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Resumo 

 

O presente relatório consiste numa reflexão do trabalho desenvolvido durante o 

período de três meses de estágio curricular na Multivertentes – Formação e Tradução Lda, 

sendo também feita uma apreciação crítica do estágio realizado. Uma vez que o trabalho 

desenvolvido em período de estágio se concentrou em larga medida na tradução de textos 

da área de saúde, o relatório consiste numa discussão das dificuldades da tradução técnica 

neste domínio específico. Desta forma, e para além da análise dos problemas gerais com 

que o tradutor se depara na realização da tradução de textos da área da saúde, são também 

debatidos neste relatório aspetos específicos relacionados com diferentes géneros textuais 

observados no domínio da saúde e a muito importante questão da terminologia em saúde. 

Com este relatório, pretende-se, portanto, articular a experiência adquirida durante o 

período de estágio com aspetos teóricos, levantar as principais questões relativas à 

tradução especializada de textos na área da saúde e tentar responder a essas mesmas 

questões. Pretende-se, também, que este exercício leve a uma reflexão e discussão 

profunda da importância da tradução especializada na área da saúde, bem como das 

competências e preparação necessárias ao tradutor que faz trabalho especializado neste 

âmbito. 

 

Palavras-chave: Tradução, tradução médica, terminologia 
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Abstract 

 

The purpose of this report is to discuss the translation work developed during a 

three-month intership at Multivertentes – Formação e Tradução Lda and to make a critical 

examination of the intership. This report discusses the dificulties of technical translation 

in the healthcare domain, as most of the work developed during the internship consisted 

of translating heathcare related texts and materials. Therefore, it presents an analysis of 

the general problems to be faced during the translation of healthcare materials and 

initiates a discussion of specific issues regarding the different text genres in this domain. 

It also focuses on medical terminology. The aim of this report is to articulate the work 

experience aquired in the internship with theoretical aspects, to bring up the main issues 

regarding healthcare translation, and to try to answer some questions raised in this respect. 

In addition, it also aims to promote a discussion regarding specialized translation in the 

healthcare domain, with an emphasis on the competences and training that the translator 

needs to have in order to successfuly translate healthcare materials.  

 

Keywords: translation, medical translation, terminology 
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Introdução 

 

A tradução é um exercício complexo, que exige formação especifica em várias 

vertentes, para que o tradutor consiga fazer um trabalho que cumpra exigentes requisitos 

de qualidade. Assim, a decisão de ingressar no Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos foi fundamental para agregar uma área de formação completamente distinta 

englobada na área da saúde - a de técnica superior de diagnóstico e terapêutica em Medica 

Nuclear – com a tradução.  

Desde o início da realização do Mestrado, a aquisição constante de conhecimentos 

de tradução não só a nível geral, mas também específico da área da saúde foi uma 

preocupação permanente, tendo, sempre que possível, sido realizados trabalhos nesse 

sentido. Desta forma, e com a especialização da tradução na área da saúde em mente, 

seria apenas lógica a realização de um estágio curricular numa empresa que 

desenvolvesse trabalho nesse âmbito, por forma a ser possível ter uma melhor noção das 

dificuldades que o trabalho de textos da área da saúde traz ao tradutor, bem como 

conhecer o estado do mercado de tradução nacional a este nível e melhorar as minhas 

capacidades enquanto tradutora. 

O presente relatório, redigido no âmbito do Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, consiste numa reflexão do 

trabalho desenvolvido durante o período de três meses de estágio curricular na 

Multivertentes – Formação e Tradução Lda. 

Neste sentido, o relatório é composto por cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

descreve-se o estágio realizado, sendo explicadas as tarefas e responsabilidades que me 

foram atribuídas e as oportunidades de formação que se verificaram. No final do capítulo 

é feita uma apreciação global do período de estágio e do trabalho desenvolvido ao longo 

do mesmo. Tendo em conta o percurso académico e o trabalho realizado durante o estágio 

– de notar que a maior parte do trabalho se concentrou na tradução de textos da área da 

saúde – os quatro últimos capítulos ocupam-se do tema da tradução de textos da área da 

saúde, explicando a pertinência da tradução em saúde, as particularidades da tradução de 

textos desta área e as exigências que os trabalhos de tradução desta natureza implicam 
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para o tradutor. Desta forma, o segundo capítulo apresenta uma introdução ao tema, sendo 

aí discutidos aspetos gerais relativos à tradução de textos na área da saúde. O terceiro 

capítulo, por sua vez, consiste numa reflexão mais específica relativa às exigências dos 

géneros textuais mais frequentemente trabalhados. No quarto capítulo é abordada a 

terminologia na área da saúde. Por fim, no quinto capítulo, são discutidas outras questões 

práticas e exemplos observados durante o período de estágio. As questões abordadas ao 

longo de todos os capítulos são acompanhadas de aspetos teóricos explorados por 

diferentes autores que já trabalharam o tema em combinação com a discussão de 

exemplos práticos observados durante o período de estágio. 

Com este relatório, pretende-se, portanto, articular a experiência adquirida durante 

o período de estágio com aspetos teóricos, levantar as principais questões relativas à 

tradução especializada de textos na área da saúde e tentar responder a essas mesmas 

questões. Pretende-se, também, que este exercício leve a uma reflexão e discussão 

profunda da importância da tradução especializada na área da saúde, bem como das 

competências e preparação necessárias ao tradutor que faz trabalho especializado neste 

âmbito. 
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Capítulo 1 - O estágio curricular 

A realização de um estágio é um passo fulcral para a inclusão no mercado de 

trabalho de qualquer estudante que esteja a concluir um grau académico de caráter 

profissionalizante. Na verdade, e depois de três semestres de aquisição de conhecimentos 

em contexto académico, nada substitui a prática adquirida em contexto real, que é uma 

mais-valia para o estudante, não só para que o mesmo tenha uma melhor noção das suas 

reais capacidades e limitações, mas também para que possa evoluir enquanto profissional. 

Da mesma forma, o estágio é fundamental para estabelecer pontes entre o estudante e o 

mercado de trabalho, dando-lhe oportunidade de se dar a conhecer e ao seu trabalho e 

abrindo-lhe as portas para colaborações futuras e fora do regime académico. 

O presente capítulo pretende apresentar o estágio curricular realizado no âmbito do 

Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos, expondo uma descrição da empresa e do 

estágio realizado, bem como uma análise das tarefas e responsabilidades que me foram 

atribuídas e uma reflexão de tudo o que foi desenvolvido ao longo do estágio e da 

contribuição do mesmo para o meu desenvolvimento profissional. 

 

1.1. Apresentação da empresa e descrição geral do estágio 

A Multivertentes – Formação e Tradução Lda. é uma empresa que faz parte do 

mercado de tradução há mais de 15 anos. Fundada em 2002 e sediada em Vila Nova de 

Gaia, a empresa oferece, não só serviços de tradução, mas também de revisão linguística, 

interpretação, desktop publishing (DTP) e formação (Multivertentes, 2017).   

A página do LinkedIn da empresa afirma que com a mesma colaboram até 50 

pessoas, sendo que a maioria dos colaboradores se encontra em regime de freelance. A 

equipa interna é, atualmente, constituída por duas pessoas, a Dr.ª Mafalda Pereira e a Dr.ª 

Sofia Gomes. Ambas são responsáveis pela gestão de todos os projetos realizados pela 

empresa, bem como pelos projetos de revisão linguística e pela revisão e controlo de 

qualidade das traduções entregues pelos colaboradores externos. A tradução de projetos 

realizados pela equipa interna e pelos estagiários é também da competência de ambas. 

Para além disto, e como gerente da Multivertentes, a Dr.ª Mafalda Pereira é também 
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responsável por todos os restantes aspetos relacionados com o funcionamento de qualquer 

empresa como a área da gestão empresarial e o marketing, entre outros.  

A empresa conta com a colaboração de tradutores em regime freelance que 

trabalham com as mais diversas línguas, sendo as principais línguas de trabalho o 

português (PT), o inglês (EN), o espanhol (ES), o francês (FR) e o alemão (DE). Já no 

que diz respeito às áreas de trabalho, verifica-se um grande volume de trabalho em 

algumas áreas de tradução especializada, nomeadamente na área da saúde, na área jurídica 

e na área económico-financeira, sendo ainda frequentes traduções na área do marketing e 

publicidade, entre outras. Os projetos trabalhados são realizados, tanto para clientes 

finais, como para outras empresas de tradução. 

O estágio realizado na Multivertentes teve a duração de 3 meses e decorreu entre 2 

de outubro e 29 de dezembro de 2017, sob a orientação na empresa da Dr.ª Mafalda 

Pereira. Foi efetuado em regime full-time de 7 horas diárias, à exceção das sextas-feiras, 

dia com um horário laboral de 5 horas diárias, uma vez que a empresa fecha às 15:30h. 

Para a realização do estágio a empresa disponibilizou todas as condições necessárias, 

nomeadamente uma estação de trabalho equipada com um computador com o SDL Trados 

Studio 2015 instalado e dois monitores.  

