
PREFIXOS E SUFIXOS GREGOS E LATINOS

  
Prefixos 
Latinos Sentido Exemplos

AB-, ABS- Afastamento; separação abuso, abster-se, abdicar
AD-, A- Aproximação; tendência; direção adjacente, adjunto, admirar, agregar
AMBI- Duplicidade Ambivalência, ambidestro
ANTE- posição anterior Antebraço, anteontem, antepor
BENE-, 
BEN-, BEM- Bem; muito bom Benevolência, benfeitor, bem-vindo, bem-estar

BIS-, BI duas vezes bisavô, biconvexo, bienal, bípede, biscoito
CIRCUM-, 
CIRCUN- ao redor; movimento em torno Circunferência, circum-adjacente

CONTRA- Oposição; ação contrária contra-ataque, contradizer
COM-, 
CON-, CO- Companhia; combinação Compartilhar, consoante, contemporâneo, co-autor

DE-, DES-, 
DIS-

movimento para baixo; 
afastamento; ação contrária; 
negação

decair, desacordo, desfazer, discordar, dissociar, 
decrescer

EX-, ES-, E- movimento para fora; mudança 
de estado; separação

exonerar, exportar, exumar, espreguiçar, emigrar, 
emitir, escorrer, estender

EXTRA- posição exterior; superioridade extra-oficial, extraordinário, extraviar
IN-, IM-, I-, 
EN-, EM-, 
INTRA-, 
INTRO-

posição interna; passagem para 
um estado; movimento para 
dentro; tendência; direção para 
um ponto

incisão, inalar, injetar, impor, imigrar, enlatar, 
enterrar, embalsamar, intravenoso, intrometer, 
intramuscular

IN-, IM-, I- negação; falta intocável, impermeável, ilegal
INTER-, 
ENTRE-

posição intermediária; 
reciprocidade Intercâmbio, internacional, entrelaçar, entreabrir

JUSTA- Proximidade Justapor, justalinear
POS- posição posterior; ulterioridade pós-escrito, pospor, postônico

PRE- anterioridade; superioridade; 
intensidade prefixo, previsão, pré-história, prefácio

PRO- posição em frente; movimento 
para frente; em favor de Proclamar, progresso, pronome, prosseguir

RE- repetição; intensidade; 
reciprocidade realçar, rebolar, refrescar, reverter, refluir

RETRO- para trás Retroativo, retroceder, retrospectivo
SEMI- Metade semicírculo, semiconsoante, semi-analfabeto
SUB-, SOB-
, SO- 

posição abaixo de; inferioridade; 
insuficiência subconjunto, subcutâneo, subsolo, sobpor, soterrar

SUPER-, 
SOBRE-, 
SUPRA

posição superior; excesso Superpopulação, sobreloja, supra-sumo, sobrecarga, 
superfície

TRANS-, 
TRAS-, 
TRA-, 
TRES- 

através de; posição além de; 
mudança

Transbordar, transcrever, tradição, traduzir, 
traspassar, tresloucado, tresmalhar

ULTRA- além de; excesso Ultrapassar, ultra-sensível
VICE-, VIS- posição abaixo de; substituição vice-reitor, visconde, vice-cônsul

PREFIXOS GREGOS



A-, NA Privação; negação Ateu, analfabeto, anestesia

ANA- Repetição; separação; inversão; 
para cima Análise, anatomia, anáfora, anagrama

ANFI- Duplicidade; ao redor; de ambos 
os lados Anfíbio, anfiteatro, anfibologia

ANTI- Oposição, ação contrária Antibiótico, anti-higiênico, antitérmico, antítese, 
antípoda, anticristo

APO- Separação; afastamento; longe 
de Apogeu, apóstolo, apóstata

ARQUI-, 
ARCE-

Posição superior; excesso; 
primazia Arquitetura, arquipélago, arcebispo, arcanjo

CATA- Movimento para baixo; a partir 
de; ordem Catálise, catálogo, cataplasma, catadupa

DIA- Através de; ao longo de Diafragma, diagrama, diálogo, diagnóstico 
DI- Duas vezes Dipolo, dígrafo
DIS- Mau funcionamento; dificuldade Dispnéia, discromia, disenteria
EN-, EM-, 
E-, ENDO-

Posição interna; direção para 
dentro Encéfalo, emblema, elipse, endotérmico

EX-, EC-, 
EXO-
ECTO-

Movimento para fora; posição 
exterior Êxodo, eclipse

EPI- Posição superior; acima de. Epiderme, epílogo
EU-, EV- Excelência; perfeição; verdade Euforia, evangelho
HEMI- metade Hemisfério

