characteristic curve theory.
Teoria de sistemas
UF: Teoria geral de sistemas
BT: Teorias
RT: Análise de sistemas
Sistemas
TESP: TEORIA DE SISTEMAS
TING: SYSTEMS THEORY
SNPOR: Exame de organizações, estruturas, ou procedimentos a
partir de uma perspectiva macroscópica que integra as
partes constituintes em um todo.
SNING: Examination of organizations, structures, or procedures
from a macroscopic perspective that integrates constituent
parts into a whole.
Teoria do caos
BT: Teorias
RT: Modelo matemático
Predição
Probabilidade
TESP: TEORIA DEL CAOS
TING: CHAOS THEORY
Teoria do conhecimento
NT: Racionalismo
TESP: TEORIA DEL CONOCIMIENTO
TING: KNOWLEDGE THEORY OF
Teoria do construto pessoal
USE: Teoria da personalidade
Teoria do jogo
BT: Teorias
NT: Teoria dos valores
RT: Jogos
Simulação
TESP: TEORIA DEL JUEGO
TING: GAME THEORY
SNPOR: Teoria matemática que se esforça por analisar e padronizar
o processo de tomada de decisões envolvidas em situações de
ganho e de perda.

SNING: Mathematical theory which attempts to analyze and model the
decision making process involved in gain-loss situations.
Teoria dos campos
BT: Psicanálise
TESP: TEORIA DE LOS CAMPOS
TING: FIELDS THEORY
Teoria dos grafos
BT: Análise combinatória
TING: GRAPH THEORY
Teoria dos valores
BT: Teoria do jogo
Teoria feminista
BT: Feminismo
TESP: TEORIA FEMINISTA
TING: FEMINIST THEORY
Teoria fundamentada
BT: Metodologia
RT: Pesquisa qualitativa
TESP: TEORÍA FUNDAMENTADA
TING: GROUNDED THEORY
SNPOR: Abordagem metodológica para a construção de teorias
baseadas na análise sistemática de dados qualitativos.
SNESP: Enfoque metodológico para la construcción de teorías
basadas en el análisis sistemático de los datos
cualitativos.
SNING: Methodological approach to constructing theories based on
systematically analyzing qualitative data.
Teoria geral de sistemas
USE: Teoria de sistemas
Teoria piagetiana
USE: Piaget, Jean William Fritz, 1896-1980
SNPOR: Identifica os estudos biográficos e autobiográficos assim
como debates (comentários, críticas etc) sobre os trabalhos
de Piaget.
SNING: Identifies biographical or autobiographical studies and
discussions of Piaget's works.
Teoria psicanalítica
BT: Teorias
NT: Ação específica
Alteração do eu
Ambiguidade
Amor objetal
Escola psicanalítica freudiana
RT: Associação livre
Erikson, Erik, 1902-1994
Escola neopsicanalítica
Escudo protetor
Freud, Sigmund, 1856-1939
Interpretação psicanalítica
Metapsicologia
Processos da personalidade

Psicanálise
Psicologia do self
Relações de objeto
TESP: TEORIA PSICOANALITICA
TING: PSYCHOANALYTIC THEORY
Teoria quântica
USE: Teoria quantum
Teoria quantum
UF: Teoria quântica
BT: Física
TESP: TEORIA DE QUANTUM
TING: QUANTUM THEORY
Teoria social cognitiva
RT: Behaviorismo
TING: SOCIAL COGNITIVE THEORY
Teoria winnicottiana
USE: Relações de objeto
Teorias

NT: Ciências sociais - Teorias
Construtivismo
Darvinismo
Teoria da ação
Teoria da aprendizagem
Teoria da comunicação
Teoria da evolução
Teoria da informação
Teoria da personalidade
Teoria de resposta ao item
Teoria de sistemas
Teoria do caos
Teoria do jogo
Teoria psicanalítica
RT: Experimentação
História da psicologia
TESP: TEORIAS
TING: THEORIES
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar a derivação
dedutiva sistemática de princípios secundários que explicam
fenômenos observados. Se possível use um termo mais
específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to the systematic
deductive derivation of secondary principles explaining
observed phenomena. Use a more specific term if possible.

Teosofia

BT: Religião
TESP: TEOSOFIA
TING: THEOSOPHY

Terapeutas
BT: Profissionais
NT: Fisioterapeutas
Psicoterapeutas
Terapeutas comportamentais

RT: Assistentes sociais
Características do terapeuta
Orientadores
Pessoal da saúde
Pessoal da saúde mental
TESP: TERAPEUTAS
TING: THERAPISTS
SNPOR: Termo de conceituação ampla para designar pessoas treinadas
no tratamento de problemas, incluindo-se distúrbios mentais
e distúrbios comportamentais. Se possível use um termo mais
específico.
SNESP: Termino de concepto amplio para designar personas entrenaas
en el tratamiento de problemas, se incluye desordenes
mentales y desordenes comportamentales. Use en lo posible
un termino mas específico
SNING: Conceptually broad array term referring to persons trained
in the treatment of problems including mental disorders and
behavior disorders. Use a more specific term if possible.
Terapeutas comportamentais
BT: Profissionais
Terapeutas
NT: Terapeutas comportamentais infantis
TESP: TERAPEUTAS DEL COMPORTAMIENTO
TING: BEHAVIOR THERAPISTS
Terapeutas comportamentais infantis
BT: Profissionais
Terapeutas comportamentais
TESP: TERAPEUTAS EN COMPORTAMIENTOS INFANTILES
TING: CHILDREN OF PSYCHOTHERAPISTS
Terapêuticas
NT: Terapêuticas indígenas
Terapêuticas indígenas
BT: Terapêuticas
TESP: TERAPÊUTICAS INDIGENAS
TING: INDIGENOUS THERAPEUTICS
Terapia

USE: Tratamento

Terapia (droga)
USE: Farmacoterapia
SNPOR: Termo obrigatório em contextos clínicos, aplicado em
estudos que tratam de qualquer aspecto da terapia com o uso
de drogas.
SNING: Mandatory term applied to studies dealing with any aspect
of drug therapy in clinical contexts.
Terapia (música)
USE: Musicoterapia
Terapia antiretroviral
USE: Tratamento antiretroviral
Terapia assistida por animais
BT: Técnicas psicoterapêuticas

NT: Equoterapia
RT: Animais
Animal de estimação
Interação homem-animal
Psicoterapia do idoso
Reabilitação
TESP: TERAPIA ASISTIDA POR ANIMALES
TING: ANIMAL ASSISTED THERAPY
SNING: A type of therapy based on the human-animalcompanion bond
used in an effort to assist in restoring feelings of hope,
self worth, responsibility, and communication
Terapia bioenergética
UF: Bioenergética
BT: Psicoterapia
RT: Corpo humano
Fisioterapia
Linguagem corporal
TESP: TERAPIA BIOENERGETICA
TING: BIOENERGETIC THERAPY
SNPOR: Forma de psicoterapia alternativa que combina com o
trabalho com o corpo e a mente no tratamento de problemas
emocionais. A bioenergética propõe que o corpo e a mente
são funcionalmente idênticos: o que acontece na mente
reflete o que está acontecendo no corpo, e
vice-versa.Utiliza exercícios e mudanças posturais em uma
tentativa de aliviar a rigidez e as tensões musculares
crônicas atribuídas ao estresse emocional e conflitos
emocionais não resolvidos. A abordagem foi desenvolvida
pelo médico norte-americano Alexander Lowen e se baseia no
trabalho do psicanalista austríaco Wilhelm
Reich.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010)
Terapia centrada no cliente
UF: Psicoterapia centrada no cliente
Terapia centrada no paciente
Terapia não-diretiva
BT: Psicoterapia
NT: Terapia centrada no cliente - Bibliografia
RT: Psicologia humanista
Rogers, Carl Ramson, 1902-1987
Técnicas psicoterapêuticas
TESP: TERAPIA NO DIRIGIDA
TING: CLIENT CENTERED THERAPY
Terapia centrada no cliente - Bibliografia
BT: Bibliografia
Terapia centrada no cliente
TESP: TERAPIA NO DIRIGIDA - BIBLIOGRAFIA
TING: CLIENT CENTERED THERAPY - BIBLIOGRAPHY
Terapia centrada no paciente
USE: Terapia centrada no cliente
Terapia cognitiva
UF: Terapia cognitiva do comportamento
BT: Técnicas cognitivas
NT: Terapia cognitivo-comportamental

RT: Autogestão
Modificação do comportamento
Psicoterapia
Terapia emotivo-racional
TESP: TERAPIA COGNITIVA
TING: COGNITIVE THERAPY
SNPOR: Terapia diretiva baseada na crença de que a maneira como o
indivíduo percebe e estrutura o mundo determina seus
sentimentos e seu comportamento. O tratamento tem como
objetivo alterar o esquema cognitivo e assim permitir ao
paciente mudar suas imagens distorcidas de si mesmo e do
mundo.
SNING: Directive therapy based on the belief that the way one
perceives and structures the world determines one's
feelings and behavior. Treatment aims at altering cognitive
schema and hence permitting the patient to change his/her
distorted self-view and worldview.
Terapia cognitiva do comportamento
USE: Terapia cognitiva
Terapia cognitivo-comportamental
BT: Terapia cognitiva
TESP: TERAPIA COGNITIVA-CONDUCTISTA
TING: COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY
Terapia com artes criativas
BT: Tratamento
NT: Arte-terapia
Dançaterapia
Musicoterapia
Terapia recreacional
RT: Técnicas psicoterapêuticas
TESP: TERAPIA CON ARTES CREATIVAS
TING: CREATIVE ARTS THERAPY
SNPOR: Uso terapêutico das artes na medicina, na saúde mental ou
na educação.
SNESP: Uso terapêutico de las artes em medicina, salud mental o em
educacion
SNING: Therapeutic use of the arts in medicine, mental health, or
education.
Terapia compartilhada
USE: Coterapia
Terapia comportamental
UF: Terapia do comportamento
BT: Modificação do comportamento
Psicoterapia
NT: Custo de resposta
Terapia comportamental - Bibliografia
Terapia comportamental - Dicionários
Terapia da aversão
RT: Comportamento
Terapia emotivo-racional
TESP: TERAPIA CONDUCTISTA
TING: BEHAVIOR THERAPY
SNPOR: Aproximação terapêutica que pode empregar condicionamento
clássico, técnicas de aprendizagem operantes, ou outras

técnicas comportamentais, em uma tentativa de eliminar ou
modificar o comportamento problemático, concentrando
primeiramente no comportamento aberto (visível, aparente,
que aparece, obvio) do cliente, em oposição aos
pensamentos, sentimentos, ou outros processos cognitivos.
SNING: Therapeutic approach that may employ classical
conditioning, operant learning techniques, or other
behavioral thechniques, in an attempt to eliminate or
modify problem behavior, addressing itself primarily to the
client's overt behavior, as opposed to thoughts, feelings,
or other cognitive processes.
Terapia comportamental - Bibliografia
BT: Bibliografia
Terapia comportamental
TESP: TERAPIA CONDUCTISTA - BIBLIOGRAFIA
TING: BEHAVIOR THERAPY - BIBLIOGRAPHY
Terapia comportamental - Dicionários
BT: Dicionários
Terapia comportamental
TESP: TERAPIA CONDUCTISTA - DICCIONARIO
TING: BEHAVIOR THERAPY - DICTIONARY
Terapia conjugal
USE: Aconselhamento conjugal
Terapia corporal (psicoterapia)
BT: Psicoterapia
TESP: TERAPIA CORPORAL (PSICOTERAPIA)
TING: BODY THERAPY (PSYCHOTHERAPY)
Terapia da aversão
BT: Terapia comportamental
TESP: TERAPIA AVERSIVA
TING: AVERSION THERAPY
SNPOR: Forma de terapia comportamental planejada para eliminar
padrões indesejáveis de comportamento por meio de
associações aprendidas com estímulos desagradáveis ou
dolorosos. Também conhecida como terapia de condicionamento
agressivo.
SNING: Form of behavior therapy designed to eliminate undesirable
behavior patterns through learned associations with
unpleasant or painful stimuli. Also known as aversive
conditioning therapy.
Terapia da realidade
BT: Psicoterapia
RT: Realidade
Técnicas psicoterapêuticas
TESP: TERAPIA DE LA REALIDAD
TING: REALITY THERAPY
SNPOR: Método do tratamento psicoterapêutico baseado na tomada de
responsabilidade pessoal do cliente com relação ao proprio
comportamento. O terapeuta ativamente orienta o cliente
para aprimorar a autopercepção visando o preenchimento das
necessidades de auto-valorização e respeito pelos outros.
SNING: Method of psychotherapeutic treatment based on assumption
of client's personal responsibility for his/her behavior.