Antes do início do estágio foram estabelecidos os objetivos do mesmo, bem como 

o que era esperado do meu desempenho, tendo sido redigido um plano de estágio, o qual 

pode ser consultado no Anexo 1. Foi-me também dado a conhecer um formulário interno 

de controlo de qualidade com todos os aspetos que deverão ser tidos em conta pelo 

tradutor aquando da realização do seu trabalho e a ponderação que os mesmos têm na 

avaliação final da tradução, e que teria também de ser respeitado em todo o trabalho 

realizado no âmbito do estágio. Para além disto, foi também assinado um acordo de 

confidencialidade, que prevê que todos os materiais por mim utilizados e produzidos são 

propriedade da Multivertentes e que quaisquer informações incluídas no relatório não 

poderão ser utilizadas para quaisquer outros efeitos. Este acordo pode ser consultado no 

Anexo 2. O protocolo de estágio, assinado entre mim a empresa e a Faculdade de Letras 

pode ser observado no Anexo 3.  
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1.2. Trabalho desenvolvido durante o estágio: Tarefas e responsabilidades 

Após a chegada de um novo projeto à Multivertentes o primeiro passo é a análise 

do mesmo e o levantamento das necessidades e dos recursos que vão ser necessários para 

o executar. Assim, é determinada a extensão do trabalho, processo que pode envolver a 

preparação dos ficheiros a analisar (ou seja, pode ser necessário converter os ficheiros 

enviados para outro formato para ser possível determinar o número de palavras contidas 

no documento) e é estabelecido um prazo de entrega com o cliente. Depois da aprovação 

pelo cliente, o projeto é atribuído por uma das gestoras de projeto a um ou mais tradutores 

da equipa interna e/ou externa e enviado para o(s) mesmo(s) com as indicações 

específicas do trabalho (e.g. par linguístico, número de palavras, prazo de entrega) bem 

como quaisquer informações úteis do cliente. Caso se trate de um cliente habitual ou de 

um documento com uma estrutura específica que já tenha sido trabalhada na empresa e 

para o qual já existam memórias de tradução (TM, do EN “translation memory”) é 

frequente que, antes da entrega ao tradutor, seja efetuada uma pré-tradução com base 

nessas mesmas memórias. Após a realização da tradução é feita uma revisão por outro 

tradutor, este sempre da equipa interna da Multivertentes. De notar que é dada uma 

extrema importância pela empresa aos processos de verificação e de controlo de qualidade 

dos textos traduzidos, pelo que tanto o tradutor como o revisor dos trabalhos executam as 

verificações de controlo de qualidade. Em todos os casos são utilizados o corretor 

ortográfico e gramatical das ferramentas de tradução assistida por computador (CAT, do 

EN “Computer Assisted Translation”) utilizadas e as suas funções de controlo de 

qualidade (e.g. verificação de inconsistências de tradução entre segmentos iguais, 

determinação de inconsistências a nível de pontuação e espaços a mais no documento, 

etc.). O trabalho final é entregue apenas após a conclusão de todo este processo e a 

realização da verificação do documento na língua de chegada. 

Como previsto desde o início e estipulado no plano de trabalho, as principais tarefas 

realizadas durante o estágio foram de tradução e revisão de textos. No que diz respeito a 

estas tarefas, o número de palavras trabalhadas encontra-se apresentado no Gráfico 1. 

Aqui podemos observar que foram trabalhadas 148.012 palavras no total, sendo que 47% 

das mesmas foram traduzidas e 53% revistas. Conclui-se assim que houve bastante 
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equilíbrio na quantidade de palavras revistas e traduzidas. Este equilíbrio não representou, 

no entanto, um igual número de horas de trabalho de revisão e de tradução. Isto ocorreu, 

pois as taxas de produtividade no que diz respeito a número de palavras revistas por hora 

são mais elevadas do que as de tradução, ou seja, o número médio de palavras revistas 

por hora é superior ao de palavras traduzidas. No entanto, e ainda no que diz respeito à 

revisão, há que referir que um dos projetos de que fiz revisão tinha como principal foco 

a revisão terminológica da área financeira num texto com o EN como língua de chegada. 

Este projeto, por representar um total de 8626 palavras e pela própria natureza da revisão 

terminológica, que prevê trabalho extenso de pesquisa dos termos em causa em fontes 

oficiais, revelou-se de uma dificuldade acrescida e demorou mais tempo a ser executado 

do que os restantes projetos de revisão. 

 

 

Gráfico 1: Número de palavras traduzidas e revistas 

 

No que diz respeito aos pares de línguas trabalhados, as traduções e revisões 

envolvendo o EN e o PT tiveram o maior destaque, como se pode observar nos Gráficos 

2 e 3. No entanto, e visto que me encontro de momento a frequentar o curso de FR (nível 

B1), foi-me dada a oportunidade de fazer um pequeno trabalho do FR para PT em 

contexto de simulação (Gráfico 2), que foi posteriormente comparado com o texto da 

tradutora que foi enviado para o cliente. Para além disto, e num outro projeto de tradução 

47%

53%

Tradução

Revisão
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desta vez de PT para FR, que consistia na tradução de um relatório sobre empregabilidade 

em Portugal, tive também a possibilidade de rever a informação contida nos fuzzy matches 

(ou seja, nos segmentos que tinham uma correspondência muito elevada com entradas 

existentes na TM do cliente, mas inferior a 100%, havendo alteração de, por exemplo, 

apenas uma palavra ou um número e que me era possível corrigir) das TM já existentes 

na empresa (um total de 1757 palavras). Assim, por exemplo, acabei por introduzir os 

tags (ou seja, códigos específicos de formatação) ou mudar números, caso fossem essas 

apenas as alterações a efetuar, e não fosse necessária alteração do texto propriamente dito. 

Por uma questão prática estas palavras foram incluídas na análise estatística 

correspondente à revisão (Gráfico 3). 

 

 

 

Gráfico 2: Pares de línguas para palavras traduzidas. 
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Gráfico 3: Línguas trabalhadas em âmbito de revisão. 

 

Ainda no âmbito das línguas trabalhadas, pode observar-se no Gráfico 2 que 99,8% 

das palavras traduzidas – ou seja, a esmagadora maioria – foram-no para a minha língua 
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realizou trabalho para o EN e para o FR. Neste caso, no entanto, a carga de trabalho 
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“(d) a translator should, as far as possible, translate into his own mother tongue or into a 
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(United Nations, 1976). De facto, é uma informação geralmente aceite na comunidade de 

tradução que o tradutor deverá traduzir, se possível, exclusivamente para a sua língua 
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essencialmente económicos e de volumes de trabalho. No caso particular deste estágio é, 

contudo, imperativo referir que não se verifica propriamente uma subversão da “regra” 

de traduzir e/ou rever sempre para a língua nativa, uma vez que todas as revisões feitas 

para o EN e para o FR diziam respeito a conteúdo traduzido por tradutores nativos do EN 

e do FR. Este conteúdo já fazia parte das TM da empresa e foi utilizado para fazer a pré-

tradução dos documentos em questão. As restantes palavras, os 2% de tradução, são 

referentes a trabalhos de terminologia em que se utilizou como referência a legislação 

europeia e os documentos de legislação bilingues disponíveis online. 

Como podemos observar no Gráfico 4, para a execução destas tarefas foram 

utilizadas apenas três ferramentas CAT: o SDL Trados Studio, o Memo Q e o SDL 

WorldServer, sendo que este último foi unicamente utilizado como ferramenta para 

revisão textual. Tendo isto em conta e analisando o gráfico, torna-se evidente que a 

principal ferramenta utilizada para tradução foi o SDL Trados Studio, tendo sido a 

ferramenta preferida em cerca de 68% das palavras trabalhadas e em 99% das palavras 

traduzidas. Isto justifica-se pelo facto de esta ser a ferramenta de trabalho preferencial 

utilizada na empresa, que atualmente só utiliza o Memo Q quando o cliente trabalha 

especificamente com a ferramenta, o que apenas aconteceu num projeto de 700 palavras. 

Também o SDL WorldServer é utilizado apenas quando o cliente assim o indica e, 

atualmente, somente em situações de revisão. Relativamente a esta última ferramenta, 

tive algumas dificuldades na sua utilização durante o estágio, dificuldades essas que se 

prenderam principalmente com o facto da minha experiência ter revelado o SDL 

WorldServer como um software geralmente lento, de utilização pouco intuitiva e em que 

a utilização das TM disponibilizadas pelo cliente é feita através de uma pesquisa numa 

janela secundária, não permitindo introduzir automaticamente através de um atalho uma 

possibilidade de tradução existente na TM.  
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Gráfico 4: Ferramentas utilizadas 

 

O Gráfico 5 apresenta o número de palavras traduzidas e revistas dividido por áreas 

de especialização. Assim, podemos verificar que a área mais trabalhada é a da saúde, que 

representa 46% do volume de palavras. A área da saúde é seguida pelo marketing, que 

representou 40% do volume de trabalho. Os textos traduzidos e revistos a este nível foram 

de clientes diversificados, com objetivos distintos. Assim, traduzi, por exemplo, desde 

campanhas de marketing de marcas de roupa e cremes para o rosto a newsletters de 

equipamentos de medição eletrónica. A tradução da área económico-financeira 

representou 6% do trabalho realizado, constituído essencialmente por trabalho de 

tradução e de revisão terminológica.  
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Gráfico 5: Áreas trabalhadas. 