HIPER- Posição superior; intensidade; 
excesso Hipérbole, hipertensão 

HIPO- Posição inferior; insuficiência Hipotrofia, hipotensão, hipodérmico

META- Posteridade; através de; 
mudança Metamorfose, metabolismo, metáfora, metacarpo

PARA- Proximidade; ao lado; oposto a Paradoxo, paralelo, paródia, parasita
PERI- Em torno de; Pericárdio, período, perímetro, perífrase
PRO- Posição anterior Prólogo, prognóstico
POLI- Multiplicidade; pluralidade Polinômio, poliedro
SIN-, SIM- Simultaneidade; reunião; resumo Sinfonia, simbiose, simpatia, sílaba
SUB-, SOB-
, SO-

posição abaixo de; inferioridade; 
insuficiência subconjunto, subcutâneo, subsolo, sobpor, soterrar

SUPER-, 
SOBRE-, 
SUPRA

posição superior; excesso Superpopulação, sobreloja, supra-sumo, sobrecarga, 
superfície

TRANS-, 
TRAS-, 
TRA-, 
TRES- 

através de; posição além de; 
mudança

Transbordar, transcrever, tradição, traduzir, 
traspassar, tresloucado, tresmalhar

ULTRA- além de; excesso Ultrapassar, ultra-sensível
VICE-, VIS- posição abaixo de; substituição vice-reitor, visconde, vice-cônsul

RADICAIS LATINOS

Forma Sentido Exemplo
Agri Campo Agricultura
Ambi Ambos Ambidestro
Arbori- Árvore Arborícola
Bis-, bi- Duas vezes Bípede, bisavô



Calori- Calor Calorífero
Cruci- cruz Crucifixo
Curvi- curvo Curvilíneo
Equi- igual Equilátero, eqüidistante
Ferri-, ferro- ferro Ferrífero, ferrovia
Loco- lugar Locomotiva
Morti- morte Mortífero
Multi- muito Multiforme
Olei-, oleo- Azeite, óleo Oleígeno, oleoduto
Oni- todo Onipotente
Pedi- pé Pedilúvio
Pisci- peixe Piscicultor
Pluri- Muitos, vários Pluriforme
Quadri-, 
quadru- quatro Quadrúpede

Reti- reto Retilíneo
Semi- metade Semimorto
Tri- Três Tricolor

2º Elemento da Composição

Forma Sentido Exemplos
-cida Que mata Suicida, homicida
-cola Que cultiva, ou habita Arborícola, vinícola, silvícola 
-cultura Ato de cultivar Piscicultura, apicultura
-fero Que contém, ou produz Aurífero, carbonífero
-fico Que faz, ou produz Benefício, frigorífico
-forme Que tem forma de Uniforme, cuneiforme
-fugo Que foge, ou faz fugir Centrífugo, febrífugo
-gero Que contém, ou produz Belígero, armígero 
-paro Que produz Ovíparo, multíparo
-pede Pé Velocípede, palmípede
-sono Que soa Uníssono, horríssono
-vomo Que expele Ignívomo, fumívomo
-voro Que come Carnívoro, herbívoro

RADICAIS GREGOS

Forma Sentido Exemplos 
Aero- ar Aeronave 
Antropo- homem Antropologia 
Arqueo- antigo Arqueologia 
Auto de si mesmo Autobiografia 
Biblio- livro Biblioteca 
Bio- vida Biologia 
Cali- belo Caligrafia 
Cosmo- mundo Cosmologia 
Cromo- cor Cromossomo 
Crono- tempo Cronologia 
Dactilo- dedo Dactilografia 
Deca- dez Decaedro 