Therapist actively guides client to accurate
self-perception for fulfillment of needs of self-worth and
respect for others.
Terapia de casais
USE: Aconselhamento conjugal
SNPOR: Termo usado especificamente para casais oficialmente
não-casados. Use ACONSELHAMENTO CONJUGAL para casais
oficialmente casados.
SNING: Used specifically for unmarried couples. Use MARRIAGE
COUNSELING for married couples.
Terapia de crise
USE: Psicoterapia breve
Terapia de grupo
USE: Psicoterapia de grupo
Terapia de grupo de encontro
UF: Grupo de encontro (terapia)
BT: Psicoterapia de grupo
Técnicas de desenvolvimento pessoal
NT: Terapia de grupo de maratona
RT: Treinamento de relações humanas
Treinamento de sensibilidade
TESP: TERAPIA DE GRUPO DE ENCUENTRO
TING: ENCOUNTER GROUP THERAPY
SNPOR: Grupos inestruturados com objetivos orientados, cujos
membros procuram aumentar a auto-percerpção e preenchimento
do seu potencial humano. O lider do grupo (não
necessariamente um terapeuta clinicamente treinado)
participa livremente da atividade do grupo. Entre as
técnicas usadas incluem-se a representação artística, a
percepção sensorial e o contato físico.
SNESP: Grupos inestucturados con objetivos orientados, cuyos
miembros procuran aumentar la auto-percepcion y aprehension
de su potencion humano. El lider del grupo (no
necesariamente uma terapêutica clinica entrenada) participa
libremente de la actividad de grupo. Entre las tecnicas
usadas se incluyen la representacion artistica, una
percepcion sensorial y el contacto fisico
SNING: Goal-oriented unstructured groups whose members seek
heightened self-awareness and fulfillment of their human
potential. The group leader (not necessarily a clinically
trained therapist) participates freely in the group
activity. Techniques used include role playing, sensory
awareness, and physical contact.
Terapia de grupo de maratona
BT: Terapia de grupo de encontro
RT: Treinamento de relações humanas
Treinamento de sensibilidade
TESP: TERAPIA DE GRUPO DE MARATON
TING: MARATHON GROUP THERAPY
SNPOR: Grupo de encontro que se reúne em sessoes prolongadas com o
objetivo de desenvolver a habilidade do indivíduo para
expressar-se emocionalmente e iniciar interações
interpessoais íntimas.
SNESP: Grupo de encuentro que se reune em sesiones prolongadas com

el objetivo de desemvolver la habilidad del indivíduo para
expresarse emocionalmente e iniciar interacciones
interpersonales intimas
SNING: Encounter group that meets for extended sessions and that
aims to develop the ability to express oneself emotionally
and to initiate intimate interpersonal interactions.
Terapia de relaxamento
UF: Terapia de relaxamento muscular
BT: Tratamento
RT: Hipnoterapia
Massagem
Meditação
Modificação do comportamento
Técnicas psicoterapêuticas
Treinamento autógeno
TESP: TÉCNICAS DE RELAJACION
TING: RELAXATION THERAPY
SNPOR: Terapia que enfatiza o relaxamento e que ensina a uma
pessoa ou paciente como relaxar de maneira a reduzir
tensões psicológicas.
SNING: Therapy emphasizing relaxation and teaching a person or
patient how to relax in order to reduce psychological
tensions.
Terapia de relaxamento muscular
USE: Terapia de relaxamento
Terapia do comportamento
USE: Terapia comportamental
SNPOR: Aproximação terapêutica que pode empregar condicionamentos
clássicos, técnicas de aprendizado operantes, ou outras
técnicas comportamentais, em uma tentativa de eliminar ou
modificar o comportamento problemático, dirigindo-se
primeiramente ao comportamento público do cliente, em
oposição aos pensamentos, sentimentos, ou outros processos
cognitivos.
SNING: Therapeutic approach that may employ classical
conditioning, operant learning techniques, or other
behavioral techniques, in an attempt to eliminate or modify
problem behavior, addressing itself primarily to the
client's overt behavior, as opposed to thoughts, feelings,
or other cognitive processes.
Terapia do indivíduo
USE: Psicoterapia do indivíduo
TING: INDIVIDUAL THERAPY
Terapia do jogo
BT: Técnicas psicoterapêuticas
TESP: TERAPIA DEL JUEGO
TING: GAME THERAPY
Terapia emotivo-racional
BT: Psicoterapia
RT: Técnicas psicoterapêuticas
Terapia cognitiva
Terapia comportamental
TESP: TERAPIA RACIONAL EMOTIVA

TING: RATIONAL EMOTIVE THERAPY
SNPOR: Uma terapia desenvolvida por Albert Ellis, a qual realça os
aspectos cognitivos, filosóficos e de valores da
personalidade, e visa o objetivo do tratamento como o
desenvolvimento do racional do cliente em oposição às
crenças irracionais sobre seu problema.
SNING: A therapy developed by Albert Ellis that stresses
cognitive, philosophic, and value-oriented aspects of
personality and views the goal of treatment as the client's
development of rational as opposed to irrational beliefs
about his/her problem.
Terapia existencial
UF: Psicoterapia existencial
BT: Psicoterapia
RT: Logoterapia
TESP: TERAPIA EXISTENCIAL
TING: EXISTENTIAL THERAPY
SNPOR: Forma de psicoterapia que trata mais do aqui e do agora da
situação geral do paciente do que do seu passado; ela
enfatiza mais as experiências emocionais que o pensamento
racional, e realça a responsabilidade de um indivíduo com
relação a sua própria existência.
SNESP: Forma de psicoterapia que trata mas de aqui y de ahora de
la situacion general del paciente que del pasado; ella
enfatiza mas las experiências emocionales que el
pensamiento racional, y realza las responsabilidad de un
indivíduo con relacion a su propia experiência
SNING: Form of psychotherapy that deals with the here and now of
the patient's total situation rather than with his/her
past; it emphasizes emotional experiences rather than
rational thinking, and stresses a person's responsibility
for his/her own existence.
Terapia familiar
UF: Aconselhamento familiar
Psicoterapia familiar
BT: Aconselhamento psicoterapêutico
NT: Terapia familiar - Dicionários
RT: Aconselhamento
Genograma
TESP: TERAPIA FAMILIAR
TING: FAMILY THERAPY
Terapia familiar - Dicionários
BT: Dicionários
Terapia familiar
TESP: TERAPIA FAMILIAR - DICCIONARIOS
TING: FAMILY THERAPY - DICTIONARY
Terapia física
USE: Fisioterapia
TING: PHYSICAL THERAPY
Terapia gestáltica
USE: Gestalt-terapia
SNPOR: Tipo de psicoterapia que enfatiza o tratamento do indivíduo
como um todo e visa à percepção sensorial da experiência
presente.

SNING: Type of psychotherapy which emphasizes treatment of the
individual as a whole and focuses on sensory awareness of
present experience.
Terapia individual
USE: Psicoterapia do indivíduo
Terapia multimodal
UF: Abordagem de tratamento multimodal
BT: Tratamento
RT: Abordagem de tratamento interdisciplinar
TESP: TERAPIA MULTIMODAL
TING: MULTIMODAL TREATMENT
SNPOR: Uso de diferentes técnicas terapêuticas baseadas nos
princípios teóricos extraídos de uma especialidade ou de
uma disciplina médica ou psicológica. Compare com ABORDAGEM
DE TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR.
SNING: Use of different therapeutic techniques based on the
theoretical principles from one médical or psychological
speciality or discipline. Compare INTERDISCIPLINARY
TREATMENT APPROACH.
Terapia múltipla
USE: Coterapia
Terapia não-diretiva
USE: Terapia centrada no cliente
Terapia ocupacional
BT: Reabilitação
RT: Fisioterapia
TESP: TERAPIA OCUPACIONAL
TING: OCCUPATIONAL THERAPY
SNPOR: Método de tratamento para distúrbios físicos ou mentais que
envolve o engajamento de pacientes nas atividades uteis ou
criativas ou trabalho como um meio de melhorar as
habilidades funcionais na área de trabalho, no dia-a-dia,
ou atividades vocacionais.
SNING: Method of treatment for physical or mental disorders that
involves engagement of patients in useful or creative
activities or work as a means of improving functional
skills in the area of work, daily living, or vocational
activities.
Terapia online
BT: Psicoterapia
TING: ONLINE THERAPY
Terapia por drogas
USE: Farmacoterapia
Terapia primal
BT: Psicoterapia
RT: Técnicas psicoterapêuticas
TESP: TERAPIA PRIMAL
TING: PRIMAL THERAPY
SNPOR: Combinação de terapia individual intensiva e psicoterapia
de grupo com enfase na experiência e expressão de situações
ou sentimentos (primordiais) traumáticos bloqueados e sua

integração no funcionamento geral da vida.
SNESP: Combinacion de terapia individual intensiva y psicoterapia
de grupo con enfase en la experiência y expresion de
situaciones de los sentimientos (primordiales) traumaticos
bloqueados y su integracional funcionamiento general de vida
SNING: Combination of intensive individual therapy and group
psychoterapy with emphasis on experiencing and expression
of blocked traumatic events or feelings (primals) and their
integration into total life functioning.
Terapia psicanalítica
USE: Psicanálise
Terapia recreacional
BT: Terapia com artes criativas
RT: Arte-terapia
Dançaterapia
Musicoterapia
Psicoterapia
TESP: TERAPIA RECREACIONAL
TING: RECREATION THERAPY
Terapia refocalizadora
RT: Análise transacional
Terapia sexual
BT: Tratamento
RT: Aconselhamento conjugal
Sexo
TESP: TERAPIA SEXUAL
TING: SEX THERAPY
SNPOR: Tratamento de distúrbios específicos da função sexual ou
terapia voltada para a melhoria de desempenho nas relações
sexuais.
SNESP: Tratamiento de desordenes específicos de la funcion sexual
o terapia para la mejoria del desempeno de las relaciones
sexuales
SNING: Treatment of specific sexual function disturbances or
therapy aimed at improving sexual relationships.
Terapias orgânicas
BT: Tratamento
NT: Eletrossono
Farmacoterapia
Psicocirurgia
RT: Psicoterapia
TESP: TERAPIAS ORGANICAS
TING: ORGANIC THERAPIES
SNPOR: Métodos de tratamento somático usados na psiquiatria.
Compare MÉTODOS DE TRATAMENTO FÍSICO.
SNESP: Métodos de tratameinto somatico usados en la psiquiatria.
Compare METODOS DE TRATAMIENTO FISICO
SNING: Somatic treatment methods used in psychiatry. Compare
PHYSICAL TREATMENT METHODS.
Terceira idade
USE: Velhice
Terceira tópica

RT: Aparato psíquico
Terceirização
USE: Serviços terceirizados
Terceiro setor
BT: Administração pública
TESP: TERCER SECTOR
Terminações nervosas
BT: Sistema nervoso
NT: Proprioceptores
Receptores neurais
Termorreceptores
TESP: TERMINACIONES NERVIOSAS
TING: NERVE ENDINGS
Término da análise
RT: Análise terminável e interminável
TESP: TERMINO DE ANALISIS
TING: TERMINATION ANALYSIS
Terminologia
NT: Informática - Terminologia
Terminologia da psicologia
RT: Cabeçalhos de assunto
Comunicação científica
Conceitos
TESP: TERMINOLOGIA
TING: TERMINOLOGY
SNPOR: Definições, análises, avaliação, ou revisão de termos ou
nomenclatura individuais em qualquer campo.
SNING: Definitions, analysis, evaluation, or review of individual
terms or nomenclature in any field.
Terminologia da psicologia
UF: Nomenclatura psicológica
Terminologia psicológica
BT: Terminologia
RT: Comunicação científica
Comunicação científica - Psicologia
TESP: TERMINOLOGIA DE PSICOLOGIA
TING: PSYCHOLOGICAL TERMINOLOGY
SNPOR: Definições, análise, avaliação, ou revisão de termos ou
nomenclatura individuais no campo da psicologia. Compare
GLOSSARY.
SNESP: Definiciones, analisis, evaluacion, o revision de terminos
o nomenclatura individuales en el campo de la psicologia.
Compare GLOSSARY
SNING: Definitions, analysis, evaluation, or review of individuals
terms or nomenclature in the field of psychology. Compare
GLOSSARY.
Terminologia psicológica
USE: Terminologia da psicologia
Termistors
TESP: TERMISTORS
TING: THERMISTORS

SNPOR: Semicondutor, um meio em que se propaga corrente elétrica,
cuja resistência varia com a temperatura, podendo essa ser
aumentada ou diminuida conforme as características do
material
Termorreceptores
BT: Neurônios sensoriais
Receptores neurais
Terminações nervosas
TESP: TERMORRECEPTORES
TING: THERMORECEPTORS
Termorregulação (corpo)
BT: Temperatura do corpo
RT: Metabolismo
TESP: REGULACION DE LA TEMPERATURA CORPORAL
TING: THERMOREGULATION (BODY)
SNPOR: Comportamento homeostático ou respostas fisiologicas que
mantém a temperatura do corpo dentro de uma extensão
viável. Compare THERMAL ACCLIMATIZATION.
SNING: Homeostatic behavioral or physiological responses that
maintain body temperature within a viable range. Compare
THERMAL
ACCLIMATIZATION.
Terra (planeta)
BT: Planetas
TESP: TIERRA (PLANETA)
TING: EARTH (PLANET)
Territorialidade
UF: Seleção de habitat
BT: Etologia animal
RT: Comportamento agressivo animal
Dominância (animal)
TESP: TERRITORIALIDAD
TING: TERRITORIALITY
SNPOR: Padrões comportamentais característicos da defesa ou
ocupação de um território. Termo usado para populações
humanas e animais.
SNESP: Patrones comportamentales caracteristicos de la defensa o
ocupacion de un territorio. Termino utilizado para
poblaciones humanas y animales
SNING: Behavioral patterns characteristic of defense or occupation
of a territory. Used for both human and animal populations.
Terrorismo
BT: Comportamento antissocial
RT: Crime
Violência
TESP: TERRORISMO
TING: TERRORISM
SNPOR: Violência ou ameacas de violência com objetivos políticos,
econômicos, ou sociais.
SNING: Violence or threats of violence in order to achieve
political, economic, or social goals.
Tesauros