 

Para além da tradução e revisão, fui também responsável por outras tarefas. No que 

diz respeito à preparação de projetos tive a oportunidade de fazer a preparação de dois 
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informação repetida que tínhamos de ter em atenção, visto que a inclusão da informação 

uma única vez era suficiente para fazer a orçamentação do projeto, e poupava-nos 

bastante tempo de análise. 

Uma vez que fiz muito trabalho na área da saúde que, como já vimos, é uma das 

principais áreas de trabalho da Multivertentes, foi-me também proposto que realizasse 

duas tarefas adicionais: a elaboração de um “Manual de sobrevivência para tradução na 

área da saúde”, o qual pode ser consultado e analisado no Anexo 4, e de uma base de 

dados terminológica (TB do EN “termbase”) também para a área da saúde. A TB foi feita 

através da extração dos termos pertinentes de todos os trabalhos da área da saúde em que 

estive envolvida, tendo para tal recorrido ao software SDL Multiterm. No final do estágio, 

acabaram por ser feitas duas bases de dados, uma referente à terminologia de saúde em 

geral e a outra relativa à terminologia específica para a tradução de ensaios clínicos. 

Assim, a primeira TB criada apresenta um total de 761 entradas, com 877 termos em PT, 

850 termos em EN, 121 termos em FR, 105 termos em ES e 1 termo em GE. Já a segunda 

TB é constituída por 258 entradas, com 287 termos em PT e 288 em EN. 

Por fim, é de extrema importância referir que, apesar de não ter sido 

especificamente atribuído outro tipo de tarefas à exceção das supramencionadas, foi-me 

sempre dada inteira liberdade para colocar todas as questões que considerasse pertinentes 

e de me envolver no quotidiano da empresa. Neste âmbito, é relevante destacar as tarefas 

de gestão de projetos que, apesar de não me terem sido atribuídas, foram explicadas e 

debatidas durante o período de estágio, tendo eu sempre sido encorajada a dar sugestões 

que considerasse pertinentes para a melhoria dos processos normais de funcionamento da 

empresa.  

 

1.3. Formação 

O facto de estarmos sempre a lidar com textos de natureza diferente e com 

características distintas, associado à velocidade de evolução das ferramentas de trabalho 

de auxílio ao tradutor, faz com que a formação contínua seja parte fundamental da vida 

do tradutor. Estando consciente disto, a equipa da Multivertentes permitiu que o estágio 

fosse enriquecido com a possibilidade de fazer formação. A formação processou-se de 
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duas formas. Por um lado, foi-me dada total liberdade para realizar os webinars gratuitos 

disponibilizados online pela SDL para os seus clientes com os temas que considerasse 

mais pertinentes para a minha formação. Assim, selecionei e assisti a dois destes 

webinars, subordinados aos temas “Gestão de projetos com o SDL Trados Studio 2017” 

e “Gestão terminológica”. Por outro lado, e para além dos webinars, foram realizadas 

também duas formações internas a que também fui convidada a assistir. Na primeira 

formação, a formadora, uma tradutora extremamente experiente que faz parte da equipa 

de tradutores externos da Multivertentes há já vários anos, abordou o controlo de 

qualidade dos textos traduzidos, as ferramentas que podem ser utilizadas para a realização 

do mesmo e as estratégias para maximizar a eficiência deste passo tão importante para a 

tradução. Na segunda foi analisada com alguma profundidade a gestão de projetos em 

tradução, tendo a formadora sido a Dr.ª Mafalda Pereira, da equipa interna da 

Multivertentes.  

 

1.4. Apreciação global do estágio 

A experiência de estágio na Multivertentes foi, sem dúvida, extremamente positiva 

nos mais variados aspetos. Em primeiro lugar, foi estabelecida desde o início uma relação 

cordial entre mim e a equipa de trabalho. Esta relação permitiu que se criasse uma 

oportunidade de diálogo aberto e foi fundamental para me sentir sempre à vontade para 

questionar sobre o processo e os métodos de trabalho e para colocar todas as minhas 

dúvidas, o que é da maior relevância nesta fase de conclusão do Mestrado.  

No que diz respeito à tradução e revisão, a maioria dos projetos atribuídos foi 

trabalhada em contexto real, tendo sido executados apenas quatro projetos em contexto 

de simulação (um deles foi o pequeno exercício de tradução que teve o FR como língua 

de partida). De facto, os projetos em contexto de simulação eram apenas atribuídos caso 

não houvesse trabalho de tradução/revisão a realizar no momento. Em todos os casos, a 

existência de feedback foi constante, sendo que, caso se tratassem de traduções para o 

cliente, a versão revista com registo de alterações era-me sempre disponibilizada para 

análise de potenciais erros ou problemas de tradução. Nos casos de simulação, como se 

tratavam de projetos já traduzidos por outro tradutor e enviados anteriormente, era 
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disponibilizada a versão enviada ao cliente para comparação. Esta possibilidade de 

análise comparativa foi, em todos os casos, vital para poder ir tendo noção da qualidade 

do meu trabalho e de aspetos que poderia melhorar. Todos os projetos em contexto real 

que me foram atribuídos foram entregues dentro dos prazos estabelecidos pela equipa da 

Multivertentes. 

Outro aspeto digno de nota foi a possibilidade de fazer variadas tarefas e não estar 

condicionada unicamente à tradução e à revisão. A consciência de que o trabalho de 

tradução é apenas uma das muitas tarefas que podem fazer parte da vida do tradutor é 

fundamental para melhorar o tradutor como profissional. Traduzir é muito mais do que 

conhecer as línguas de trabalho, e envolve em muitos casos um exaustivo trabalho de 

análise, de pesquisa e de gestão de tempo e de recursos, para apenas mencionar alguns 

aspetos. Ter podido trabalhar a área terminológica e despender muitas horas de pesquisa 

para criar ferramentas que facilitem o processo tradutivo, bem como conhecer e explorar 

a área de gestão de projetos, foi muito gratificante e possibilitou um alargamento da minha 

experiência relativamente a todo este processo. 

A possibilidade de trabalhar variados géneros textuais dentro de diferentes áreas é 

sempre uma mais-valia para o tradutor, visto que cada texto tem as suas próprias 

dificuldades e contribui para adicionar conhecimento. Apesar disto ter sido uma realidade 

do trabalho na Multivertentes, relativamente a este aspeto pretende-se destacar uma outra 

questão: a possibilidade de traduzir frequentemente textos da área médica. No caso deste 

estágio, a importância deste fator não deve ser ignorada visto que tenho formação superior 

na área da saúde e pretendo no futuro trabalhar de forma especializada na tradução desta 

área em específico. O facto de poder ganhar experiência na tradução de textos da área 

médica, contando com colaboradores com formação na área foi, na verdade, uma das 

razões da escolha da Multivertentes como local de estágio, e ver este objetivo pessoal 

concretizado foi outro fator bastante positivo. Infelizmente, a elevada quantidade de 

textos traduzidos e revistos que fazem parte do âmbito da saúde levou a que não fosse 

possível um trabalho muito constante em outras áreas com volumes de trabalho 

normalmente consideráveis, como a área relativa à tradução de textos legais. Visto que 

tenho pouca familiaridade com textos da área jurídica, um maior contacto com esse tipo 
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de textos teria sido positivo, mas o tempo limitado de estágio, associado ao tipo de 

trabalhos que iam sendo pedidos pelos clientes, dificultou essa possibilidade. 

Para além do feedback contínuo transmitido da forma supramencionada, é de 

destacar também as indicações e sugestões frequentemente dadas pela Dr.ª Mafalda, que 

sempre acompanhou de perto o processo de tradução e se mostrou disponível para discutir 

o estágio e o trabalho realizado. A realização de uma autoavaliação intermédia durante o 

estágio, que foi posteriormente discutida com a Dr.ª Mafalda, foi também uma excelente 

oportunidade para refletir sobre o trabalho já feito e destacar aspetos positivos e aspetos 

a melhorar durante o restante período de estágio. A autoavaliação em causa pode ser 

consultada no Anexo 5. De forma geral, a Dr.ª Mafalda concordou com a minha 

apreciação do período de estágio até ao momento desta avaliação, reforçando a 

necessidade de ter mais atenção a questões do processo de tradução, como potenciais 

gralhas que não sejam detetadas pelas ferramentas de controlo de qualidade e questões de 

pontuação. Alertou também para a importância de rever as sugestões de tradução 

introduzidas automaticamente nos segmentos pela TM que digam respeito a fuzzy 

matches, sob pena de estar a introduzir informação que não corresponde completamente 

ao segmento no texto de partida (TP). Desta forma, o parecer intermédio dado pela Dr.ª 

Mafalda foi ao encontro do que me foi gradualmente transmitido durante o período de 

estágio.  

A oportunidade de poder participar nas formações realizadas é também um fator 

que merece destaque, em particular as duas formações efetuadas a nível interno, que me 

permitiram aprender com profissionais experientes acerca de temas relevantes e levantar 

questões.  