Demo- povo Democracia 
di- dois Dissílabo 
Ele( c )tro- (âmbar) eletricidade Eletroímã 
Enea- nove Eneágono 
Etno- raça Etnologia 
Farmaco- medicamento Farmacologia 
Filo- amigo Filologia 
Fisio- natureza Fisionomia 
Fono- voz, som Fonologia 
Foto- fogo, luz Fotosfera 
Geo- terra Geografia 
Hemo- sangue Hemorragia 
Hepta- sete Heptágono 
Hetero- outro Heterogêneo 
Hexa- seis Hexágono 
Hidro- água Hidrogênio 
Hipo- cavalo Hipopótamo 
Ictio- peixe Ictiologia 
Iso igual Isósceles 
Lito- pedra Litografia 
Macro- grande, longo Macróbio 
Mega- grande Megalomaníaco 
Melo- canto Melodia 
Meso- meio Mesóclise 
Micro- pequeno Micróbio 
Mito- fábula Mitologia 
Mono- um só Monarca 
Necro- morto Necrotério 
Neo- novo Neolatino 
Octo- oito Octaedro 
Odonto- dente Odontologia 
Oftalmo- olho Oftalmologia 
Onomato- nome Onomatopéia 
Orto- reto, justo Ortodoxo 
Oxi- agudo, penetrante Oxítono 
Paleo- antigo Paleontologia 
Pan- todos, tudo Pan-americano 
Pato- doença Patologia 
Penta- cinco Pentágono 
Piro- fogo Pirotecnia 
Poli- muito Poliglota 
Potamo- rio Potamografia 
Proto- primeiro Protozoário 
Pseudo- falso Pseudônimo 
Psico- alma, espírito Psicologia 
Quilo- mil Quilograma 
Quiro- mão Quiromancia 
Rino- nariz Rinoceronte 



Rizo- raiz Rizotônico 
Tecno- arte Tecnografia 
Termo- quente Termômetro 
Tetra- quatro Tetraedro 
Tipo- figura, marca Tipografia 
Topo- lugar Topografia 
Tri- três Trissílabo 
Zoo- Animal Zoologia 

Forma Sentido Exemplos 
-agogo Que conduz Pedagogo 
-algia Dor Nevralgia 
-arca Que comanda Monarca 
-arquia Comando, governo Monarquia 
-céfalo Cabeça Microcéfalo 
-cracia Poder Democracia 
-doxo Que opina Ortodoxo 
-dromo Lugar para correr Hipódromo 
-edro Base, fase Poliedro 
-fagia Ato de comer Antropofagia 
-fago Que come Antropófago 
-filia Amizade Bibliofilia 
-fobia Inimizade, ódio, temor Fotofobia 
-fobo Que odeia, inimigo Xenófobo 
-foro Que leva ou conduz Fósforo 
-gamia Casamento Poligamia 
-gamo Casa Bígamo 
-gêneo Que gera Heterogêneo 
-glota; -glossa Língua Poliglota, isoglossa 
-gono Ângulo Pentágono 
-grafia Escrita, descrição Ortografia 
-grafo Que escreve Calígrafo 
-grama Escrito, peso Telegrama, quilograma 
-logia Discurso Arqueologia 
-logo Que fala ou trata Diálogo 
-mancia Adivinhação Quiromancia 
-metria Medida Biometria 
-metro Que mede Pentâmetro 
-morfo Que tem a forma Polimorfo 
-nomia Lei, regra Astronomia 
-nomo Que regula Autônomo 
-péia Ato de fazer Onomatopéia 
-pólis; -pole Cidade Petrópolis, metrópole 
-ptero Asa Helicóptero 
-scopia Ato de ver Macroscopia 
-scópio Instrumento para ver Microscópio 



-sofia Sabedoria Logosofia 
-teca Lugar onde se guarda Biblioteca 
-terapia Cura Fisioterapia 
-tomia Corte, divisão Dicotomia 
-tono Tensão, tom Monótono 

RADICAIS LATINOS

Forma Sentido Exemplo
Agri Campo Agricultura
Ambi Ambos Ambidestro
Arbori- Árvore Arborícola
Bis-, bi- Duas vezes Bípede, bisavô
Calori- Calor Calorífero
Cruci- cruz Crucifixo
Curvi- curvo Curvilíneo
Equi- igual Equilátero, eqüidistante
Ferri-, ferro- ferro Ferrífero, ferrovia
Loco- lugar Locomotiva
Morti- morte Mortífero
Multi- muito Multiforme
Olei-, oleo- Azeite, óleo Oleígeno, oleoduto
Oni- todo Onipotente
Pedi- pé Pedilúvio
Pisci- peixe Piscicultor
Pluri- Muitos, vários Pluriforme
Quadri-, 
quadru- quatro Quadrúpede