BT: Vocabulário controlado

TESP: TESAUROS
TING: THESAURUS
Teses

RT: Documentação
TESP: TESIS - BIBLIOGRAFIA

Teste (inteligência)
USE: Medidas de inteligência
Teste Bero
USE: Teste de Behn-Rorschach
Teste Binet-Simon
BT: Medidas de inteligência
Testes psicológicos
TESP: TEST BINET-SIMON
TING: BINET-SIMON TEST
Teste Binet-Simon-Burt
BT: Medidas de inteligência
Testes psicológicos
TESP: TEST BINET-SIMON-BURT
TING: BINET-SIMON-BURT TEST
Teste brasileiro de provérbios
UF: TBP
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST BRASILEIROS DE PROVERBIOS
TING: BRAZILIAN PROVERBS TEST
Teste coletivo de inteligência para adultos
UF: CIA
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST COLECTIVO DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS
TING: COLLECTIVE INTELLIGENCE TEST FOR ADULTS
Teste convencional de habilidades
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST CONVENCIONAL DE HABILIDADES
TING: CONVENTIONAL SKILL TEST
Teste cor palavra de Stroop
BT: Medidas perceptivas
RT: Efeito Stroop
TING: STROOP COLOR WORD TEST
Teste Crown-Crisp
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST CROWN-CRISP
TING: CROWN-CRISP TEST
Teste da aldeia
BT: Medidas da personalidade
Medidas projetivas da personalidade
Técnicas projetivas
Testes psicológicos
TESP: TEST DE LA ALDEA
TING: VILLAGE TEST

Teste da árvore
UF: Teste de Koch
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DEL ARBOL
TING: TREE TEST
Teste da imagem corporal da gestante
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE LA IMAGEN CORPORAL DE LA GESTANTE
TING: PREGNANCY BODY IMAGE TEST
Teste da mesa
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE LA MESA
TING: TABLE TEST
Teste da pessoa na chuva
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA
TING: DRAW A PERSON IN THE RAIN_
Teste da probabilidade exata de Fisher
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE LA PROBABILIDAD EXACTA DE FISHER
TING: FISCHER EXACT PROBABILITY TEST
Teste da projeção controlada
BT: Medidas projetivas da personalidade
Técnicas projetivas
Testes psicológicos
TESP: TEST DE LA PROYECCION CONTROLADA
TING: CONTROLLED PROJECTION TEST
Teste das bolinhas
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE LAS BOLITAS
TING: BALL TEST
Teste das dinâmicas profissionais - TDP
BT: Testes psicológicos
Teste das fábulas de Duss
BT: Técnicas projetivas
TESP: TEST DE LAS FABULAS DE DUSS
TING: DUSS FABLES TEST
Teste das figuras invertidas
UF: TFI
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE LAS FIGURAS INVERTIDAS
TING: INVERTED FIGURES TESTS
Teste das pirâmides coloridas
UF: Teste de Pfister
BT: Medidas projetivas da personalidade
Técnicas projetivas
TESP: TEST DE LAS PIRAMIDES COLORIDAS
TING: COLOR PYRAMID TEST

SNPOR: Termo em desuso a partir de 1997. Use TESTE DAS PIRÂMIDES
COLORIDAS para acessar referências entre 73-96.
SNESP: Termino em desuso a partir de 1997. Use PRUEBAS DE LAS
PIRAMIDES DE COLOR para accesar referências entre 73-96
SNING: Term discontinued in 1997. Use COLOR PYRAMID TEST to access
references from 73-96.
Teste de alfabetização de Rasche e Veit
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE ALFABETIZACION DE RASCHE Y VEIT
Teste de apercepção infantil
UF: CAT
BT: Medidas projetivas da personalidade
NT: Teste de apercepção infantil com figuras de animais
TESP: TEST DE PERCEPCION INFANTIL
TING: CHILDRENS APPERCEPTION TEST
Teste de apercepção infantil com figuras de animais
UF: CAT-A
BT: Teste de apercepção infantil
TESP: TEST DE PERCEPCION INFANTIL CON FIGURAS DE ANIMALES
TING: CHILDRENS APPERCEPTION TEST WITH ANIMAL FIGURES
Teste de apercepção temática
UF: TAT (teste)
BT: Medidas projetivas da personalidade
TESP: TEST DE PERCEPCION TEMATICA
TING: THEMATIC APPERCEPTION TEST
Teste de aptidão escolar
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE APTITUD ESCOLAR
TING: CONTENT COMPREHENSION TEST
Teste de aptidão para aprendizagem de cegos
UF: BLAT
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE APTITUD PARA APRENDIZAJE DE CIEGOS
TING: BLIND LEARNING APTITUDE TEST
Teste de aptidões específicas
UF: DAT
BT: Medidas de aptidão
TESP: TEST DE APTITUDES ESPECIFICAS
TING: DIFFERENTIAL APTITUDE TESTS
Teste de atenção dividida
BT: Testes psicológicos
Teste de atenção sustentada
BT: Testes psicológicos
Teste de atitudes alimentares
UF: EAT-26
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE ACTITUTES ALIMENTARIAS
TING: EATING ATTITUDES TEST

Teste de avaliação auditiva de Castillo
UF: Avaliação auditiva de Castillo
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE EVALUACION AUDITIVA DE CASTILLO
TING: CASTILLO'S AUDIO-EVALUATION TEST
Teste de avaliação visual de Castillo
UF: Avaliação visual de Castillo
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE EVALUACION VISUAL DE CASTILLO
TING: CASTILLO'S VISUAL EVALUATION TEST
Teste de Behn-Rorschach
UF: Teste Bero
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE BEHN-RORSCHACH
TING: BEHN-RORSCHACH TEST
Teste de Bender
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE BENDER
TING: BENDER TEST
Teste de Binet
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE BINET
TING: BINET TEST
Teste de classificação de objetos
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE CLASIFICACION DE OBJETOS
TING: OBJECT CLASSIFICATION TEST
Teste de Cloze
UF: Técnica de Cloze
RT: Testes de completamento de sentenças
TESP: TEST DE CLOZE
TING: CLOZE TESTING
SNPOR: Testes ou procedimentos de avaliação da compreensão (isto
é, ler ou escutar) em que a pessoa em teste deve fornecer
componentes que estão faltando.
SNESP: Pruebas o procedimientos de evaluacion de comprension (e.g
lectura, escuchar) en la cual la persona en prueba debe
fortalecer componentes que estan faltando
SNING: Tests or procedures assessing comprehension (e.g., reading
or listening) in which the person being tested is required
to provide missing components.
Teste de competência
BT: Testes psicológicos
NT: Teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras
TESP: TEST DE COMPETENCIA
TING: COMPETENCY TEST
Teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras
UF: TCLPP
BT: Teste de competência
Teste de completamento de estórias

BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE COMPLETAMENTO DE HISTORIAS
Teste de controle instrucional
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE CONTROL INSTRUCCIONAL
TING: TEST OF INSTRUCTIONAL CONTROL
Teste de desenvolvimento da percepção visual de Marianne
BT: Medidas de inteligência
Teste de desenvolvimento da percepção visual de Marianne Frostig
UF: Teste de Frostig
Teste de percepção visual de Marianne Frostig
Teste Marianne Frostig de desenvolvimento da percepção
visual
BT: Medidas de inteligência
TESP: TEST DE DESARROLLO DE LA PERCEPCION VISUAL DE MARIANNE
FROSTIG
TING: FROSTIG DEVELOPMENTAL TEST VIS PERCEPT
Teste de emparelhamento de símbolos
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE EMPAREJAMIENTO DE SIMBOLOS
Teste de figuras humanas
USE: Desenho de figuras humanas
Teste de Fisher
USE: Teste exato de Fisher
Teste de Frostig
USE: Teste de desenvolvimento da percepção visual de Marianne
Frostig
Teste de frustração de Rosenzweig
UF: TFR
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE FRUSTRACION DE ROSENZWEIG
TING: FRUSTRATION ROSENZWEIG TEST
Teste de Gellert
USE: Teste do autodesenho
Teste de Goodenough Harris - Desenho da pessoa
BT: Medidas de inteligência
RT: Desenho de figuras humanas
TESP: PRUEBA GOODENOUGH HARRIS - DIBUJO DE PERSONA
TING: GOODENOUGH HARRIS DRAW A PERSON TEST
Teste de habilidade geral
UF: THG
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE HABILIDAD GENERAL
TING: GENERAL ABILITY TEST
Teste de Harris
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE HARRIS

TING: HARRIS TEST
Teste de hipótese cognitiva
USE: Edução de hipóteses
Teste de imitação de gestos
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE IMITACION DE GESTOS
Teste de inteligência de Otis
BT: Medidas de inteligência
Testes psicológicos
TESP: TEST DE INTELIGENCIA DE OTIS
Teste de Inteligência não verbal - Forma A
UF: INV - Forma A
BT: Medidas de inteligência
Testes psicológicos
TESP: TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL - FORMA A
TING: NONVERBAL INTELLIGENCE TEST - A FORM
Teste de inteligência não verbal - Forma B
UF: INV - Forma B
BT: Medidas de inteligência
Testes psicológicos
TESP: TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL - FORMA B
TING: NONVERBAL INTELLIGENCE TEST - B FORM
Teste de inteligência verbal
BT: Medidas de inteligência
Testes psicológicos
TESP: PRUEBA DE INTELIGENCIA VERBAL
TING: VERBAL INTELLIGENCE TEST
Teste de interesses de Strong
USE: Inventário de interesses vocacionais de Strong
Teste de investigação bulímica de Edinburgh
UF: BITE
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE INVESTIGACION BULIMICA DE EDIMBURGH
TING: BULIMIC INVESTIGATORY TEST EDINBURGH
SNPOR: O questionário “Bulimic Investigatory Test”, Edinburgh
(BITE) foi desenhado e validado para identificar indivíduos
com compulsão alimentar e avaliar os aspectos cognitivos e
comportamentais relacionados à Bulimia Nervosa.(Henderson,
M.& Freeman, C. P. (1987) A self-rating scale for bulimia.
The BITE. Brit. J. Psychiatr., London, (150), 18-24).
Teste de J. Rest
USE: Teste de julgamento de situações
Teste de julgamento de situações
UF: Teste de J. Rest
BT: Testes psicológicos
TING: TRIAL OF SITUATIONS TEST
Teste de Koch
USE: Teste da árvore

Teste de lógica e metodologia: Formas A e B
BT: Testes psicológicos
Teste de Luscher
BT: Medidas projetivas da personalidade
Técnicas projetivas
Testes psicológicos
TESP: TEST DE LUSHER
TING: LUSCHER TEST
Teste de Machover
USE: Desenho de figuras humanas
Teste de organização perceptiva de Hilda Santucci
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE ORGANIZACION PERCEPTIVA DE HILDA SANTUCCI
TING: HILDA SANTUCCI'S PERCEPTIVE ORGANIZATION TEST
Teste de organização perceptomotora
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE ORGANIZACION PERCEPMOTORA
Teste de palavras espondaicas sobrepostas
UF: SSW TEST
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE PALABRAS ESPONDAICAS SOBRE PUESTAS
TING: STAGGERED SPONDIAC WORD TEST
Teste de pensamento categorial
BT: Testes psicológicos
Teste de percepção visual de Marianna Frostig
BT: Testes psicológicos
Teste de percepção visual de Marianne Frostig
USE: Teste de desenvolvimento da percepção visual de Marianne
Frostig
Teste de Pfister
USE: Teste das pirâmides coloridas
Teste de prontidão para leitura
UF: TPL
BT: Testes psicológicos
TING: READING READINESS TEST
Teste de prontidão para leitura de Eloah Ribeiro Kunsz
BT: Testes psicológicos
Teste de proporções multinomiais
BT: Testes psicológicos
TING: TESTING MULTINOMIAL PROPORTIONS
Teste de provérbios de Gohram
BT: Testes psicológicos
TING: GOHRAM´S PROVERBS TEST
Teste de realidade

RT: Processos cognitivos
Processos da personalidade
Realidade
TESP: TEST DE REALIDAD
TING: REALITY TESTING
SNING: Cognitive process of evaluation and judgement for
differentiation between objective perceptions originating
outside of the self and subjective stimuli or fantasies.
Teste de relações objetais
UF: TRO
BT: Técnicas projetivas
Testes psicológicos
NT: Teste de relações objetais de Phillipson
Teste de relações objetais de Phillipson
BT: Teste de relações objetais
TING: PHILLIPSON´S OBJECT RELATIONS TEST
Teste de Rorschach
BT: Medidas projetivas da personalidade
NT: Teste de Rorschach - Bibliografia
TESP: TEST DE RORSCHACH
TING: RORSCHACH TEST
Teste de Rorschach - Bibliografia
BT: Bibliografia
Teste de Rorschach
Teste de sequência alfanumérica
BT: Testes neuropsicológicos
TESP: PRUEBA DE SECUENCIA ALFANUMÉRICA
TING: TRAIL MAKING TEST
SNPOR: A capacidade do indivíduo de ligar, em sequencia e em um
determinado intervalo de tempo, 25 círculos com letras e
numeros. Um escore de 12 ou menos é sugestivo de lesões
cerebrais orgânicas.(DECS)
SNESP: La capacidad del individuo de conectar 25 círculos con
letras y números en secuencia en un determinado intervalo
de tiempo. Un resultado final de 12 o menos es sugestivo de
lesiones cerebrales u orgánicas.(DECS)
SNING: The subject's ability to connect 25 numbered and lettered
circles in sequence in a specific length of time. A score
of 12 or below is suggestive of organic brain damage.(DECS)
Teste de student
USE: Teste T
Teste de Szondi
BT: Medidas projetivas da personalidade
TESP: TEST DE SZONDI
TING: SZONDI TEST
Teste de Torrance
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE TORRANCE
TING: TORRANCE TEST
Teste de Tukey

BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE TUKEY
TING: TUKEY TEST
Teste de usos
BT: Testes psicológicos
Teste de vocabulário por figuras USP (Tvfusp)
BT: Testes de vocabulário
Testes psicológicos
Teste de vocabulário por imagens Peabody
BT: Medidas de inteligência
Testes de vocabulário
TESP: TEST DE VOCABULARIO POR IMAGENES PEABODY
TING: PEABODY PICTURE VOCABULARY TEST
Teste de Walsh
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE WALSH
TING: WALSH TEST
Teste de Wartegg
UF: WZT
BT: Técnicas projetivas
NT: Teste de Wartegg-Biedma
TESP: TEST DE WARTEGG
TING: WARTEGG TEST
Teste de Wartegg-Biedma
BT: Teste de Wartegg
TESP: TEST DE WARTEGG-BIEDMA
TING: WARTEGG-BIEDMA TEST
Teste de Wilcoxon
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE WILCOXON
TING: WILCOXON TEST
Teste de Zulliger
BT: Medidas projetivas da personalidade
TESP: TEST DE ZULLIGER
TING: ZULLIGER Z TEST
Teste diagnóstico de habilidades do pré-escolar
BT: Testes psicológicos
Teste do autodesenho
UF: Teste de Gellert
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE AUTORRETRATO
TING: SELF PORTRAIT TEST
Teste do desenho cinético da escola
USE: Desenho cinético da escola
Teste do desenho cinético da família
USE: Desenho cinético da família

Teste do desenho da família
BT: Testes psicológicos
TING: FAMILY DESIGN TEST
Teste do desenho do casal
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DEL DIBUJO DE LA PAREJA
TING: COUPLE DRAWING TEST
Teste do desenho em cores da família
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST DE DISENO EN COLORES DE LA FAMILIA
TING: FAMILY COLORED DRAWING TEST
Teste do filme
BT: Testes psicológicos
TING: MOVIE TEST
Teste do nível de significância
BT: Testes psicológicos
TING: LEVEL OF SIGNIFICANCE TEST
Teste do par educativo
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST EDUCATIVE PAIR
TING: TEST DE PAREJA EDUCATIVA
Teste do span de cores - TSC
BT: Testes psicológicos
Teste dos dominós
UF: D48
BT: Testes psicológicos
Teste dos relógios B e C
BT: Testes psicológicos
Teste dos três personagens
BT: Medidas da personalidade
Medidas projetivas da personalidade
Técnicas projetivas
Testes psicológicos
TESP: TEST DE LOS TRES PERSONAJES
TING: THREE PERSON TEST
Teste estilocrômico
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST ESTILOCROMICO
TING: STYLOCHROMIC TEST
Teste exato de Fisher
UF: Teste de Fisher
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST EXACTO DE FISHER
TING: FISHER EXACT TEST
Teste figuras complexas de Rey
BT: Testes psicológicos
TING: REY-OSTERRIETH COMPLEX FIGURE TEST

SNPOR: Possibilita avaliar as funções neuropsicológicas de
percepção visual e memória imediata, em suas 2 fases de
cópia e reprodução de memória. Seu objetivo e verificar
como o sujeito apreende os dados perceptivos que lhe são
apresentados e o que foi conservado espontaneamente pela
memória.(Rey, A. Figuras complexas de Rey. Sao Paulo:Casa
do Psicologo, 2010)
Teste gestáltico de Bender
BT: Medidas projetivas da personalidade
RT: Avaliação neuropsicológica
TESP: TEST DE BENDER-GESTALT
TING: BENDER GESTALT TEST
Teste Harris de dominância lateral
BT: Testes psicológicos
TING: HARRIS TEST OF LATERAL DOMINANCE
Teste Illinois de habilidades psicolinguísticas
BT: Medidas de inteligência
TESP: TEST ILLINOIS DE HABILIDADES PSICOLONGUISTICAS
TING: ILLINOIS TEST OF PSYCHOLINGUIST ABILITIES
Teste Iowa
RT: Testes psicológicos
TESP: TEST IOWA
TING: IOWA TEST
Teste Marianne Frostig de desenvolvimento da percepção visual
USE: Teste de desenvolvimento da percepção visual de Marianne
Frostig
Teste metropolitano de prontidão
BT: Testes psicológicos
TESP: PRUEBA PSICOLÓGICA DE PROMTITUD
TING: METROPOLITAN READINESS TEST
Teste MMPI
USE: Inventário multifásico Minnesota de personalidade
Teste palográfico
BT: Testes psicológicos
TING: PALOGRAPHIC TEST
Teste projetivo sonoro
BT: Testes psicológicos
TING: SOUND PROJECTIVE TEST
Teste Q sort
UF: Q sort
Técnica Q Sort
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST Q SORT
TING: Q SORT TESTING TECHNIQUE
Teste R-2

UF: R-2
BT: Testes de inteligência não verbal
TESP: TEST R-2

TING: R2 NONVERBAL TEST OF INTELLIGENCE FOR CHILDREN
Teste T

UF: Teste de student
Teste T de Student
BT: Provas estatísticas paramétricas
TESP: TEST T
TING: T TEST

Teste T de Student
USE: Teste T
Teste Terman-Merril
BT: Testes psicológicos
TESP: TEST TERMAN-MERRIL
TING: TERMAN-MERRIL TEST
Teste U de Mann Whitney
UF: Prova U de Mann Whitney
BT: Provas estatísticas não-paramétricas
TESP: TEST U DE MANN WHITNEY
TING: MANN WHITNEY U TEST
Teste verbal de habilidades básicas
BT: Testes psicológicos
TING: BASIC SKILLS TEST VERBAL
Teste Wisconsin de classificação de cartas
BT: Testes psicológicos
TING: WISCONSIN CARD SORTING TEST
SNPOR: Avaliar a capacidade de raciocínio abstrato e a capacidade
para modificacar as estratégias cognitivas em resposta a
contingências ambientais mutáveis. (Trentini, C.M. et al.
Teste de Wisconsin de classificação de cartas: versão para
idosos. São Paulo:Casa do Psicólogo, 2010
Testemunhos
RT: Direito
TESP: TESTIMONIOS
TING: WITNESSES
Testes

USE: Medidas

Testes (aplicação)
USE: Psicometria
Testes (inteligência)
USE: Medidas de inteligência
TING: TESTS (INTELLIGENCE)
Testes ABC
BT: Testes psicológicos
TESP: TESTS ABC
Testes de ansiedade
BT: Ansiedade
RT: Distúrbios da ansiedade
Inventário de ansiedade traço-estado

TESP: TEST DE ANSIEDAD
TING: TEST ANXIETY
SNPOR: Medo ou tensão na antecipação de exame formal que resulta
frequentemente no decréscimo de desempenho e contribue para
erro na avaliação.
SNESP: Miedo o tension a la anticipacion del examen formal que
resulta frecuentemente en la disminucion del desempeno o
contribuye para error de la evaluacion
SNING: Fear or tension in anticipation of formal examination
frequently resulting in performance decrement and
contributing to measurement error.
Testes de aproveitamento
USE: Medidas da realização
Testes de aptidão
USE: Medidas de aptidão
Testes de atitude
USE: Medidas de atitude
Testes de completamento de sentenças
BT: Medidas da personalidade
Medidas projetivas da personalidade
RT: Teste de Cloze
TESP: TEST DE COMPLEMENTO DE SENTENCIAS
TING: SENTENCE COMPLETION TESTS
Testes de desempenho
BT: Medidas
TESP: TEST DE DESEMPENO
TING: PERFORMANCE TESTS
SNPOR: Testes que requerem respostas não-verbais, por exemplo, a
manipulação de objetos ou o desempenho de habilidades
motoras.
SNING: Tests requiring nonverbal responses, for example, the
manipulation of objects or the performance of motor skills.
Testes de inteligência não verbal
BT: Medidas de inteligência
Testes psicológicos
NT: Teste R-2
TESP: TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL
TING: NONVERBAL INTELLIGENCE TEST
Testes de personalidade
USE: Medidas da personalidade
Testes de seleção
BT: Medidas
TESP: TEST DE SELECCION
TING: SELECTION TESTS
SNPOR: Testes desenvolvidos para avaliar traços ou habilidades
específicos com o propósito de selecionar indivíduos para
ocupar posição no trabalho ou na educação.
SNESP: Pruebas desarrolladas para evaluar razgos o habilidades
especificas con el proposito de seleccionar indivíduos para
ocupar posicion en el trabajo o la educacion
SNING: Tests developed to assess specific traits or skills with

the purpose of screening or selecting individuals for
occupational or educational placement.
Testes de vocabulário
NT: Teste de vocabulário por figuras USP (Tvfusp)
Teste de vocabulário por imagens Peabody
TESP: TESTS DEL LENGUAJE
TING: VOCABULARY TEST
Testes educacionais
USE: Medidas educacionais
Testes estatísticos
USE: Provas estatísticas
Testes neuropsicológicos
NT: Teste de sequência alfanumérica
TESP: TEST NEUROPSICOLÓGICO
TING: NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
Testes projetivos
USE: Técnicas projetivas
Testes psicológicos
UF: Avaliação (testes)
Mensuração
NT: Arquétipo teste a nove elementos
Bateria de funções mentais para motorista
Bateria de orientação profissional
Bateria de testes de autonomia Cincinnati
Bateria de testes neuropsicológicos - BTN
Bateria de testes neuropsicológicos Halstead-Reitan
Bateria neuropsicológica de Luria-Nebraska
Desenho cinético da escola
Desenho cinético da família
Desenho da casa-árvore-pessoa
FACS
Improved readability form
Marital adjustment test
Maslach burnout inventory-students - MBI-SS
Psicodiagnóstico miocinético
Quick neurological screening test
Rokeach value survey
Técnica CHAID
Técnica de avaliação do desempenho verbal infantil
Técnica de Bales
Técnica de Greenspoon
Técnica de Mcquitty
Técnica de Taffel
Técnica Delfos
Técnica do desenho do professor
Técnica do jogo sociodramático
Técnica do repertório de constructos pessoais
Teste Binet-Simon
Teste Binet-Simon-Burt
Teste brasileiro de provérbios
Teste coletivo de inteligência para adultos
Teste convencional de habilidades
Teste Crown-Crisp

Teste da aldeia
Teste da árvore
Teste da imagem corporal da gestante
Teste da mesa
Teste da pessoa na chuva
Teste da probabilidade exata de Fisher
Teste da projeção controlada
Teste das bolinhas
Teste das dinâmicas profissionais - TDP
Teste das figuras invertidas
Teste de alfabetização de Rasche e Veit
Teste de aptidão escolar
Teste de aptidão para aprendizagem de cegos
Teste de atenção dividida
Teste de atenção sustentada
Teste de atitudes alimentares
Teste de avaliação auditiva de Castillo
Teste de avaliação visual de Castillo
Teste de Behn-Rorschach
Teste de Bender
Teste de Binet
Teste de classificação de objetos
Teste de competência
Teste de completamento de estórias
Teste de controle instrucional
Teste de emparelhamento de símbolos
Teste de frustração de Rosenzweig
Teste de habilidade geral
Teste de Harris
Teste de imitação de gestos
Teste de inteligência de Otis
Teste de Inteligência não verbal - Forma A
Teste de inteligência não verbal - Forma B
Teste de inteligência verbal
Teste de investigação bulímica de Edinburgh
Teste de julgamento de situações
Teste de lógica e metodologia: Formas A e B
Teste de Luscher
Teste de organização perceptiva de Hilda Santucci
Teste de organização perceptomotora
Teste de palavras espondaicas sobrepostas
Teste de pensamento categorial
Teste de percepção visual de Marianna Frostig
Teste de prontidão para leitura
Teste de prontidão para leitura de Eloah Ribeiro Kunsz
Teste de proporções multinomiais
Teste de provérbios de Gohram
Teste de relações objetais
Teste de Torrance
Teste de Tukey
Teste de usos
Teste de vocabulário por figuras USP (Tvfusp)
Teste de Walsh
Teste de Wilcoxon
Teste diagnóstico de habilidades do pré-escolar
Teste do autodesenho
Teste do desenho da família
Teste do desenho do casal
Teste do desenho em cores da família

Teste do filme
Teste do nível de significância
Teste do par educativo
Teste do span de cores - TSC
Teste dos dominós
Teste dos relógios B e C
Teste dos três personagens
Teste estilocrômico
Teste exato de Fisher
Teste figuras complexas de Rey
Teste Harris de dominância lateral
Teste metropolitano de prontidão
Teste palográfico
Teste projetivo sonoro
Teste Q sort
Teste Terman-Merril
Teste verbal de habilidades básicas
Teste Wisconsin de classificação de cartas
Testes ABC
Testes de inteligência não verbal
Testes psicológicos - Bibliografia
Testes psicológicos - Dicionários
RT: Behavioral pathology in Alzheimer's disease
Inventário da situação do uso de drogas
Inventário das situações de beber
Inventário de atitudes frente à dor
Pré-teste de escrita de Castillo
Pré-teste de leitura de Sanchez
Prova de ritmo de Stamback
Prova gráfica de organização perceptiva
Técnica de completamento de estórias
Teste Iowa
TESP: TESTS PSICOLÓGICOS
TING: PSYCHOLOGICAL TESTING
Testes psicológicos - Bibliografia
BT: Bibliografia
Testes psicológicos
Testes psicológicos - Dicionários
BT: Dicionários
Testes psicológicos
Testes sociométricos
BT: Medidas
Sociometria
TESP: TEST SOCIOMETRICOS
TING: SOCIOMETRIC TESTS
SNPOR: Técnicas ou testes usados para identificar preferências,
gostos ou desgostos de membros de um grupo entre si, assim
como identificar variados padrões de interação ou estrutura
de grupos.
SNESP: Técnicas de pruebas usadas para identificar preferências,
gustos o disgustos de miembros de un grupo entre si, asi
como identificar variados patrones de interaccion o
estructura de grupos
SNING: Tests or techniques used to identify preferences, likes, or
dislikes of group members with respect to each other, as
well as to identify various patterns of group structure or

interaction.
Testosterona
BT: Androgênios
Esteróides
RT: Hormônios
TESP: TESTOSTERONA
TING: TESTOSTERONE
SNPOR: Esteroide androgênico potente e produto principal secretado
pelas CÉLULAS DE LEYDIG do TESTÍCULO. Sua produção é
estimulada por HORMÔNIO LUTEINIZANTE da HIPÓFISE. Por sua
vez, a testosterona exerce controle de retroalimentação na
secreção do LH e FSH da hipófise. Dependendo dos tecidos, a
testosterona pode ser convertida a DIIDROTESTOSTERONA ou
ESTRADIOL.(DECS)
SNESP: Potente esteroide androgénico y principal producto
producido por la CÉLULAS DE LEYDIG del TESTÍCULO. Su
producción es estimulada por la HORMONA LUTEINIZANTE de la
HIPÓFISIS. Por su parte, la testosterona ejerce control de
retroalimentación de la secreción hipofisaria de la hormona
luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante
(FSH).Además, dependiendo de los tejidos, la testosterona
puede ser convertida a DIHIDROTESTOSTERONA o
ESTRADIOL.(DECS)
SNING: A potent androgenic steroid and major product secreted by
the LEYDIG CELLS of the TESTIS. Its production is
stimulated by LUTEINIZING HORMONE from the PITUITARY GLAND.
In turn, testosterone exerts feedback control of the
pituitary LH and FSH secretion. Depending on the tissues,
testosterone can be further converted to
DIHYDROTESTOSTERONE or ESTRADIOL.(DECS)
TFI
TFR
THG