A natureza do trabalho realizado, o software utilizado pelos clientes e a organização 

atual do trabalho da empresa não permitiram, infelizmente, um trabalho com uma maior 

variedade de ferramentas de tradução, nomeadamente com o Memo Q. Apesar de haver a 

possibilidade teórica de terem sido atribuídos trabalhos em regime de simulação com a 

utilização deste software, tem de se ter em conta que a minha estação de trabalho não 

tinha, durante o período do estágio, uma licença ativa do software, pelo que tal envolveria 

uma troca da mesma enquanto estivesse a trabalhar com o Memo Q. Além disso, o número 
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de horas de estágio é, afinal, limitado, e todo o trabalho desenvolvido durante o estágio, 

bem como a oportunidade de acompanhar a gestão de projetos e de assistir às formações, 

faz com que seja praticamente impossível explorar com a profundidade adequada todas 

as vertentes do trabalho existentes numa empresa de tradução.  

Assim, e tendo em conta todos os pontos presentemente abordados, é apenas lógico 

concluir que, apesar de não ter tido a possibilidade de traduzir textos de uma maior 

variedade de áreas e de trabalhar com mais ferramentas CAT, a experiência de estágio foi 

completa e positiva e se enquadrou na totalidade nas minhas expetativas e objetivos. Por 

parte da empresa, os comentários realizados foram bastante positivos, tendo-me sido 

dados alguns conselhos para melhorar eventuais erros no processo tradutivo que são 

normais em tradutores com pouca experiência. Foi também elaborada pela empresa uma 

declaração de realização de estágio curricular, com uma avaliação formal da minha 

prestação durante o estágio. Este documento pode ser consultado no Anexo 6. 
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Capítulo 2 – A tradução de textos da área da saúde 

 

“In today’s globalised world, the market for specialised translation far exceeds the 

demand for ‘general’ and literary translation (Gotti & Sarcevic, 2006) Indeed, the 

great majority of professional translators provide specialised translation services. 

They work with a wide spectrum of specialised text types, from technical manuals 

and reports to research articles and other academic texts, in a great variety of 

disciplines.” (Collet, 2016: 72) 

 

Para o tradutor atual, um dos princípios fundamentais que regem o trabalho de 

tradução é, talvez, o seu caráter não linear. Na verdade, e depois da complexa teorização 

do trabalho de tradução que marcou o século XX, especialmente no que diz respeito à 

tradução não literária, é seguro afirmar que a visualização do papel do tradutor como um 

simples veículo de transformação de palavras, por unidade, entre uma língua de partida e 

uma língua de chegada, num mecanismo automático e de aparente simplicidade, tem-se 

dissipado de forma crescente, principalmente entre os profissionais que fazem dela vida, 

mas também entre as empresas que contratam os serviços desses mesmos profissionais.  

Talvez por força da evolução da tradução como profissão e como campo de estudo 

científico, o exercício de tradução é, cada vez mais, um processo especializado que obriga 

o tradutor a uma abordagem textual que não se limita a reflexões gerais sobre o melhor 

processo tradutivo a utilizar naquele contexto. Assim, há uma necessidade crescente de 

especificar os problemas com que o tradutor se depara no seu quotidiano laboral e tentar 

classificá-los, por forma a serem obtidas respostas concretas para problemas específicos.  

Neste contexto, a tradução e o estudo da mesma distanciam-se de uma abordagem 

holística, em que se estuda o texto através de metodologias gerais, e transformam-se num 

estudo situacional personalizado preso ao domínio do texto a traduzir. Grego refere que: 

“In translating a specialized text, domain, specialization, purpose and time – or better, 

domain, specialization and purpose in time – be all considered first level factors affecting 

the translating product, process and pratice.” (Grego, 2010: 82). Repare-se que o primeiro 
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aspeto referido por Grego é o domínio em que se insere o texto. O domínio é, de facto, 

crucial, visto que é a partir da definição clara do domínio textual que podemos partir para 

uma análise mais aprofundada.  

É seguro afirmar que um dos domínios de tradução especializada que mais tem 

evoluído nos últimos anos é o da tradução de textos na área da saúde. Apesar de não 

existirem estatísticas atualizadas concretas relativas à representação dos textos da área da 

saúde no mercado de tradução, uma análise realizada por Franco Aixelá, em 2004, ao 

corpus da Bibliography of Interpreting and Translation, constituído por mais de 20 mil 

entradas de artigos dos estudos de tradução concluiu que, já nos anos 90, a percentagem 

de artigos referente à tradução médica era de 17,7%, sendo este o segundo domínio de 

especialização mais tratado, superado apenas pela tradução da área jurídica, que 

representava 33,3% do corpus (Aixelá, 2004). 

No entanto, e para podermos analisar a importância das questões relacionadas com 

a tradução na área da saúde, há que sair do campo dos estudos de tradução e olhar para o 

quadro de forma mais abrangente. Como reconhece Andriesen (2006), no que diz respeito 

a toda a área da saúde, o campo da tradução corresponde a uma ínfima parte do esforço 

necessário para, por exemplo, produzir um novo fármaco, ou desenvolver uma nova 

técnica cirúrgica. No entanto, e por outro lado, o trabalho tradutivo é, em última análise, 

vital para o sucesso dos desenvolvimentos científicos no âmbito da área médica, na 

medida em que é ele que permite a implementação dos novos dispositivos e fármacos no 

mercado e a disseminação do conhecimento de forma mais prática. No caso da União 

Europeia (UE), a regulamentação e legislação obrigam à tradução para as línguas oficiais 

dos estados-membros, tornando o processo tradutivo uma obrigatoriedade em muitos 

casos. Apesar da obrigatoriedade legal, será talvez curioso de observar que a importância 

da tradução (e, mais especificamente, da qualidade da tradução) se impõe de forma mais 

evidente, não por questões legais, mas pelos erros que a sua ausência manifesta. 

Imaginemos um ato de tradução problemático que leve à existência de erros tradutivos, 

ou a ausência de tradução de determinado documento que seja, por exemplo, mal 

interpretado por um profissional de saúde com conhecimento insuficiente da língua em 

que o texto se encontra redigido. Estes cenários podem dar origem a erros clínicos que, 
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em última instância, coloquem em risco a vida de doentes em contexto real. O cenário 

aqui apontado é um exemplo último, mas possível, da importância e do impacto da 

tradução na área da saúde. Outro exemplo, este diretamente relacionado com a 

comunicação entre profissionais de saúde e de investigação na saúde, é a tradução 

incorreta de protocolos de investigação. Estes protocolos poderão ser, posteriormente, 

replicados por outros profissionais e laboratórios, com resultados que irão, muito 

provavelmente, ser diferentes dos inicialmente esperados, devido aos desvios de 

protocolo causados pelos problemas de tradução. A publicação posterior destes resultados 

poderá, assim, comprometer os resultados do estudo anterior e atrasar a investigação a 

esse nível.  Como sumariza Karwacka: 

“The reason why the quality of medical translation and interpreting is so 

emphasised is the fact that a translation error may trigger severe clinical 

consequences. Translation errors in scientific articles and presentations may affect 

an author’s reputation. Healthcare services may be adversely influenced, if 

translation (or interpretation) is misleading either for a physician or a patient, or 

if vital [sic] piece of medical information fails to be translated accurately and, as 

a result, a patient’s condition may not be diagnosed or treated properly.” 

(Karwacka, 2014: 20) 

É possível, portanto, concluir que, apesar de, regra geral, ser um aspeto menos 

representativo das dificuldades da investigação e desenvolvimento na área da saúde, a 

tradução e a sua qualidade têm um peso crítico a este nível. Este peso, como poderemos 

talvez dizer de todos os resultados do trabalho tradutivo, não se evidencia especificamente 

quando o trabalho de tradução é feito com qualidade, mas toma particular relevância 

quando surgem erros de tradução passíveis de comprometer o trabalho científico 

realizado até então ou mesmo de ter consequências graves a nível de saúde de um 

indivíduo.  

Os aspetos supracitados justificam a necessidade de encarar a tradução 

especializada na área da saúde com toda a seriedade – necessidade que, aliás, também se 

verifica na tradução de todos os textos pertencentes a outros domínios - e de analisar as 

necessidades do tradutor para fazer uma tradução com qualidade de um texto neste mesmo 
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domínio.  

Como já referido, o estágio centrou-se muito na área da saúde, tendo os textos 

médicos não só representado quase 50% das palavras trabalhadas durante o estágio, mas 

tendo também sido elaboradas duas ferramentas de apoio à tradução neste domínio, um 

“Manual de sobrevivência para tradução na área da saúde” e uma TB. Isto, aliado ao facto 

de ter formação a nível superior (licenciatura) e experiência laboral na área da saúde, 

torna pertinente a discussão deste domínio no relatório de estágio.  

Assim, o presente capítulo destinar-se-á à discussão dos aspetos mais gerais da 

tradução na área da saúde, intercalando a discussão prática de opções de tradução e 

dificuldades encontradas nos projetos realizados em âmbito de estágio com aspetos 

teóricos. Desta forma, serão seguidamente discutidas as principais formas de abordar os 

textos neste domínio, bem como analisadas fontes de informação e ferramentas que o 

tradutor possa utilizar para fazer uma melhor tradução. Este capítulo indicará, também, 

alguns aspetos legais relacionados com a tradução neste âmbito. 