Reti- reto Retilíneo
Semi- metade Semimorto
Tri- Três Tricolor

Forma Sentido Exemplos
-cida Que mata Suicida, homicida
-cola Que cultiva, ou habita Arborícola, vinícola, silvícola 
-cultura Ato de cultivar Piscicultura, apicultura
-fero Que contém, ou produz Aurífero, carbonífero
-fico Que faz, ou produz Benefício, frigorífico
-forme Que tem forma de Uniforme, cuneiforme
-fugo Que foge, ou faz fugir Centrífugo, febrífugo
-gero Que contém, ou produz Belígero, armígero 
-paro Que produz Ovíparo, multíparo
-pede Pé Velocípede, palmípede
-sono Que soa Uníssono, horríssono
-vomo Que expele Ignívomo, fumívomo
-voro Que come Carnívoro, herbívoro



PRINCIPAIS SUFIXOS

Tipos de sufixos Principais sufixos Exemplos

Nominais

formam 

substantivos e 
adjetivos

aumentativo: -alhão, -ão, -anzil, -arra, 
-orra, -ázio... copázio, bocarra, corpanzil, casarão

diminutivo: -acho, -eto, -inho, -inha, -ote... riacho, filhote, livrinho
superlativo: -íssimo, érrimo, -limo... belíssimo, paupérrimo, facílimo
lugar: -aria, -ato, -douro, -ia... papelaria, internato, bebedouro
profissão: -ão, -dor, -ista... diarista, dentista, vendedor

origem: -ano, -eiro, ês... francês, alagoano, mineiro
coleção, aglomeração, conjunto: -al, -eira, 
-ada, -agem... folhagem, cabeleira, capinzal

excesso, abundância: -oso, -ento, -udo... gostoso, ciumento, barbudo

Verbais
-ear, ejar, -ecer, -escer,
-entar, -fazer, -ficar, -icar, -iscar, -ilhar, 
-inhar, -itar,-izar...

folhear, velejar, envelhecer, florescer, 
afugentar, liquefazer, petrificar, 
adocicar, chuviscar, dedilhar, 
escrevinhar, saltitar, organizar

Adverbiais somente o sufixo –mente amavelmente, distraidamente

OPCIOANAL -   PREFIXOS E SUFIXOS USADOS EM FARMÁCIA  
 

• Adeno - prefixo grego, adénos significa glândula. Aenoma - tumos glandular.
• Adipo - prefixo latino adipis, significa gordura. Células de gordura
• Aero - prefixo originário do latim, aér, significa ar. Aerofagia - ingestão de ar.
• Algesia - sufixo grego, álgos, indica dor, sofrimento. Analgesia - tirar a dor. Podemos 

também dizer análgésico - medicamento para tirar a dor.
• Algia - idem ao anterior. Mialgia - dor muscular.
• Andro - prefixo grego, andrós, significa homem, no sentido masculino. Androgênio - 

hormônio masculino.
• Antropo - prefiso grego, ánthropos, significa homem, ser humano. Medidas antropométricas 

- medidas do ser humano, como altura, peso etc.
• Arterio - prefixo grego, artería, significa artéria. Arteriografia - tipo de exame realizado nas 

artérias.
• Artro - prefixo grego, árthron, significa articulação. Artrose - inflamação de uma 

articulação.
• Astenia - sufixo grego, asthéneia, significa fraqueza. Miastenia - fraqueza muscular.
• Bio - prefixo grego, bios, significa vida. Biologia - estudo da vida.
• Capilo - prefixo latino, capillus, significa cabelo. Tônico capilar - tônico para cabelo.
• Carcino - prefixo grego, Karkínos, significa tumor. Carcinoadenoma - câncer glandular.
• Cárdia, cárdio - prefixo grego, kardia, coração. Cardíaco ´referente ao coração.
• Cida - sufixo originário do latim, caedere, significa matar. Bactericida - que mata as 

bactérias.
• Ciste - prefixo grego, kystis, significa bexiga. Cistite - inflamação na bexiga.
• Cito - prefixo grego, kytos, significa cédula. Citologia - estudo das células.
• Cortico - prefixo originário do latim, cortex, significa casca. Corticosterona - hormônio 

produzido no córtex da suprarenal.
• Dermo, dermato - prefixo grego, dérma, significa pele. Dermatol[ogico - uso na pele.
• Endo - do grego, ènden, significa dentro. Glândula endócrina - glândula de secreção interna.
• Entero - prefixo grego, ènteron, significa intestino. Enteropatia - doença intestinal.