USE: Teste das figuras invertidas
USE: Teste de frustração de Rosenzweig
USE: Teste de habilidade geral

Tillich, Paul Johannes Oskar, 1886-1965
BT: Pessoas
RT: Teólogos
Timidez

UF: Acanhamento
BT: Traços de personalidade
TESP: TIMIDEZ
TING: TIMIDITY

Tipos de corpo
USE: Somatotipos
Tipos motivacionais
RT: Motivação
TESP: TIPOS MOTIVACIONALES
TING: MOTIVATIONAL TYPES

Tipos psicológicos
BT: Psicologia junguiana
TESP: TIPOS PSICOLÓGICOS
TING: PSYCHOLOGICAL TYPES
Tiques

TOC
Tofranil

BT: Distúrbios do movimento
Sintomas
TESP: TICS
TING: TICS
USE: Transtorno obsessivo-compulsivo
USE: Imipramina

Tolerância
BT: Traços de personalidade
NT: Tolerância à ambiguidade
RT: Aceitação social
Adaptação à realidade
TESP: TOLERANCIA
TING: TOLERANCE
Tolerância (ética)
BT: Ética
TESP: TOLERANCIA (ETICA)
TING: TOLERATION (ETHIC)
Tolerância à ambiguidade
UF: Ambiguidade (tolerância)
BT: Tolerância
TESP: TOLERANCIA A LA AMBIGUEDAD
TING: TOLERANCE FOR AMBIGUITY
SNPOR: Disposição em aceitar situações que tenham resultados ou
interpretações conflitantes ou múltiplos.
SNESP: Disposicion en aceptar situacions que tengan resultados o
interpretaciones conflictivas o multiplos
SNING: Willingness to accept situations having conflicting or
multiple interpretations or outcomes.
Tomada de decisão
BT: Processos cognitivos
NT: Comportamento de escolha
Tomada de decisão em grupo
Tomada de decisão na administração
RT: Julgamento
Solução de problemas
Vontade
TESP: TOMA DE DECISION
TING: DECISION MAKING
SNPOR: Processo cognitivo envolvendo avaliação dos incentivos,
objetivos, e resultados de ações alternativas.
SNESP: Proceso cognitivo que evalua los incentivos, objetivos, y
resultados de acciones alternativas
SNING: Cognitive process involving evaluation of the incentives,
goals, and outcomes of alternative actions.

Tomada de decisão em grupo
BT: Tomada de decisão
RT: Tomada de decisão na administração
TESP: TOMA DE DECISION EN GRUPO
TING: GROUP DECISION MAKING
SNPOR: Processo de um grupo poder chegar a uma decisão ou
julgamento.
SNESP: Proceso de un grupo a llegar a una decision o juzgamiento
SNING: Process of arriving at a decision or judgment by a group.
Tomada de decisão na administração
BT: Tomada de decisão
RT: Administração
Métodos em administração
Planejamento em administração
Tomada de decisão em grupo
TESP: TOMADA DE DECISIONES (ADMINISTRACION)
TING: MANAGEMENT DECISION MAKING
Tomografia
BT: Diagnóstico médico
NT: Imagem por ressonância magnética
Tomografia computadorizada por raios X
RT: Diagnóstico computadorizado
TESP: TOMOGRAFIA
TING: TOMOGRAPHY
Tomografia computadorizada por raios X
BT: Tomografia
TESP: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR RAYOS X
TING: TOMOGRAPHY, X-RAY COMPUTED
SNPOR: Tomografia utilizando transmissão por raio X e um
computador de algoritmo para reconstruir a imagem. (DECS)
SNESP: Tomografia que utiliza transmision de rayos X y um
algoritmo de computador para reconstruir la imagen
SNING: Tomography using x-ray transmission and a computer
algorithm to reconstruct the image
Tonalidade (música)
BT: Música
TESP: TONALIDAD (MUSICA)
TING: TONALITY (MUSIC)
Tonnies, Ferdinand Julius, 1855-1936
BT: Pessoas
RT: Sociólogos
Tontura

USE: Vertigem

Topologia

RT: Corte

Toque social
RT: Percepção
TESP: TOQUE SOCIAL
TING: SOCIAL TOUCH
Torok, Maria, 1925-1998

BT: Pessoas
RT: Psicanalistas
Torre de Hanoi
USE: Prova Torre de Hanoi
Tortura

BT: Comportamento antissocial
RT: Coerção
Comportamento agressivo
Repressão política
Sofrimento
Violência
Vitimização
TESP: TORTURA
TING: TORTURE

Toxicidade
BT: Toxicologia
TESP: TOXICIDAD
TING: TOXICITY
Toxicologia
NT: Neurotoxicologia
Toxicidade
TESP: TOXICOLOGIA
TING: TOXICOLOGY
Toxicomania
RT: Distúrbios tóxicos
TESP: TOXICOMANIA
TING: TOXICOMANIA
Toxicômanos
RT: Droga (vício)
TESP: TOXICOMANOS
TING: DRUG ADDICT
Tóxicos
Toxinas
TPL
TQM

USE: Drogas
USE: Venenos
USE: Teste de prontidão para leitura
USE: Gestão de qualidade total

Trabalhadores
USE: Recursos humanos
Trabalhadores rurais
UF: Camponeses
BT: Pessoal não profissional
RT: Pessoal da indústria e comércio
TESP: TRABAJADORES RURALES
TING: AGRICULTURAL WORKERS

Trabalho

NT: Mercado de trabalho
Organização do trabalho
Salários
Trabalho - Dicionários
Trabalho noturno
RT: Elaboração psíquica
Empregabilidade
Flexibilização
Profissões
Trabalho estrangeiro
Trabalho feminino
Trabalho infantil
Trabalho informal
Trabalho penoso
TESP: TRABAJO
TING: LABOUR

Trabalho - Dicionários
BT: Dicionários
Trabalho
Trabalho científico
RT: Discurso científico (psicologia)
TESP: TRABAJO CIENTIFICO
TING: SCIENTIFIC WORK
Trabalho científico - Normalização
RT: Dissertações acadêmicas - Normas
Trabalho da mulher
USE: Trabalho feminino
Trabalho de parto
USE: Parto
Trabalho docente
RT: Formação de professores
Saberes docentes
TESP: TRABAJO DOCENTE
TING: TEACHING WORK
Trabalho doméstico
BT: Administração
RT: Divisão do trabalho
TESP: TRABAJO DOMESTICO
TING: HOUSEHOLD MANAGEMENT
SNPOR: Atividades efetuadas para a manutenção rotineira do lar ou
objetos pessoais.
SNESP: Actividades efectuadas para la manutencion rutinaria del
hogar y objetos personales
SNING: Activities carried out for the regular maintenance of home
and personal belongings.
Trabalho em grupo
BT: Administração de recursos humanos
TESP: TRABAJO EN GRUPO
TING: GROUP WORK

Trabalho estrangeiro
BT: Economia
RT: Trabalho
TESP: TRABAJO EXTRANJERO
TING: ALIEN LABOR
Trabalho feminino
UF: Mulheres no trabalho
Trabalho da mulher
BT: Mulheres
RT: Dupla carreira
Família
Profissões
Recursos humanos
Trabalho
TESP: TRABAJO DE MUJERES
TING: WORKING WOMEN
Trabalho infantil
BT: Economia
RT: Trabalho
TESP: TRABAJO INFANTIL
TING: CHILD LABOR
Trabalho informal
BT: Economia
RT: Trabalho
TESP: TRABAJO INFORMAL
TING: INFORMAL WORK
Trabalho intelectual
USE: Intelectuais
Trabalho noturno
BT: Trabalho
TESP: TRABAJO NOCTURNO
TING: NIGHT WORK
Trabalho penoso
RT: Trabalho
TING: HARD WORK
Traços de caráter
RT: Caráter
Caráter anal
Caráter epileptóide
Caráter fálico
Caráter fóbico
Caráter histérico
Caráter obsessivo
Caráter oral
Caráter paranóide
Personalidade
Traços de personalidade
UF: Características de personalidade
BT: Personalidade
NT: Adaptabilidade (personalidade)

Agressividade
Alteridade
Altruismo
Androginia
Assertividade
Autocontrole
Autoritarismo
Conformismo (personalidade)
Conservadorismo
Coragem
Criatividade
Curiosidade
Dependência (personalidade)
Egoísmo
Empatia
Estilo cognitivo
Extroversão
Feminilidade
Generosidade
Gregariedade
Independência (personalidade)
Individualidade
Instabilidade emocional
Introversão
Local de controle interno-externo
Masculinidade
Maturidade emocional
Maturidade sexual
Narcisismo
Obediência
Otimismo
Personalismo
Resiliência (Psicologia)
Sensibilidade (personalidade)
Sexualidade
Sinceridade
Sociabilidade
Subjetividade
Sugestionabilidade
Timidez
Tolerância
RT: Codependência (psicologia)
Sentimento de inferioridade
TESP: RASGOS DE PERSONALIDAD
TING: PERSONALITY TRAITS
Tradicionalismo
USE: Conservadorismo
Tradução

BT: Linguística
NT: Tradução (inglês/português) - Guia
TESP: TRADUCCION
TING: TRANSLATING

Tradução (inglês/português) - Guia
BT: Tradução
Tradutores

RT: Barbosa, Ruy, 1840-1923
Benjamin, Walter, 1892-1940
Tráfico de drogas
BT: Crime
TESP: TRAFICO DE DROGAS
TING: DRUG TRAFFIC
Tragédia grega
USE: Teatro grego
Tranquilizantes
UF: Calmantes
Drogas tranquilizantes
BT: Drogas
NT: Doxepina
Drogas neurolépticas
Haloperidol
RT: Benzodiazepinas
Drogas narcóticas
Sedativos
TESP: TRANQUILIZANTES
TING: TRANQUILIZING DRUGS
Transdisciplinaridade
RT: Pesquisa interdisciplinar
TESP: TRANSDISCIPLINARIDAD
TING: TRANSDISCIPLINARITY
Transe

BT: Fenômenos parapsicológicos
TESP: TRANCE
TING: TRANCE

Transexualismo
BT: Comportamento psicossexual
RT: Bissexualidade
Homossexualidade
Identidade de gênero
Travestismo
TESP: TRANSEXUALISMO
TING: TRANSSEXUALISM
Transferência
BT: Resistência
NT: Amor de transferência
Análise terapêutica
Transferência (Lacan)
RT: Análise mútua
Campo psicanalítico
Contratransferência
Corte
Deslocamento (psicologia)
Direção da cura
Intransferibilidade (psicanálise)
Memória
Reação terapêutica negativa
Silêncio

Transferência (aprendizagem)
BT: Aprendizagem
RT: Generalização (aprendizagem)
TESP: TRANSFERENCIA (APRENDIZAJE)
TING: TRANSFER (LEARNING)
SNPOR: Efeito de aprendizado previo na aquisição de novo material
ou habilidades como uma função da relativa similaridade
entre as situações anteriores e as situações atuais de
aprendizado. Compare GENERALIZAÇÃO (APRENDIZAGEM).
SNESP: Efecto de aprendizaje previo en la adquisicion de un nuevo
material o habilidades como una funciond e relativa
similaridad entre las situaciones anteriores y las
situaciones actuales de aprendizaje. Compare GENERALIZACION
(APRENDIZAJE)
SNING: Effect of previous learning on the acquisition of new
material or skills as a function of the relative similarity
between the prior and current learning situations. Compare
GENERALIZATION (LEARNING).
Transferência (Lacan)
BT: Lacan, Jacques-Marie Émile, 1901-1981
Transferência
TESP: TRANSFERENCIA (LACAN)
TING: TRANSFERENCE (LACAN)
Transferência de função
BT: Administração de recursos humanos
TESP: TRANSFERENCIA DE FUNCION
TING: TRANSFER OF FUNCTION
Transferência psicoterapêutica
BT: Processos psicoterapêuticos
RT: Aliança terapêutica
Contratransferência
Relações sexuais profissional-cliente
TESP: TRANSFERENCIA PSICOTERAPEUTICA
TING: PSYCHOTHERAPEUTIC TRANSFERENCE
SNPOR: Projeção inconsciente de sentimentos, pensamentos, e
desejos para o terapeuta que foram originariamente
associados as representações importantes do passado do
cliente.
SNESP: Proyeccion inconciente de los sentimientos, pensamientos y
deseos para la terapêutica que fueran originalmente
asociados a representaciones importantes del pasado del
cliente
SNING: Unconscious projection of feelings, thoughts, and wishes to
the therapist that were originally associated with
important figures from the client's past.
Transgressão
BT: Sintomas
NT: Trânsito (transgressões)
RT: Comportamento antissocial
Incesto
Leis
Perversão
TESP: TRANSGRESION
TING: TRANSGRESSION