Como já foi referido, ao longo deste e dos outros capítulos serão utilizados 

exemplos práticos de textos trabalhados durante a duração do estágio. Para tal, e para 

evidenciar a transversalidade e/ou especificidade de determinados problemas nos vários 

géneros textuais existentes neste domínio, foram selecionados cinco projetos de tradução 

específicos de diferentes géneros textuais todos dentro do domínio da tradução na área da 

saúde. Os projetos selecionados, com a designação de Projeto 1 (P1), Projeto 2 (P2), 

Projeto 3 (P3), Projeto 4 (P4) e Projeto 5 (P5) encontram-se caracterizados nos quadros 

apresentados em seguida. Por uma questão de confidencialidade, não é possível revelar 

os nomes dos clientes finais:  
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Projeto 1 (P1) 

Domínio: Saúde 

Género: Protocolo de ensaio clínico 

Língua de Partida: EN 

Língua de Chegada: PT 

Número total de palavras: 9911 

Destinatário: 

Não indicado pelo cliente; 

Médicos ou outros profissionais de saúde, ou mesmo 

doentes envolvidos no ensaio. 

Prazo para entrega: 4 dias 

Quadro 1: Caracterização do Projeto 1 (P1) 

 

Projeto 2 (P2) 

Domínio: Saúde 

Género: 

Texto de marketing médico para incentivo à vacinação 

europeia da população masculina contra o vírus do 

papiloma humano (HPV) 

Língua de Partida: EN 

Língua de Chegada: PT 

Número total de palavras: 
9508 (divididas por duas tradutoras. Traduzi 6596 

palavras) 

Destinatário: 

Não indicado pelo cliente; 

População médica europeia; 

Instituições governamentais a nível europeu e dos 

estados-membros. 

Prazo para entrega: 4 dias 

Quadro 2: Caracterização do Projeto 2 (P2) 
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Projeto 3 (P3) 

Domínio: Saúde 

Género: 
Comunicação ao cliente: aviso de problemas num lote 

de um dispositivo médico 

Língua de Partida: EN 

Língua de Chegada: PT 

Número total de palavras: 1135 

Destinatário: 

Não indicado pelo cliente; 

Profissionais de saúde de hospitais/instituições médicas 

que utilizem o dispositivo em causa e tenham adquirido 

o referido lote. 

Prazo para entrega: 1 dia 

Quadro 3: Caracterização do Projeto 3 (P3) 

 

 

Projeto 4 (P4) 

Domínio: Saúde 

Género: Comunicação oral de trabalho científico 

Língua de Partida: EN 

Língua de Chegada: PT 

Número total de palavras: 3263 

Destinatário: 

Não indicado pelo cliente; 

Investigadores na área da saúde e áreas relacionadas; 

Profissionais de saúde. 

Prazo para entrega: 2 dias 

Quadro 4: Caracterização do Projeto 4 (P4) 
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Projeto 5 (P5) 

Domínio: Saúde 

Género: Instruções para o doente 

Língua de Partida: EN 

Língua de Chegada: PT 

Número total de palavras: 470 

Destinatário: 
Não indicado pelo cliente; 

Doente (neste caso em âmbito de ensaio clínico). 

Prazo para entrega: 1 dia 

Quadro 5: Caracterização do Projeto 5 (P5) 

 

2.1. A tradução na área da saúde: aspetos gerais 

 

“Medical translation may well be the most universal and oldest form of scientific 

translation because of ubiquitousness of human anatomy and physiology (after all, 

the human body is much the same everywhere), the long, venerable and well 

documented history of medicine, and the hitherto uniform character of the 

language of medicine, at least in the West” (Fischbach, 1998:1 citado em 

Karwacka, 2014:20). 

  

A tradução na área da saúde é talvez um dos domínios da tradução especializada 

mais exigentes para um tradutor. Como acima explicado, do sucesso deste tipo de 

tradução depende uma série de fatores, e mesmo a qualidade de vida de um ou mais 

indivíduos. Assim, é fundamental que, antes mesmo de olhar para o texto médico que será 

o seu objeto de trabalho, o tradutor tenha uma plena noção das exigências do domínio, 

dos recursos que irão e/ou que poderão ser necessários para fazer uma tradução de 

qualidade e das suas limitações enquanto profissional.  

A necessidade de que o tradutor de um texto na área da saúde tenha uma formação 

mais ou menos extensa na dita área é apontada por vários autores. Fishbach (1962) 
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identifica esta necessidade de formação, indo mais longe e apontando que ao tradutor que 

trabalha na área da saúde é necessário um conhecimento e um domínio extenso, não só 

da língua do texto de partida - para poder interpretar corretamente o objetivo do autor - 

mas também do tema do texto que se encontra a trabalhar, sendo obrigatório que o 

tradutor seja capaz de colocar esse objetivo específico de forma clara no texto de chegada. 

O número de tradutores com elevada formação, tanto na área da saúde, como na da 

tradução é, no entanto, bastante escasso. A escassez de profissionais leva Fishbach a 

trabalhar com uma equipa constituída por tradutores e por profissionais de saúde, 

particularmente médicos (Márquez Arroyo, 2007). No entanto, e tendo em conta os preços 

praticados em Portugal e os curtos prazos de entrega que são dados ao tradutor, para a 

maioria dos tradutores e empresas de tradução isso não é praticável.  

A questão da especialização e da formação do tradutor é, no entanto, apenas um dos 

pontos de discussão na tradução neste domínio. Na verdade, idealmente, o tradutor deve 

ter conhecimentos gerais da área da saúde, tanto para evitar erros, como para facilitar o 

trabalho do próprio tradutor e melhorar a sua rentabilidade. No entanto, a área da saúde é 

tão vasta e os documentos produzidos que necessitam de tradução tão distintos que seria 

impossível ao tradutor ter conhecimentos aprofundados a todos os níveis. Assim, revela-

se importante que, para além de ter conhecimentos específicos, o tradutor saiba analisar 

o texto que tem perante si para identificar as necessidades específicas do texto em causa, 

selecionar as fontes de informação especializada a que irá recorrer para executar a 

tradução e antecipar eventuais dificuldades que possam ocorrer durante o processo 

tradutivo. 

Para além das questões acima mencionadas, há um outro aspeto que o tradutor terá 

de ter em atenção ainda antes de iniciar a tradução propriamente dita, e que se prende 

com algo que é transversal ao processo tradutivo: a determinação da intenção 

comunicativa do texto, do seu objetivo e, consequentemente, a identificação do público a 

que o texto se dirige. A noção de intenção comunicativa, que constitui uma base em que 

assenta a Skopostheorie desenvolvida por Vermeer, Reiss e Nord, como refere a última 

(Nord, 1997), é algo de fundamental em qualquer tradução, mas que ganha outros 

contornos na tradução de textos da área da saúde, pela forma como determina a tradução, 
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não só a nível terminológico, mas também de fraseologia. À determinação da intenção 

comunicativa estão ainda associados dois fatores que merecem discussão. Logo numa 

primeira análise, há que ter em conta que literacia do público em geral em saúde é 

relativamente baixa: de acordo com um estudo realizado em 2016 em Portugal, 61% da 

população inquirida apresenta um nível geral de literacia em saúde considerado 

problemático ou inadequado (Pedro, Amaral, & Escoval, 2016). Para agravar este fator, 

há também que considerar que a comunidade de saúde, que produz os textos para 

tradução, parece muitas vezes não se aperceber ou não se preocupar com eventuais 

problemas de compreensão textual por parte dos doentes, tendo tendência a produzir 

textos de partida que já são de difícil compreensão para um público leigo e que, caso o 

tradutor opte por uma tradução fiel em estilo ao original, pode gerar problemas práticos. 

No caso da língua portuguesa – que intuímos ser, principalmente na sua vertente escrita, 

bastante formal e com tendência para a construção de frases longas e complexas – esta 

situação agrava-se.  

Assim, e por princípio, seria ideal que a intenção comunicativa e o público-alvo 

fossem indicados diretamente pelo cliente aquando do envio para o tradutor. No caso 

prático dos exemplos aqui apresentados, no entanto, tal não aconteceu em nenhum dos 

casos, tendo de ser determinado pela leitura do texto. Assim, embora em alguns casos 

essa intenção e público sejam relativamente fáceis de identificar (e.g. o P3 destina-se aos 

profissionais de saúde que lidem com o dispositivo em causa e o P5 é um documento com 

instruções para o doente com função informativa), houve situações em que tal clareza não 

se verificou. No caso do P1, por exemplo, torna-se claro desde o início que se trata de um 

protocolo de um determinado ensaio clínico com caráter informativo e instrumental. No 

entanto não se encontra especificado se este protocolo se destina aos profissionais de 

saúde envolvidos no ensaio ou aos doentes que serão sujeitos ao mesmo. A complexidade 

das questões abordadas no texto sugere que o mesmo se destina aos profissionais de 

saúde, mas durante o estágio a experiência com outros textos do género que tinham 

indicações para o doente e complexidade semelhante ao deste caso sugere que não se 

poderá tomar uma conclusão definitiva. O caso específico do P2, também com função 

informativa, é, por sua vez, muito distinto. Aqui estamos perante um texto com uma 
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complexidade bastante acessível a populações com elevado nível de habilitações 

literárias, ainda que sem formação na área da saúde, mas parece dirigir-se a um público 

composto por profissionais de saúde, para que sejam tomadas medidas de prevenção e 

promoção de saúde. Por último, o P4 é a tradução da transcrição de uma comunicação 

oral, tendo também função informativa. Nesse sentido, a fidelidade ao texto de partida é 

extremamente importante, mas desconhece-se a razão da tradução desta comunicação em 

específico, ou se o seu objetivo é ser dada a conhecer à comunidade médica e de 

investigação ou a um público mais leigo. Desconhece-se também se a tradução terá como 

finalidade uma posterior legendagem dos vídeos da comunicação, fator que seria 

extremamente importante para a tradução deste tipo de material. 