• Eritro - prefixo grego, erythrós, significa vermelho. Eritrócito - cécula vermelha do  sangue.
• Estesia - sufico grego, aésthesis, significa sensação. Anestesia - ausência de sensação.
• Fito - prefixo grego, phytón, significa planta. Fitoterapia - terapia através das plantas
• Epi - prefixo grego epí, significa sobre. Epiderme, camada externa da derme.
• Exo - prefixo grego, éxo, significa de fora. Glândula exócrina, glândula que elimina 

homônio na parte externa do corpo, como a glândula sudorípara.
• Fero - sufixo latino, ferre, significa levar, trazer. Sonífero que leva ao sono.
• Filático - sufixo latino, phylaktilós significa que proteje, preserva. Medicamento profilático, 

usado para prevenir uma doença.Foto - prefixo grego, phótos, significa luz. Fotofobia, 
aversão à luz.

• Hepato - prefixo grego, hepar, significa fígado. Hepatopatia, doença do fígado.
• Hidro - prefixo grego, hydor, significa água. Hidratação, repor água.
• Hipno - prefixo grego, hypnos, significa sono. Hipnose, provocart o sono.
• In - prefixo latino, in, significa provação, negação. Indolor não causa dor.
• Isso - prefixo grego, ísos, significa igual. Solução isotônica, solução com a mesma 

concentração osmótica que o sangue.
• Leuco - prefixo grago, leukós, significa branco. leucócito, célula branca do sangue.
• Lipo - do grego, lópos, significa gordura. Lipídio, molécula de gordura.
• Logia - do grego, lógos, significa palavra, ciência. Farmacologia, ciência que estuda os 

fármacos.
• Macro - prefixo grego, makós, significa grande. MAcroscópico, algo que se vê sem o 

auxílio de microscópio.
• Micro - prefixo grego, mikrós,  significa pequeno. Microscópico, algo que se vê com auxílio 

de microscópio.
• Morfo - prefixo grego, morphé, significa forma. Morfoloia, estudo da forma.
• Necro - prefixo grego, nekrós,  significa morte. Tecido necrosado, tcido morto.
• Nefro - prefixo grego, nephros, siginifica rim. Nefrotóxico,  prejudica o funcionamento do 

rim.
• Neuro - prefixo grego, neuron, significa nervo. Neurocirurgia, cirurgia do sistema nervoso.
• Oftalmo - prefixo grego, ophtalmós, significa olho. Oftalmologia, ciência que estuda o olho.
• Pnéia - sufico grego, pnéia, significa respiração. Dispnéia, dificuldade de 

respiração./Pneumo - prefixo grego, pneúmon, significa pulmão. Pneumologia, estudo do 
pulmão.

• Podo - prefixo grego, podos, significa pé. Podologia, estudo dos pés.
• Poise - sufixo grego, poísis, significa criação, formação. Hematopoiese, formação das céluas 

do sangue
• Rragia - sufico grego. rhegnumai, significa romper, jorrar. Hemorrágia, rompimento de um 

vaso.
• Raqui - prefixo grego, rháchis, significa espinha dorsal. Anestesia raquidiana, anestesia 

dada na espinha dorsal.
• Re - prefixo latino, re, significa repetição. Refazer, fazer de novo.
• Rino - prefixo grego, rhis, rhinos, significa nariz. Rinorria, nariz escorrendo.
• Sanguino - prefixo latino, sanguis, significa sangue. Consaguineo, que tem o  mesmo 

sangue, parentes.
• Sepsia - sufixo grego, sépsis, significa petrefação, sujeira. Assepsia, sem sujeira, limpo, 

estéril.
• Soni - prefixo latino, somnus, significa sono. Sonífero, medicamento que leva ao 

sono.Spermo - sufico grego, spérma, significa semente. Espermatozóide, célula de 
reprodução masculina.

• Sub - prefixo latino sub, significa posição abaixo. Subcutâneo, tecido abaixo da pele.
• Termia - suufixo grego, thérmos, significa calor. Hipotermia, baixa temperatura no corpo.
• Tomia - sufixo grego, tomé, significa corte. Lobotomia, corte feito nos lobos do cérebro.
• Tonia - sufixo gregom tónos, significa tensão. Isotonia, mesma pressão.



• Tóxico - sufixo latino, taxicum, significa veneno. Intoxicação consequente da ingestão de 
substância tóxica.

• Trofia - sufixo grego, trophé, significa alimento, crescimento. Atrofia, não crescimento.
• Trombo - prefixo grego, thrómbos, significa goágulo. Trombose, doença causada por um 

trombo.
• Uro - prefixo grego, aúron, significa urina. Urologia, especialidade médica que cuida de 

doenças renais.
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