Transgressões no trânsito
USE: Trânsito (transgressões)
Transistores
USE: Aparato
SNPOR: Termo em desuso a partir 1997. Use TRANSISTORES para
acessar referências entre 73-96.
SNING: Term discontinued in 1997. Use TRANSISTORS (APPARATUS) to
access references from 73-96.
Transitividade
RT: Esquizofrenia
TESP: TRANSITIVIDAD
TING: TRANSITIVITY
SNPOR: Qualidade de um relacionamento entre elementos de modo que
o relacionamento se transfere através dos elementos.
Exemplo: um relacionamento transitivo seria: a>b, e b>c,
certamente a>c. (Dicionário de Psicologia APA
Trânsito (transgressões)
UF: Transgressões no trânsito
Violações no trânsito
BT: Comportamento antissocial
Transgressão
TESP: TRANSITO (TRANSGRESORES)
TING: TRAFFIC VIOLATIONS
Transmissão (psicanálise)
RT: Conhecimento
Ensino
Ensino da psicanálise
Ética
Família
Supervisão psicanalítica
Transmissão psíquica entre gerações
TESP: TRANSMISION (PSICOANALISIS)
TING: TRANSMISSION (PSYCHOANALYSIS)
Transmissão cultural
BT: Cultura
Transmissão nervosa
BT: Neurofisiologia
TESP: TRANSMISION NERVIOSA
TING: NEURAL TRANSMITION
Transmissão psíquica entre gerações
RT: Transmissão (psicanálise)
TESP: TRANSMISION PSIQUICA ENTRE LAS GENERACIONES
TING: PSYCHIC TRANSMISSION BETWEEN GENERATIONS
Transplante cardíaco
UF: Transplante de coração
RT: Transplante de órgãos
TESP: TRANSPLANTE DE CORAZON
TING: CARDIAC TRANSPLANTATION
Transplante de coração
USE: Transplante cardíaco

Transplante de fígado
RT: Transplante de órgãos
TESP: TRASPLANTE DE HIGADO
TING: LIVER TRANSPLANTATION
Transplante de medula óssea
RT: Medula espinhal
TESP: TRASPLANTE DE MEDULA OSEA
TING: BONE MARROW TRANSPLANTATION
Transplante de órgãos
BT: Cirurgia
RT: Doação de órgãos
Transplante cardíaco
Transplante de fígado
Transplante neural
Transplante renal
TESP: TRASPLANTE DE ORGANOS
TING: ORGAN TRANSPLANTATION
Transplante neural
RT: Doação de órgãos
Transplante de órgãos
TESP: TRANSPLANTE NEURAL
TING: NEURAL TRANSPLANTATION
Transplante renal
RT: Transplante de órgãos
TESP: TRASPLANTE DE RINON
TING: RENAL TRANSPLANTATION
Transporte público
BT: Instalações e serviços comunitários
Transportes
TESP: TRANSPORTE PUBLICO
TING: PUBLIC TRANSPORTATION
Transportes
NT: Transporte público
TESP: TRANSPORTES
TING: TRANSPORTATION
Transtorno afetivo bipolar
USE: Transtorno bipolar
Transtorno bipolar
UF: Psicose maníaco-depressiva
Transtorno afetivo bipolar
RT: Depressão
Distúrbios afetivos
Mania
TING: BIPOLAR DISORDER
Transtorno da falta de atenção com hiperatividade
UF: Disfunção cerebral mínima
Disfunções cerebrais mínimas
Distúrbio cerebral mínimo
Perturbação cerebral mínima

TDAH
BT: Distúrbio da atenção
RT: Distúrbios mentais
Hiperatividade
Impulsividade
TESP: TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD
TING: ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
SNPOR: Um transtorno do comportamento no qual as características
essenciais são sinais de falta de atenção, impulsividade e
hiperatividade.
SNESP: Un trastorno de la conducta en la que los rasgos esenciales
son signos de falta de atención, impulsividad y la
hiperactividad.
SNING: A behavior disorder in which the essential features are
signs of developmentally inappropriate inattention,
impulsivity, and hyperactivity.Historical Note: Use both
ATTENTION DEFICIT DISORDER and HYPERKINESIS to access
references prior to 2001. In May 2006, this term replaced
the discontinued term MINIMAL BRAIN DISORDERS. MINIMAL
BRAIN DISORDERS was removed from all records containing it
and replaced with ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH
HYPERACTIVITY, its postable counterpart.
Transtorno dissociativo de identidade
USE: Distúrbio dissociativo de identidade
Transtorno distímico
UF: Distimia
BT: Depressão
RT: Anedonia
TESP: TRASTORNO DISTIMICO
TING: DYSTHYMIC DISORDER
SNING: Chronic affective disorder characterized by either
relatively milds depressive symptoms or marked loss of
pleasure in usual activities. Consider DEPRESSION (EMOTION)
to acess references prior to 1988.
Transtorno do stress pós-traumático
USE: Distúrbio do stress pós-traumático
Transtorno factício
BT: Distúrbios mentais
NT: Síndrome de Munchausen
TESP: TRASTORNOS FACTICIOS
TING: FACTITIOUS DISORDERS
Transtorno obsessivo-compulsivo
UF: Distúrbio obsessivo compulsivo
Neurose compulsiva
Neurose obsessivo-compulsiva
Neurose obsessivo compulsivo
TOC
BT: Distúrbios da ansiedade
RT: Anulação
Comportamento compulsivo
Obsessões
TESP: TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO
TING: OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER

Transtornos
USE: Distúrbios
Transtornos dissociativos
UF: Padrões dissociativos
BT: Distúrbios mentais
NT: Despersonalização
Distúrbio dissociativo de identidade
RT: Amnésia
Dissociação
Distúrbios da consciência
Distúrbios da personalidade
TESP: PATRONES DISOCIATIVES
TING: DISSOCIATIVE PATTERNS
SNPOR: Distúrbios mentais caracterizados por distúrbios e / ou
alterações nas funções normalmente integradas de
consciência, memória ou identidade.Compare DISSOCIAÇÃO. HN:
Considere PADRÕES DISSOCIATIVOS para acessar os registros
1973-2000.
SNESP: Los trastornos mentales caracterizados por alteraciones y /
o alteraciones en las funciones normalmente integradas de
conciencia, memoria o identidade.Compare DISOCIATIÓN. HN:
Considere PATRONES DISOCIATIVOS para acceder a los
registros de 1973-2000.
SNING: Mental disorders characterized by disruptions and/or
alterations in the normally integrated functions of
consciousness, memory or identity.Compare DISSOCIATION. HN:
Consider DISSOCIATIVE PATTERNS to access records from
1973-2000.
Transtornos do humor
BT: Distúrbios afetivos
TESP: TRASTORNOS DEL HUMOR
TING: MOOD DISORDERS
SNPOR: Aqueles transtornos que tem como principal característica o
distúrbio do humor. (DECS)
SNESP: Aquellos trastornos que tienen como principal
característica alteraciones del animo
SNING: Those disorders that have a disturbance in mood as their
predominant feature
Transtornos severos de comportamento
BT: Distúrbios do comportamento
TESP: TRANSTORNOS SEVEROS DEL COMPORTAMIENTO
TING: SEVERELY CONDUCT DISORDER
Transtornos somatoformes
USE: Somatização
Tratamento
UF: Terapia
NT: Abordagem de tratamento interdisciplinar
Atendimento conjugado
Cromoterapia
Fonoaudiologia
Interconsulta médico-psicológica
Intervenção na crise
Intervenção psicológica
Intervenção psicoterapêutica

Medicina preventiva
Métodos de tratamento físico
Modificação do comportamento
Psicoterapia
Reabilitação
Renascimento
Serviços de saúde
Socioterapia
Técnicas cognitivas
Técnicas psicoterapêuticas
Terapia com artes criativas
Terapia de relaxamento
Terapia multimodal
Terapia sexual
Terapias orgânicas
Tratamento antiretroviral
RT: Aconselhamento
Aliança terapêutica
Analisabilidade
Avaliação terapêutica
Clínicas
Cuidadores
Cura
Desistência do tratamento
Educação em relação à morte
Efeitos colaterais (tratamento)
Eutanásia
Impasse (psicoterapia)
Instalações e serviços para tratamento
Intervenção precoce
Prevenção
Processos terapêuticos
Psiquiatria
Xamanismo
TESP: TERAPIA
TING: TREATMENT
SNPOR: Termo de conceituacao ampla para referir-se às medidas
psicológicas ou físicas designadas para a melhora ou cura
de uma condicao anormal ou indesejada. Se possível use um
termo mais específico.
SNING: Conceptually broad array term referring to psychological or
physical measures designed to ameliorate or cure an
abnormal or undesirable condition. Use a more specific term
if possible.
Tratamento (avaliação)
USE: Avaliação terapêutica
Tratamento antiretroviral
UF: Terapia antiretroviral
BT: Tratamento
RT: Medicina
TESP: TERAPIA ANTIRRETROVIRAL
TING: ANTIRETROVIRAL TREATMENT
Tratamento com alarme
RT: Enurese
TING: ALARM THERAPY

Trauma do nascimento
RT: Angústia
Angústia de nascimento
Trauma emocional
BT: Estados emocionais
RT: Distúrbio do stress pós-traumático
Memória falsa
Reações à separação
TESP: TRAUMA EMOCIONAL
TING: EMOTIONAL TRAUMA
Trauma psíquico
RT: Dor psíquica
TESP: TRAUMA PSIQUICO
TING: PSYCHIC TRAUMA
Traumatismo craniano
USE: Dano cerebral
Traumatismos maxilofaciais
RT: Odontologia
TESP: TRAUMATISMOS MAXILOFACIALES
TING: MAXILLOFACIAL INJURIES
Travestismo
BT: Comportamento psicossexual
RT: Bissexualidade
Fetichismo
Homossexualidade
Transexualismo
TESP: TRAVESTISMO
TING: TRANSVESTISM
TRCP

USE: Técnica do repertório de constructos pessoais

Treinamento
USE: Educação
Treinamento autógeno
BT: Psicoterapia
Técnicas psicoterapêuticas
RT: Terapia de relaxamento
Treinamento de biofeedback
TESP: ENTRENAMIENTO AUTOGENICO
TING: AUTOGENIC TRAINING
SNPOR: Forma fisiologica de psicoterapia baseada em estudos do
sono e hipnóse e a aplicação de princípios da yoga.
SNING: Physiological form of psychotherapy based on studies of
sleep and hypnosis and the application of yoga principles.
Treinamento da eficiência dos pais
USE: Treinamento de pais
Treinamento de biofeedback
BT: Biofeedback
Feedback
Modificação do comportamento

RT: Treinamento autógeno
TESP: ENTRENAMIENTO DE BIORETROALIMENTACION
TING: BIOFEEDBACK TRAINING
SNPOR: Processo auto-dirigido pelo qual uma pessoa utiliza a
informação de biofeedback para ganhar controle voluntario
sobre processos ou funções que estao primeiramente sob
controle autonomo. Termo usado em ambientes de experimento
ou tratamentos com base em assuntos humanos.
SNESP: Proceso auto-dirigido por la cual una persona utiliza la
informacion del biofeedback para ganar control voluntario
sobre los procesos o funciones que estan primeramente sobre
el control autonomo. Termino usado en ambientes de
experimento o tratamentos con base en asuntos humanos
SNING: Self-directed process by which a person uses biofeedback
information to gain voluntary control over processes or
functions which are primarily under autonomic control. Used
in experimental or treatment settings with human subjects.
Treinamento de função
USE: Treinamento de pessoal
Treinamento de grupo
USE: Treinamento de sensibilidade
Treinamento de habilidades sociais
BT: Habilidades sociais
TESP: ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES
TING: SOCIAL SKILLS TRAINING
Treinamento de pais
UF: Treinamento da eficiência dos pais
BT: Educação
RT: Papel dos pais
Práticas de criação infantil
Relações pais-criança
Relações pais-escola
Treinamento de relações humanas
TESP: ENTRENAMIENTO DE PADRES
TING: PARENT TRAINING
SNPOR: Materiais educacionais, informação, ou instrução para os
pais.
SNESP: Educational materials, information, or instruction for
parents
SNING: Educational materials, information, or instruction for
parents.
Treinamento de pessoal
UF: Desenvolvimento de pessoal
Treinamento de função
BT: Educação
NT: Qualificação profissional
RT: Recursos humanos
Treinamento de relações humanas
Treinamento de sensibilidade
TESP: ENTRENADOR PERSONAL
TING: PERSONNEL TRAINING
Treinamento de professores
USE: Formação de professores