Seguindo as recomendações de Montalt e Davies (2007), ainda antes de se iniciar o 

processo de tradução deve ter-se em conta uma série de outras questões para além das já 

discutidas. É, assim, imperativo verificar, numa primeira instância, se existem 

obrigatoriedades estruturais relativamente ao texto em causa, nomeadamente se o cliente 

possui algum tipo de normas de estilo internas, ou se possui glossários, TB ou TM que 

deverão ser escrupulosamente seguidas. Para além do cliente, é essencial que se verifique 

se existe algum tipo de norma que deverá ser seguida, nomeadamente um guia de estilo 

para submissões a revistas, se estivermos perante um artigo científico a ser traduzido para 

submissão internacional. De notar que nenhum dos exemplos escolhidos nem trabalhados 

durante o período de estágio se enquadra neste caso. Por fim, e mais importante ainda, o 

tradutor tem de averiguar se existem requisitos legais para a apresentação do género 

textual que estamos a trabalhar. Esta situação é comum e pertinente e será abordada com 

maior profundidade no capítulo 3, onde se discutirá a questão dos requisitos legais 

impostos a determinados géneros textuais.  

Um problema da existência de todas estas normas e recomendações, quer as que 

são impostas pelo cliente, quer as que são exigidas pelas revistas científicas ou mesmo 

pelas normativas europeias, é que todas elas podem, em situações frequentes, entrar em 

conflito. Caso tal ocorra, de modo geral, a primazia deverá ser dada ao fator que pesará 

mais na aprovação do documento. Assim, por exemplo, as normativas europeias deverão 

ter prioridade sobre o guia de estilo do cliente. Do mesmo modo, o guia de estilo da revista 
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deverá também ter prioridade sobre as preferências do cliente, exceto se a questão for 

levada ao cliente e o mesmo opte por manter as suas preferências.  

Uma outra situação, esta talvez a mais comum de todas, é a existência de TM e de 

TB elaboradas com base em trabalho feito por outros tradutores. Em muitos casos, há 

indicação do cliente para seguir completamente essas ferramentas, que frequentemente 

possuem erros de tradução de vários tipos. Nestes casos, e na maioria das situações que 

aqui se enquadram, o número de palavras pago ao tradutor é o número de palavras 

ponderadas tendo em conta a TM do cliente. Note-se que, se a memória tiver erros, a 

revisão e correção desses erros não será paga ao tradutor ou terá de ser negociada com o 

cliente, que muitas vezes prefere, ainda assim, seguir a memória que já possui. O tradutor 

vê-se assim perante o dilema da escolha entre realizar o trabalho pelo qual é efetivamente 

pago ou fazer uma tradução de qualidade que não siga escrupulosamente as TM e/ou TB 

fornecidas pelo cliente. Durante o período de estágio a situação mais grave em que teria 

sido importante estar alerta de antemão para a situação acima exposta ocorreu com a 

tradução do P1. De facto, apesar de ter um total de 9911 palavras, o número de palavras 

pagas pelo cliente foi de cerca de 6000, devido à ponderação feita tendo como base, não 

só repetições, mas também a TM disponibilizada pelo cliente. No entanto, a TM tinha 

muitos erros e muitas ocorrências de traduções demasiado decalcadas do EN, pelo que 

optei por divergir, em muitas situações, da TM do cliente. De seguida, apresenta-se e 

discute-se alguns exemplos: 
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(1) 

 

 

Figura 1: Exemplo de tradução do P1. Em cima, à esquerda: Texto de partida (TP) na TM do 

cliente, com as diferenças relativamente ao TP do P1 registadas. Em cima, à direita: Tradução existente 

na TM do cliente para o segmento à esquerda. No centro: TP do P1. Em baixo: Texto de chegada (TCH) 

do P1. O revisor não fez alterações a este segmento. 

 

Como se pode verificar neste exemplo, a TM do cliente tinha uma proposta de 

tradução de “baseline” como “na linha de base”, o que simplesmente não faz sentido no 

contexto em causa. O glossário da Roche (2018a) define este termo como a “avaliação 

inicial”, termo que faz mais sentido, visto que o objetivo do estudo é a comparação de 

certos marcadores num momento inicial e posteriormente. Desta forma, optei por não 

respeitar a TM dada pelo cliente. Do mesmo modo, a TM do cliente tem a tradução de 

“HPV status” como “estatuto do HPV”. Ora, o termo “HPV status” refere-se ao resultado 

do teste de HPV, que dará positivo ou negativo para a expressão deste vírus. Assim, a 

expressão “estatuto do HPV” simplesmente não existe em PT, pelo que, também neste 

caso, não foi seguida a TM do cliente, tendo-se optado por parafrasear a expressão. 
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(2) 

 

 

Figura 2: Exemplo de tradução do P1. Em cima, à esquerda: TP na TM do cliente, com as 

diferenças relativamente ao TP do P1 registadas. Em cima, à direita: Tradução existente da TM do 

cliente para o segmento à esquerda. Ao centro: TP do P1. Em baixo: TCH do P1 com alterações do 

revisor. 

No caso deste exemplo, é possível visualizar-se que a TM do cliente tinha 

“fornecimentos de material clínico” como tradução para “clinical supplies”, numa 

tentativa talvez de incluir a ideia de fornecimento existente no EN “supplies”. No entanto, 

esta ideia já é incluída posteriormente na frase nas palavras entre parêntesis, pelo que não 

é necessário colocá-la novamente. Esta opção acaba mesmo por tornar o texto confuso, 

uma vez que é o próprio material que será embalado e não os seus fornecimentos. A 

tradução existente na TM do cliente dá, assim, uma ideia de demasiada aproximação ao 

EN que é desnecessária. Tendo isto em conta, a opção final de tradução foi simplificar e 

referir apenas o “material clínico”, não seguindo, também neste caso, as opções da TM 

do cliente. No caso deste projeto, a maioria das divergências entre as opções da TM do 

cliente e as minhas opções de tradução ocorreu a nível terminológico, pelo que se discutirá 

mais exemplos deste tipo no capítulo 4 do relatório. De qualquer forma, o facto de ter 

optado por não seguir a TM do cliente faz com que a conclusão do P1 tenha envolvido 

muito mais trabalho do que o esperado, tanto para mim, como para o revisor. Na 

sequência do aumento do trabalho face ao esperado, fui chamada à atenção para, neste 

tipo de situações, ser importante discutir o que fazer com quem quer que esteja envolvido 

também no projeto, por forma a tomarmos uma decisão conjunta sobre, por exemplo, 

informar o cliente sobre a situação em causa e renegociar o prazo e/ou o número de 

palavras pagas pelo cliente. Neste sentido, tomei consciência de ter falhado no P1, 

tentando melhorar esta questão comunicativa durante o resto do período de estágio. No 
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mesmo segmento, as correções feitas pelo revisor foram também apropriadas. Apesar de 

a tradução original não estar incorreta, o uso do verbo “apoiar” em vez de “estimular” dá 

uma maior sobriedade ao texto, e a palavra “inclusão” tem uma conotação de uma ação 

passiva por parte dos doentes, ao contrário da tradução “inscrição”. “Inclusão” transmite, 

assim, o que acontece nos ensaios clínicos de uma melhor forma. 

A evolução constante da área médica, dos princípios e questões legais a ela 

associados e da terminologia médica faz com que seja difícil que o tradutor se mantenha 

sempre atualizado. Desta forma, a elaboração de um guia que o tradutor possa consultar 

para verificar quais as fontes mais adequadas para obtenção de informação geral ou 

específica de um determinado género textual é uma ferramenta útil para o processo 

tradutivo. O crescimento contínuo desse guia é também – a par com a evolução do 

tradutor – uma excelente oportunidade de aprendizagem e compilação e informação. Por 

essa razão, foi-me proposta a elaboração de um guia para tradução médica que pudesse 

ser completado aquando do desenvolvimento do trabalho, e reforçado pela experiência de 

outros tradutores no futuro. Ao ponderar a estrutura do guia, a estratégia foi partir das 

questões e problemáticas mais gerais para as mais específicas. Assim, e como na tradução 

de textos da área da saúde se impõem sempre muitas dúvidas a nível terminológico, surgiu 

como primeiro instrumento desenvolvido a compilação de variados afixos com 

significado em terminologia médica. Estes afixos são extremamente úteis, pois saber o 

seu significado permite que se tenha uma noção do significado do termo que contenha 

aquele e/ou outros afixos, o que facilita o processo de tradução. Nesta primeira parte do 

manual foram incluídos também vários glossários gerais de termos médicos disponíveis 

online, tanto em EN como em PT. Os glossários gerais são úteis ao tradutor que não tem 

formação na área pois permitem-no consultar o significado geral de vários termos que 

surgem de forma comum em textos da área da saúde. Foram também incluídas 

ferramentas úteis para a identificação de siglas e acrónimos em saúde, tanto em PT como 

em EN. As siglas e os acrónimos são utilizados com uma frequência elevada nos textos 

em saúde, havendo necessidade de verificar quais os que irão ser utilizados na língua de 

chegada, o PT. Como dizem respeito a aspetos do âmbito da terminologia, estas 

ferramentas serão discutidas mais aprofundadamente no capítulo 4. 
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O segundo ponto do manual dedicou-se às questões da legislação em saúde em 

Portugal, cuja importância já foi aqui referida e que será ainda mais explorada 

posteriormente. Relativamente às questões legais verificou-se a necessidade de 

identificar, em primeiro lugar, as entidades nacionais responsáveis pela dita legislação. 

Em Portugal, os responsáveis são o Ministério da Saúde1 e as entidades que com ele 

colaboram e a Direção Geral da Saúde2 e toda a legislação nacional em saúde pode ser 

consultada para referência no website da Assembleia da República3. Posteriormente, 

identificaram-se também as entidades europeias que determinam a legislação a nível 

europeu, neste caso a Direção Geral para a Saúde e Segurança dos Alimentos4. 

Ainda relativamente a questões legislativas, notou-se durante o estágio a existência 

de pedidos frequentes de tradução de textos relacionados com a indústria farmacêutica. 

Assim, observou-se a necessidade de incluir uma parte relativa ao funcionamento da 

legislação nesta indústria, começando por se destacar os diferentes papéis da UE e das 

entidades portuguesas na introdução e manutenção de fármacos no mercado, como se 

pode ver na citação abaixo (parte do “Manual de sobrevivência para tradução na área da 

saúde”): 

Em termos legislativos, e no que diz respeito à indústria farmacêutica (a 
principal fonte de documentação para tradução) a União Europeia é 
responsável pela regulamentação no que diz respeito a: 

• Produção farmacológica (Good Manufacturing Procedures – 
GMP); 

• Autorização de introdução de mercado (AIM); 

• Distribuição farmacológica; 

• Ensaios clínicos. 

Por sua vez, em Portugal esta questão legislativa diz respeito ao 
Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde), 
que é responsável por: 

                                                           
1 Governo da República Portuguesa - Ministério da Saúde @ www.sns.gov.pt. Obtido 2 de Fevereiro de 

2018, de https://www.sns.gov.pt/institucional/ministerio-da-saude/ 
2 Direção-Geral da Saúde @ www.dgs.pt. Obtido 2 de Fevereiro de 2018, de https://www.dgs.pt/ 
3 Assembleia da República - Legislação na área da saúde @ www.parlamento.pt. Obtido 2 de Fevereiro de 

2018, de https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/Leis_area_saude.aspx 
4 Comissão Europeia - Direção-Geral para a saúde e segurança dos alimentos @ ec.europa.eu. Obtido 2 de 

Fevereiro de 2018, de https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_pt 
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• Controlo total do fármaco (em relação a tudo o que saia do 
escopo da UE): 

o Regulamentação, autorização de comercialização e 
distribuição no país; 

o Avaliação do fármaco e controlo de qualidade; 
o Farmacovigilância. 

• Articulação direta com a UE e as agências europeias. 
 

 (Manual de sobrevivência para tradução na área da saúde – Anexo 4) 
 

Foram, também, identificadas as diferentes entidades que determinam todas as 

questões da indústria farmacêutica a nível nacional e europeu, bem como os locais onde 

a legislação se encontra disponível. Verificamos assim que, a nível nacional, é o 

Infarmed5 que tem as responsabilidades no que diz respeito à indústria farmacêutica, 

estando a legislação disponível, tanto do website da entidade6, como no da Assembleia 

da República7. Por sua vez, a nível europeu questões relacionadas com a indústria 

farmacêutica são maioritariamente determinadas pela Agência Europeia do 

Medicamento8 e pela Direção Europeia para a Qualidade dos Medicamentos9. A este 

nível, a legislação está toda compilada nos dez volumes da EudraLex10, um compêndio 

de toda a legislação da UE atualmente em vigor relativamente à área farmacêutica e na 

Farmacopeia Europeia11, um prontuário que reúne as informações de todos os fármacos 

com comercialização autorizada na UE. Ainda em relação aos produtos farmacêuticos, 

foi necessário elucidar algumas questões sobre os diferentes nomes e designações 

atribuídas ao mesmo produto farmacológico, bem como partilhar algumas dicas de 

                                                           
5 Infarmed @ www.infarmed.pt. Obtido 2 de Fevereiro de 2018, de http://www.infarmed.pt/ 
6 Infarmed - Legislação @ www.infarmed.pt. Obtido 2 de Fevereiro de 2018, de 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/legislacao1 
7 Assembleia da República -  Leis da área da saúde: farmácia e medicamento @ www.parlamento.pt. Obtido 

2 de Fevereiro de 2018, de 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/Leis_area_saude.aspx#RegimeJuridicoFarmacia 
8 European Medicines Agency @ www.ema.europa.eu. Obtido 2 de Fevereiro de 2018, de 

http://www.ema.europa.eu/ema/ 
9 Council of Europe -  European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare @ www.edqm.eu. 

Obtido 2 de Fevereiro de 2018, de https://www.edqm.eu/ 
10 Directorate-General for Health and Food Safety - EudraLex - EU legislation @ ec.europa.eu. Obtido 2 

de Fevereiro de 2018, de https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex_en 
11 Council of Europe -  European pharmacopoeia 9th edition @ www.edqm.eu. Obtido 2 de Fevereiro de 

2018, de https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-9th-edition 
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tradução de fármacos com princípios ativos de nome semelhante. A questão das 

designações farmacológicas prende-se com questões terminológicas, pelo que será 

abordada com maior detalhe no capítulo 4. 

Visto que a tradução de textos no domínio da saúde implica a tradução de múltiplos 

géneros textuais, o terceiro ponto do manual foi dedicado à análise dos diferentes géneros 

textuais que podemos encontrar para tradução em saúde, pelo que será abordado com 

mais detalhe no capítulo 3. 

Por fim, sentiu-se também a necessidade de fazer transparecer alguma da prática 

durante o estágio para o manual, tendo-se optado por concluir o mesmo com duas 

questões mais práticas. A primeira questão está relacionada com erros frequentes que fiz 

(e me foram corrigidos) ao longo do estágio, principalmente relacionados com questões 

terminológicas, e a segunda foi destinada à partilha de algumas dicas práticas de pesquisa, 

visto que é frequente encontrar erros tradutivos em documentos não oficiais, ou mesmo 

mais do que uma hipótese de tradução em pesquisas fechadas, por exemplo, ao Infarmed. 

A pesquisa fechada a uma fonte fidedigna como o Infarmed garante que só serão 

apresentados documentos aprovados pelas entidades responsáveis e que constituem, por 

isso, fontes fidedignas de informação. No entanto, é frequente vermos mais do que uma 

hipótese, por exemplo, terminológica nesses documentos. Perante a situação descrita, é 

fundamental que o tradutor saiba que estratégia usar para optar por uma solução 

tradutológica (a análise comparativa da frequência de utilização entre dois termos é um 

exemplo de uma estratégia que pode ajudar o tradutor na escolha tradutiva). 

Apesar da elaboração de ferramentas que nos permitam estar preparados para as 

dificuldades que os textos do domínio da saúde nos possam colocar ser um ponto de 

partida fundamental, há também que estar sempre alerta para outros tipos de dificuldade 

que o conteúdo textual nos possa oferecer. A este nível, opta-se por destacar a frequente 

existência de texto especializado com características específicas fora do âmbito de saúde 

dentro de textos pertencentes a este domínio, o que demonstra a importância de 

abordagens interdisciplinares dentro da área da tradução. Um claro exemplo disso é a 

existência de linguagem de caráter legal ou mesmo económico-financeira em alguns 

géneros textuais, como o são, por exemplo, os contratos de realização de ensaios clínicos 
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entre as farmacêuticas por eles responsáveis e as instalações onde os ensaios clínicos vão 

ocorrer. Neste tipo de documentos, apesar de estarmos perante um texto do domínio da 

saúde, na realidade a maioria da linguagem será do tipo legal, existindo secções referentes 

a responsabilidades financeiras, com objetivos específicos e formulações-tipo que 

dificultam o processo de tradução. A consulta do enquadramento legal de documentos 

que se enquadrem nesta situação, da terminologia adequada e, principalmente, de 

documentos semelhantes, é aqui fundamental, e coloca uma dificuldade adicional ao 

tradutor, principalmente se o mesmo for já especializado na área da saúde e tenha pouco 

contacto com tradução do foro legal ou financeiro. Durante o período de estágio 

recebemos alguns projetos com este tipo de dificuldade, sendo que, por uma questão de 

gestão do fluxo de trabalho, não tive oportunidade de trabalhar estes textos. Outro 

exemplo ainda da importância da interdisciplinaridade é a tradução relacionada com 

software de dispositivos médicos (quer do software, quer dos manuais de instruções de 

utilização do mesmo) que, para além da linguagem médica, possui também uma série de 

termos do campo da informática e poderá envolver, de facto, um exercício de localização. 