Treinamento de relações humanas
UF: Grupos T
BT: Técnicas de desenvolvimento pessoal
RT: Dinâmica de grupo
Terapia de grupo de encontro
Terapia de grupo de maratona
Treinamento de pais
Treinamento de pessoal
Treinamento de sensibilidade
TESP: GRUPOS DE ENTRENAMIENTO SENSITIVO
TING: HUMAN RELATIONS TRAINING
SNPOR: Técnicas voltadas a promover a percepção de sentimentos e
necessidades dos outros com o objetivo de facilitar as
interações interpessoais positivas.
SNING: Techniques aimed at promoting awareness of feelings and
needs of others in order to facilitate positive
interpersonal interactions.
Treinamento de sensibilidade
UF: Treinamento de grupo
BT: Técnicas de desenvolvimento pessoal
RT: Dinâmica de grupo
Psicoterapia de grupo
Terapia de grupo de encontro
Terapia de grupo de maratona
Treinamento de pessoal
Treinamento de relações humanas
TESP: ENTRENAMIENTO SENSITIVO
TING: SENSITIVITY TRAINING
SNPOR: Grupo de treinamento que enfoca as relações interpessoais
em um grupo e a valorização da auto-confiança,
autopercepção, habilidades comportamentais, e a
flexibilidade no cumprimento de papéis.
SNING: Group training that focuses on interpersonal relations
within the group and enhancement of self-confidence,
self-perception, behavioral skills, and role flexibility.
Treinamento pré-natal
USE: Assistência pré-natal
Treino de omissão
BT: Condicionamento operante
Modificação do comportamento
TESP: ENTRENAMIENTO DE OMISION
TING: OMISSION TRAINING
SNPOR: Remoção do reforço positivo na ocorrência de comportamento
indesejado. O termo tem aplicações nos contextos
terapêutico e experimental.
SNESP: Remocion de refuerzo positivo en la ocurencia del
comportamiento no deseado. El termino tiene aplicaciones en
los contextos terapeuticos y experimental
SNING: Removal of positive reinforcement upon occurrence of
undesirable behavior. Has applications in both therapeutic
and experimental contexts.
Treino de toalete
BT: Práticas de criação infantil
TING: TOILET TRAINING

Triagem

Tribos

BT: Serviços de saúde
TESP: TRIAJE
TING: TRIAGE
SNPOR: A separação e classificação de pacientes ou casualidades
para determinar prioridade de necessidades e tratamento em
local apropriado (MeSH/NLM). Seleção e classificacao de
vitimas através da aplicação de critérios que determinam
sua probabilidade de sobrevivência (Material IV - Glosario
de Proteccion Civil, OPAS, 1992)
SNESP: La separacion y clasificacion de pacientes o casualidades
para determinar prioridad de necesidades y tratamiento en
sitio apropiado (MeSH/NLM). Seleccion y clasificacion de
victimas mediante la aplicacion de procedimientos normados,
en los que se determina su probabilidad de supervivencia
(Material IV - Glosario de Proteccion Civil, OPS, 1992)
SNING: The sorting out and classification of patients or
casualties to determine priority of need and proper place
of treatment
RT: Grupos étnicos
TESP: TRIBUS
TING: TRIBES

Trinomys

BT: Roedores
TING: TRINOMYS

Tristeza

TRO

UF: Melancolia
BT: Estados emocionais
RT: Avidez
Depressão (emoção)
Reações à separação
TESP: TRISTEZA
TING: SADNESS
USE: Teste de relações objetais

Trofismo
TING: TROPHISM
Tronco cerebral
BT: Cérebro
NT: Formação reticular
TESP: TRONCO ENCEFALICO
TING: BRAIN STEM
Tuberculose
BT: Distúrbios bacterianos
NT: Tuberculose pulmonar
RT: Distúrbios da pele
Distúrbios do sistema nervoso
Distúrbios músculo-esqueléticos
TESP: TUBERCULOSIS
TING: TUBERCULOSIS

Tuberculose pulmonar
BT: Distúrbios bacterianos
Tuberculose
TESP: TUBERCULOSIS PULMONAR
TING: PULMONARY TUBERCULOSIS
Tumores

USE: Neoplasias

Tumores em crianças
USE: Câncer em crianças
Turismo

RT: Recreação
TESP: TURISMO
TING: TOURISM

Turnover

USE: Rotatividade de pessoal

Tustin, Frances, 1913-1990
BT: Pessoas
RT: Psicoterapeutas
TV educativa
USE: Televisão educativa
UKU

USE: Escala Uku de efeitos colaterais

Umbanda

BT: Cultos afro-brasileiros
Religião yoruba
RT: Candomblé
Crenças religiosas
TESP: UMBANDA
TING: UMBANDA

Umidade

BT: Tempo
TESP: HUMEDAD
TING: HUMIDITY

Underwood, Benton J., 1915-1994
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Unidades de terapia intensiva
UF: CTI
UTI
BT: Administração hospitalar
TESP: UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
TING: INTENSIVE CARE UNITS
Universidade de Cambridge
BT: Universidades
Universidade de São Paulo

UF: USP
NT: Instituto de psicologia da USP
Universidade de São Paulo - Corpo docente - Bibliografia
Universidade de São Paulo - Dissertações e teses
Universidade de São Paulo - História
Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito - História
Universidade de São Paulo - Corpo docente - Bibliografia
BT: Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo - Dissertações e teses
BT: Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo - História
BT: Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito - História
BT: Universidade de São Paulo
Universidades
BT: Escolas
NT: Universidade de Cambridge
RT: Ambiente universitário
Ensino superior
Instituições de ensino superior
TESP: UNIVERSIDADES
TING: COLLEGES
Universitários
USE: Estudantes universitários
SNPOR: Estudantes que frequentam uma instituição de ensino
superior.
SNING: Students attending an institution of higher education.
Univocidade
TESP: UNIVOCIDAD
TING: UNIVOCITY
SNPOR: Aquilo que permite apenas uma interpretação, que ‚ nomeado
como único, sem o viés da polissemia
Urbanização
BT: Processos sociais
RT: Antropologia urbana
Industrialização
TESP: URBANIZACION
TING: URBANIZATION
USP
UTI

USE: Universidade de São Paulo
USE: Unidades de terapia intensiva

Utilitarismo (filosofia)
BT: Filosofia
TESP: UTILITARISMO (FILOSOFIA)
TING: UTILITARIANISM (FILOSOFIA)
Utilização de ferramentas

BT: Processos motores
RT: Etologia animal
TESP: UTILIZACION DE HERRAMIENTAS
TING: TOOL USE
Utopias

Uveite

BT: Filosofia
TESP: UTOPIAS
TING: UTOPIAS
BT: Distúrbios da visão
TESP: UVEITIS
TING: UVEITIS

Vacinação
USE: Imunização
Vaginismo
RT: Distúrbios da função sexual
Frigidez
TESP: VAGINISMO
TING: VAGINISMUS
Vaidade

BT: Estados emocionais
RT: Arrogância
TESP: VANIDAD
TING: PRIDE

Validade do teste
BT: Aplicação do teste
Construção do teste
RT: Interpretação do teste
Padronização do teste
TESP: VALIDACION DE TEST
TING: TEST VALIDITY
SNPOR: Avaliação segundo a qual um teste mede aquilo para o que
foi designado para medir. Incluem-se critério-orientado e
validade de conteúdo.
SNESP: Reevaluacion por la cual una prueba mide aquello para que
fue designado para medir. Se incluye criterio orientado y
validacion de contenido
SNING: Extent to which a test measures what it was designed to
measure. Includes criterion-oriented and content validity.
Validade estatística
UF: Estatística (validade)
BT: Análise estatística
RT: Correlação estatística
Experimentação
TESP: VALIDACION ESTADISTICA
TING: STATISTICAL VALIDITY
SNPOR: Use ESTATÍSTICA (VALIDADE) para acessar referências entre
67-72.
SNING: Use VALIDITY (STATISTICAL) to access references from 67-72.
Valores

NT: Valores sociais

RT: Dignidade
Ética
Moral
TESP: VALORES
TING: VALUES
SNPOR: Qualidades, princípios ou comportamentos considerados
moralmente ou intrinsicamente válidos ou desejados. Se
possível use um termo mais específico.
SNING: Qualities, principles or behaviors considered to be morally
or intrinsically valuable or desirable. Use a more specific
term if possible.
Valores sociais
BT: Influências sociais
Valores
RT: Anomia
Moral
Normas sociais
Sociedades
TESP: VALORES SOCIALES
TING: SOCIAL VALUES
Vargas, Getúlio Dornelles, 1882-1954
BT: Pessoas
RT: Advogados
Políticos
Variabilidade de resposta
BT: Parâmetros de respostas
TESP: VARIABILIDAD DE RESPUESTA
TING: RESPONSE VARIABILITY
Variação sazonal
BT: Efeitos ambientais
RT: Efeitos da temperatura
Ritmos biológicos
TING: SEASONAL VARIATIONS
SNPOR: Alterações periódicas nas respostas comportamentais,
psicológicas ou fisiológicas em relação às mudanças
sazonais. Usado para as populações humanas ou animais.
SNESP: Los cambios periódicos en las respuestas conductuales,
psicológicos o fisiológicos en relación con los cambios
estacionales. Se utiliza para las poblaciones humanas o
animales.
SNING: Periodic changes in behavioral, psychological or
physiological responses in relation to seasonal changes.
Used for human or animal populations.
Variações diurnas
USE: Ritmos biológicos (humano)
Vê epistemológico de Gowin
BT: Métodos de ensino
RT: Mapas cognitivos
Veados

USE: Cervos

Veblen, Thorstein, 1857-1929

BT: Pessoas
RT: Economistas
Sociólogos
Vegetarianismo
USE: Dieta vegetariana
Velhice

UF: Terceira idade
RT: Crise vital
Demência senil
Envelhecimento
Envelhecimento físico
Geriatria
Gerontologia
Idosos
TESP: VEJEZ
TING: OLD AGE
SNPOR: Indivíduos com idades de 65 anos em diante. Use GERIATRIA
ou GERONTOLOGIA para acessar referências entre 67-72.
SNING: Aged 65 years or older. Use GERIATRICS or GERONTOLOGY to
access references from 67-72.

Velhos

USE: Idosos

Velocidade
UF: Rapidez
RT: Física
TESP: VELOCIDAD
TING: VELOCITY
Vendas

USE: Marketing

Vendedores
USE: Pessoal de vendas
Venenos

UF: Toxinas
BT: Substâncias perigosas
NT: Neurotoxinas
RT: Inseticidas
TESP: VENENOS
TING: POISONS

Verbalização
USE: Comunicação oral
Verdade

RT: Autenticidade (filosofia)
TESP: VERDAD
TING: TRUTH

Verdadeiro self
BT: Self
TESP: VERDADERO SELF
TING: TRUE SELF

Vergonha

BT: Estados emocionais
RT: Ansiedade
Culpa
Embaraço
Medo
Moral
TESP: VERGUENZA
TING: SHAME
SNPOR: Use CULPA para acessar referências entre 73-93.
SNING: Use GUILT to access references from 73-93.

Vermes

BT: Invertebrados
NT: Planárias
TESP: VERMES
TING: WORMS

Vernon, Philip, 1905-1987
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Vertebrados
BT: Animais
NT: Anfíbios
Aves
Mamíferos
Peixes
Répteis
RT: Invertebrados
TESP: VERTEBRADOS
TING: VERTEBRATES
Vertigem

UF: Tontura
BT: Sintomas
RT: Doença de Meniere
TESP: VERTIGO
TING: VERTIGO

Vespas

BT: Insetos
TESP: AVISPAS
TING: WASPS

Vestibular
RT: Cursos pré-vestibular
Educação
TESP: VESTIBULAR
TING: STUDENT ADMISSION CRITERIA
Vestíbulo do labirinto
USE: Aparelho vestibular
Viagra

UF: Citrato de sildenafil
BT: Fármacos sintéticos
TESP: VIAGRA

Vias aferentes
BT: Vias neurais
RT: Neurônios sensoriais
Vias eferentes
TESP: VIAS AFERENTES
TING: AFFERENT PATHWAYS
Vias auditivas
RT: Percepção auditiva
TESP: VIAS AUDITIVAS
TING: AUDITORY PATHWAYS
Vias eferentes
BT: Sistema nervoso parassimpático
Vias neurais
RT: Processos motores
Vias aferentes
TESP: VIAS EFERENTES
TING: EFFERENT PATHWAYS
SNPOR: Conjuntos de fibras que tipicamente transportam impulsos
neurais das conexões do sistema nervoso central para os
nervos musculares e glandulares.
SNESP: Conjuntos de fibras que tipicmanente transportan impulsos
neurales de las conexiones del sistema nervioso central
para losnrevios musculares y glandulares
SNING: Collections of fibers that typically carry neural impulses
away from central nervous system connections toward
muscular and glandular innervations.
Vias neurais
UF: Caminho neural
Conexões neurais
BT: Sistema nervoso central
Sistema nervoso periférico
NT: Corpo caloso
Formação reticular
Sistema límbico
Vias aferentes
Vias eferentes
TESP: VIAS NERVIOSAS
TING: NEURAL PATHWAYS
SNPOR: Conjunto de fibras neurais periféricas ou centrais tendo
uma função neurológica comum e servindo para conectar
sistemas neuroanatômicos assim como mecanismos sensoriais
ou motores ou os núcleos do sistema nervoso central.
SNING: Collections of central or peripheral neural fibers having a
common neurological function and serving to connect
neuroanatomical systems such as sensory or motor mechanisms
or central nervous system nuclei.
Vício

BT: Distúrbios do comportamento
NT: Alcoolismo
Droga (vício)
Tabagismo
RT: Autodestruição
Droga (abuso)
Droga (uso)
Jogo patológico

TESP: VÍCIO
TING: ADDICTION
Vico, Giambattista, 1668-1744
BT: Pessoas
RT: Filosofia italiana
Filósofos
Vida alternativa
RT: Modo de vida
TESP: VIDA ALTERNATIVA
TING: ALTERNATIVE LIFE
Vida familiar
USE: Relações familiares
Videogames
USE: Jogos de computador
Videotapes
BT: Meios de comunicação audiovisual
TESP: VIDEOCINTAS
TING: VIDEOTAPES
SNPOR: Gravações audiovisuais usadas em ambientes educacionais e
não-educacionais. Termo não utilizável como um
identificador de tipo de documento.
SNESP: Gravaciones audiovisuales usadas en ambients educacionales
y no educacionales. Termino no utilizado como un
identificador de tipo de documento
SNING: Audiovisual tape recordings used in both noneducational and
educational settings. Not used as a document type
identifier.
Viés do teste
BT: Aplicação do teste
Construção do teste
TING: TEST BIAS
SNING: Any significant differential performance on tests by
different populations (e.g., males versus females) as a
result of test characteristics which are irrelevant to the
variable or construct bein mesured
Vigilância

BT: Atenção
Estados de consciência
RT: Atenção seletiva
TESP: VIGILANCIA
TING: VIGILANCE
SNPOR: Alerta intencional e consciente caracterizado por uma
prontidão em responder as mudanças do ambiente. Compare
ATENÇÃO.
SNING: Intentional and conscious alertness characterized by a
readiness to respond to environment changes. Compare
ATTENTION.

Vigotsky (Lev)
USE: Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934
Vínculo emocional

USE: Comportamento de apego
Violações no trânsito
USE: Trânsito (transgressões)
Violência

BT: Comportamento antissocial
Conflito
NT: Violência contra mulher
Violência escolar
Violência na criança
Violência na família
Violência psicológica
RT: Ataque
Autodefesa
Coerção
Crueldade
Guerra
Linchamento
Periculosidade
Terrorismo
Tortura
TESP: VIOLENCIA
TING: VIOLENCE

Violência contra mulher
BT: Violência
TESP: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
TING: VIOLENCE AGAINST WOMEN
Violência doméstica
USE: Violência na família
Violência escolar
UF: Violência estudantil
Violência nas escolas
BT: Delinquência juvenil
Violência
RT: Bullying
TESP: VIOLENCIA ESCOLAR
TING: SCHOOL VIOLENCE
Violência estudantil
USE: Violência escolar
Violência na criança
BT: Abuso da criança
Violência
TESP: VIOLENCIA EN NINO
TING: VIOLENCE IN CHILDREN
Violência na família
UF: Violência doméstica
BT: Violência
NT: Abuso da criança
RT: Abuso sexual
Conflito conjugal
Mulheres espancadas
Relações familiares

TESP: VIOLENCIA DOMESTICA
TING: FAMILY VIOLENCE
SNPOR: Comportamento prejudicial ou abusivo na família ou outras
situações interpessoais domésticas.
SNING: Injurious or abusive behavior in family or other domestic
interpersonal situations.
Violência nas escolas
USE: Violência escolar
Violência psicológica
BT: Violência
RT: Assédio
TESP: VIOLENCIA PSICOLOGICA
TING: PSYCHOLOGICAL VIOLENCE
Violência sexual
USE: Agressões sexuais
Violência sexual contra meninos
USE: Abuso da criança
Virgindade
BT: Comportamento psicossexual
RT: Abstinência sexual
Relação sexual pré-conjugal
TESP: VIRGINIDAD
TING: VIRGINITY
Virtudes

BT: Ética
NT: Virtuosismo
TESP: VIRTUDES
TING: VIRTUES

Virtuosismo
BT: Virtudes
RT: Aptidão
Vírus

NT: Papilomavírus

Vírus da imunodeficiência humana
USE: HIV
Visão

NT: Percepção visual
RT: Cegueira
Córtex visual
Deficiente visual
Deficiente visual idoso
Discriminação de cores
Espelho
Sensibilidade de contraste visual
TESP: VISION
TING: VISION

Visão binocular
BT: Percepção visual

TESP: VISION BINOCULAR
TING: BINOCULAR VISION
Visicalc

BT: Programas de computador

Visitrend visiplot
BT: Programas de computador
Visões (misticismo)
USE: Misticismo
Vitiligo

BT: Distúrbios da pele
TESP: VITILIGO
TING: VITILIGO

Vitimização
UF: Opressão (psicologia)
BT: Interação social
RT: Assédio
Bullying
Crime
Tortura
TESP: VICTIMIZACION
TING: VICTIMIZATION
SNPOR: Processo ou estado de se estar pessoalmente envolvido em
crime, trapaça, fraude, ou outras circunstâncias nocivas
como um resultado dos atos de outros.
SNESP: Proceso o estado de estar involucrado en crimen, fraudo, u
otras circunstancias nocivas con un resultado de actos de
otros
SNING: Process or state of having been personally subjected to
crime, deception, fraud, or other detrimental circumstances
as a result of the deeds of others.
Vitimização sexual da criança
USE: Abuso da criança
Vivências

NT: Vivências emocionais
RT: Afeição
Experiências de vida
TESP: VIVENCIAS

Vivências emocionais
BT: Vivências
RT: Emoções
TESP: VIVENCIAS EMOCIONALES
TING: EMOTIONAL EXPERIENCES
Vivissecção
BT: Experimentação animal
TESP: VIVISECCION
TING: VIVISECTION
Vocabulário
UF: Palavras (vocabulário)
BT: Linguagem

NT: Vocabulário auditivo
Vocabulário expressivo
Vocabulário receptivo
RT: Comunicação verbal
Semântica
TESP: VOCABULARIO
TING: VOCABULARY
Vocabulário auditivo
BT: Vocabulário
Vocabulário controlado
NT: Cabeçalhos de assunto
Tesauros
TESP: VOCABULARIO CONTROLADO
TING: VOCABULARY, CONTROLLED
Vocabulário expressivo
BT: Vocabulário
Vocabulário receptivo
BT: Vocabulário
Vocação médica
BT: Orientação vocacional
TESP: VOCACION MÉDICA
TING: MÉDICAL INCLINATION
Vocação religiosa
RT: Religião
TESP: VOCACION RELIGIOSA
TING: RELIGIOUS VOCATION
Vocações
USE: Profissões
Vocalização
NT: Choro
Riso
Vocalizações dos animais
Voz
RT: Canto
Comunicação
Comunicação animal
Comunicação oral
Comunicação verbal
TESP: VOCALIZACION
TING: VOCALIZATION
SNPOR: Produção de sons por meio de vibrações das cordas vocais.
SNING: Production of sounds by means of vocal cord vibrations.
Vocalização do bebê
UF: Balbucio
Bebê (vocalização)
BT: Voz
RT: Choro
TESP: VOCALICION INFANTIL
TING: INFANT VOCALIZATION
SNPOR: Balbucio no qual a mesma sílaba é repetida (p.ex.,

ba-ba-ba-ba-ba). É característico de bebês entre os 8 e 10
anos.(Dicionário de psicologia APA. Porto Alegre, Artmed,
2010).
SNESP: Balboceo no cual la misma sílaba es repetida (p.ej.,
ba-ba-ba-ba-ba). Es característico de bebés entre los 8 y
10 años.
Vocalizações dos animais
BT: Etologia animal
Vocalização
RT: Comunicação animal
Ecolocação
TESP: VOCALIZACION ANIMAL
TING: ANIMAL VOCALIZATIONS
Voleibol

BT: Esportes
Recreação
TESP: VOLEYBALL
TING: VOLLEYBALL

Voltaire, Francois Marie Arouet de, 1694-1778
BT: Pessoas
RT: Filosofia francesa
Filósofos
Voltímetros
USE: Aparato
Voluntários
RT: Caridade
Comportamento pró-social
Comportamento social
Cooperação
Envolvimento
TESP: VOLUNTARIOS
TING: VOLUNTEERS
SNPOR: Os indivíduos que voluntariamente realizam um serviço.
SNESP: Las personas que voluntariamente realizan un servicio.
SNING: Individuals who willingly undertake a service.
Vontade

RT: Autodeterminação
Comportamento de escolha
Determinismo
Liberdade
Tomada de decisão
TESP: VOLICION
TING: VOLITION
SNPOR: Processo de tomar decisões em um curso de ação,
voluntariamente ou sem influência externa direta.
SNING: Process of deciding on a course of action voluntarily or
without direct external influence.

Voz

BT: Vocalização
NT: Choro
Vocalização do bebê
Voz esofágica

RT: Canto
Comunicação
Comunicação oral
TESP: VOZ
TING: VOICE
Voz esofágica
BT: Voz
TESP: VOZ ESOFAGICA
TING: ESOPHAGEAL SPEECH
Vulnerabilidade
RT: Pessoas desaparecidas
TESP: VULNERABILIDAD
TING: VULNERABILITY
Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934
UF: Vigotsky (Lev)
BT: Pessoas
NT: Psicologia histórico-cultural
RT: Desenvolvimento da linguagem
Psicolinguística
Psicólogos
TESP: VYGOTSKY, LEV SEMENOVICH, 1896-1934
TING: VYGOTSKY, LEV SEMENOVICH, 1896-1934 SNING: Identifies
biographical or autobiographical studies and discussions of
Vygotsky's works. Sometimes spelled Vigostsky's or
Vygostski.
SNPOR: Identifica estudos e comentários biográficos e
auto-biográficos dos trabalhos de Vygotsky. Opcionalmente
pode-se grafar Vygostsky ou Vygostski.
W-QLI

USE: Escala de qualidade de vida de clientes de serviços de
saúde mental

WAIS (teste)
USE: Escala de inteligência Wechsler para adultos
Wallace, Alfred Russel, 1823-1913
BT: Pessoas
RT: Naturalistas
Wallon, Henri, 1879-1962
BT: Pessoas
RT: Historiadores
Políticos
TING: WALLON, HENRI
Watson, John Broadus, 1878-1958
BT: Pessoas
RT: Psicólogos
Weber, Max, 1864-1920
BT: Pessoas
RT: Sociólogos
Weil, Simone, 1909-1943
BT: Pessoas

RT: Escritores
Filosofia francesa
Filósofos
Whiting, John Wesley Mayhew, 1908-1999
BT: Pessoas
RT: Sociólogos
William, James, 1842-1910
BT: Pessoas
RT: Filosofia americana
Filósofos
Psicólogos
TESP: JAMES (WILLIAM)
TING: JAMES (WILLIAM)
SNPOR: Identifica estudos biográficos ou autobiográficos e
conteúdo dos trabalhos de James.
SNING: Identifies biographical or autobiographical studies and
discussions of James's works.
Wilson, Thomas Woodrow, 1856-1924
BT: Pessoas
RT: Políticos
Windows

BT: Programas de computador

Winnicott, Donald Woods, 1896-1971
BT: Pessoas
NT: Brincar (Winnicott)
Jogo do rabisco
Papel de espelho
Placement (Winnicott)
Provisão ambiental (Winnicott)
RT: Pediatras
Psicanalistas
TING: WINNICOTT, DONALD WOODS
WISC (teste)
USE: Escala de inteligência Wechsler para crianças
Witte, Johann Heinrich Friedrich Karl, 1800-1883
BT: Pessoas
RT: Juristas
Wittgenstein - Dicionários
BT: Dicionários
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
BT: Pessoas
NT: Wittgenstein - Dicionários
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951 - Bibliografia
RT: Filosofia austríaca
Filósofos
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951 - Bibliografia
BT: Bibliografia
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951

WMS

USE: Escala de memória Wechsler

Woolf, Virginia, 1882-1941
BT: Pessoas
RT: Escritores
Wundt, Wilhelm Maximilian, 1832-1920
BT: Pessoas
RT: Filosofia alemã
Filósofos
Médicos
Psicólogos
WZT
Xadrez

USE: Teste de Wartegg
BT: Jogos de tabuleiro

Xamanismo
BT: Afiliação religiosa
RT: Cura pela fé
Etnologia
Psiquiatria transcultural
Tratamento
TESP: CHAMANISMO
TING: SHAMANISM
Y-BOCS
YMRS

USE: Escala Yale-Brown de obsessões e compulsões
USE: Escala de mania de Young

Young self report
UF: YSR
BT: Medidas
YSR

USE: Inventário de autoavaliação para adolescentes
Young self report
TING: YOUNG SELF REPORT

Zapata, Emiliano, 1879-1919
BT: Pessoas
Zapatismo
BT: Ideologia política
Zen budismo
BT: Budismo
TESP: ZEN BUDISMO
TING: ZEN BUDDHISM
Zidovudina
UF: AZT
BT: Drogas antivirais

RT: AIDS
HIV
TESP: ZIDOVUDINA
TING: ZIDOVUDINE
Zombaria

RT: Desprezo
Humilhação
Humor
Ironia
Mania
Personalidade antissocial
TESP: BURLA
TING: JEER

Zona incerta
UF: Subtálamo
BT: Neuropsicologia
TESP: ZONA INCERTA
TING: ZONA INCERTA
Zoologia

BT: Biologia
NT: Zoologia - Biliografia
Zoologia - Dicionários
Zoologia - Enciclopédias
TESP: ZOOLOGIA
TING: ZOOLOGY

Zoologia - Biliografia
BT: Bibliografia
Zoologia
TESP: ZOOLOGIA (BIBLIOGRAFIA)
TING: ZOOLOGY - GENERAL BIBLIOGRAPHY
Zoologia - Dicionários
BT: Bibliografia
Zoologia
TESP: ZOOLOGIA - DICCIONARIOS
TING: ZOOLOGY - DICTIONARY
Zoologia - Enciclopédias
BT: Enciclopédias
Zoologia
TESP: ZOOLOGIA - ENCICLOPEDIA
TING: ZOOLOGY - ENCYCLOPEDIA
Zoólogos

BT: Profissionais
RT: Griffin, Donald Redfield, 1915-2003
Lorenz, Konrad Zacharias, 1903-1989

Zwislocki, Jozef J., 1922BT: Pessoas
RT: Neurociências