Nestes casos, o tradutor deverá ter em atenção vários aspetos. Talvez o mais relevante 

será ter conhecimento das fontes a consultar para resolver eventuais dificuldades 

colocadas pela tradução do texto na sua vertente médica e das fontes úteis para resolver 

questões relacionadas com a terminologia da área da informática. Por outro lado, também 

se apresenta como útil que o tradutor tenha experiência na utilização e acesso a 

ferramentas CAT específicas de localização. 

Repare-se que, só depois desta análise completa aqui demonstrada e da preparação 

necessária ter sido realizada é que o tradutor se irá defrontar com as dificuldades 

específicas e únicas do texto em que está a trabalhar, ao longo da sua própria tradução. 

Assim, e durante o processo tradutivo, Naznean (1998) identifica três tipos de problemas 

com que o tradutor de textos da área da saúde se depara. O primeiro tipo são os problemas 

de caráter terminológico, que aqui já foram mencionados e que serão amplamente 

abordados no capítulo 4. O segundo tipo são os problemas a nível linguístico, que 

Naznean divide entre problemas a nível da sintaxe e da morfologia. A este nível, o autor 

(que trabalha com romeno) destaca principalmente as diferenças de construção frásica 
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entre as línguas que podem, não só aumentar a dificuldade da tradução, mas também e 

principalmente levar a problemas na interpretação de determinadas frases, que poderão 

gerar erros de tradução. Algumas situações deste tipo observadas durante o estágio serão 

discutidas no capítulo 5. Finalmente, Naznean destaca os problemas do foro 

extralinguístico, dando como exemplo a limitação do tempo que o tradutor tem para 

realizar o seu trabalho.  

Recordemos que Grego (2010), em passagem supracitada, refere também o tempo 

como um dos quatro fatores essenciais a ter em conta para a tradução técnica. O domínio 

da tradução na área da saúde não é exceção, na medida em que a consulta e preparação 

de todos os materiais, a pesquisa constante de respostas, a formação e a construção 

cuidada de cada frase são, como em todo o processo tradutivo, sempre condicionadas pelo 

tempo que o tradutor tem para realizar o trabalho. Como sabemos, aos prazos de entrega 

cada vez mais curtos, alia-se a necessidade crescente da qualidade do produto final, que 

a este nível, como vimos, é vital. O tradutor deverá, assim, munir-se de todas as armas 

que tem à disposição para aumentar a sua produtividade, mantendo uma qualidade 

elevada, no sentido de melhorar continuamente os seus serviços. 
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Capítulo 3 - Géneros textuais no domínio da tradução médica 

 

“Genre is a recognisable communicative event characterised by a set of 

communicative purposes identified and mutually understood by the members of the 

professional or academic community in which it regularly occurs.” (Bhatia, 

1993:13) 

 

Como já vimos, a identificação do género textual é fundamental para uma tradução 

de qualidade. Para um leigo, a tradução médica poderá misturar-se num redemoinho de 

textos semelhantes com terminologia aproximada, mas para o tradutor é um erro pensar 

que todos os textos são comparáveis. Na verdade, considerando que, como indica Swales 

(1990), textos pertencentes ao mesmo género apresentam semelhanças em termos de 

estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo, poderemos diferenciar uma multitude de 

géneros textuais na área da saúde. Mais importante ainda será verificar que textos de um 

mesmo género textual já traduzidos ou produzidos na língua de chegada podem servir 

como um modelo mais adequado para uma futura tradução. Desta forma, para realizarmos 

uma tradução de qualidade é essencial identificar as especificidades de cada género 

textual, bem como os materiais que deveremos consultar para a resolução de problemas 

tradutivos a um nível específico.  

Apesar da prolífica produção de documentos na área da saúde, não é de esperar que 

todos os géneros sejam frequentemente traduzidos. No caso de uma receita médica, por 

exemplo, ou de um relatório médico, a sua tradução será uma prática muito pouco comum. 

No entanto, alguns géneros textuais são de tradução legal obrigatória, sendo a sua 

tradução algo frequente para o tradutor especializado. Abootorabi e Moeinzadeh (2017)  

indicam a obrigatoriedade legal de tradução de textos relacionados com três âmbitos: 

dispositivos médicos (nomeadamente manuais de instruções para a sua utilização, os 

rótulos e embalagens e a localização do software, caso o dispositivo o tenha), fármacos 

(sendo neste caso obrigatória a tradução do formulário de resumo das características do 

medicamento (RCM), do folheto informativo (FI) destinado ao doente - vulgarmente 

designado como “bula” - e de toda a rotulagem e embalagens) e ensaios clínicos 
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(nomeadamente formulários de consentimento informado (FCI) destinados aos doentes, 

protocolos, instruções para profissionais de saúde como enfermeiros e formulários de 

resultados comunicados pelos doentes). Andriesen (2006) confirma esta informação, não 

abordando, no entanto, a questão dos dispositivos médicos. 

Assim, é de esperar que os textos dos géneros acima referidos sejam os mais 

frequentemente traduzidos, e a obrigatoriedade legal de tradução implica que o tradutor 

tenha conhecimento dos requisitos legais da mesma. Por essa razão, o ponto 3 do manual 

de sobrevivência para tradução na área da saúde redigido durante o estágio inclui as fontes 

onde o tradutor pode obter essa informação legal para o género textual em questão. No 

caso dos fármacos, por exemplo, a tradução é determinada pela legislação europeia, ao 

nível da Agência Europeia do Medicamento (EMA), estando toda a informação 

disponível online12. A este respeito, por exemplo a nível dos formulários de RCM, existe 

um ficheiro com um template legal obrigatório oficialmente traduzido para todas as 

línguas oficiais da UE e que terá obrigatoriamente de ser respeitado pelo tradutor. Poderá 

ainda ser útil a consulta de documentos semelhantes em PT já aprovados pela entidade 

reguladora em Portugal, o Infarmed. Este tipo de documentos está também, por 

obrigatoriedade legal, disponível online13.  

Abordando agora os textos selecionados para análise, comecemos por observar o 

caso do P1. Este projeto consistiu na tradução do protocolo ou sinopse de um ensaio 

clínico, um documento que, como verificado anteriormente, é de tradução obrigatória 

para a(s) língua(s) oficial(ais) de todos os países em que o ensaio clínico seja realizado. 

Assim, é fundamental que o tradutor, numa primeira abordagem, trabalhe no sentido de 

reunir informação em duas vertentes. Caso o tradutor tenha pouca ou nenhuma 

experiência com a tradução de ensaios clínicos, é necessário que se informe sobre os 

mesmos, o que são e o objetivo e estrutura deste tipo de ensaios, para poder compreender 

melhor o que está escrito e a resolver mais facilmente problemas de tradução que, de 

                                                           
12 European Medicines Agency - Product-information requirements @ www.ema.europa.eu. Obtido 1 de 

Fevereiro de 2018, de  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/12/news_detail_0022

44.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
13 Infarmed - Pesquisa do-Medicamento @ www.infarmed.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 2018, de 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/servicos-on-line/pesquisa-do-medicamento 
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outro modo, poderiam dar origem a erros ou informações pouco claras. A este nível, 

durante o estágio e para além da legislação foram utilizadas algumas ferramentas 

específicas, sendo as mais úteis a página de informações sobre ensaios clínicos da 

Roche14, o glossário de termos relacionados com ensaios clínicos também da Roche15 e a 

página de informações sobre ensaios clínicos da MSD16. Adicionalmente, e sabendo que 

a tradução é uma obrigatoriedade legal disposta no Decreto-lei n.º 21/2017, de 16 de abril, 

há que conhecer quais as normas legais para esta tradução. No caso dos ensaios clínicos, 

a legislação nacional existente é passível de ser consultada no Infarmed17 18, e a legislação 

europeia é, por sua vez, regulada pelas diretivas e regulamentações disponíveis online 

que se encontram traduzidas nas línguas oficiais dos estados-membros19 e pelo volume 

10 da EudraLex, que apenas se encontra disponível em EN20. Na legislação consultada, 

há também que verificar se, como é o caso do RCM, existe algum formulário com a 

estrutura obrigatória para ser utilizado em PT. No caso dos ensaios clínicos, e mais 

especificamente dos protocolos destes ensaios, existem indicações específicas sobre a 

informação que é necessário constar dos mesmos. No entanto, ao contrário dos RCM, não 

existem templates obrigatórios. A nível legislativo, quer na legislação portuguesa, quer 

na europeia, o que está mais normalizado no respeitante à tradução é alguma terminologia 

específica da área. As questões terminológicas deste e dos restantes projetos discutidos 

neste relatório serão abordadas posteriormente, no capítulo 4. 

Avançando para a apreciação do P2, podemos verificar que este é um texto de 

                                                           
14 Roche Farmacêutica Química Lda. -  Os ensaios clínicos @ www.roche.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 

2018, de http://www.roche.pt/corporate/index.cfm/farmaceutica/ensaios-clinicos/ 
15 Roche Farmacêutica Química Lda. - Glossário @ www.roche.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 2018, de 

http://www.roche.pt/corporate/index.cfm/farmaceutica/ensaios-clinicos/glossario-ensaios-clinicos/ 
16 MSD Portugal - Ensaios Clínicos @ msd.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 2018, de http://msd.pt/ensaios-

clinicos/ 
17Infarmed - Ensaios Clínicos @ www.infarmed.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 2018, de 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/ensaios-clinicos 
18 Infarmed - Ensaios clínicos: legislação nacional aplicável @ www.infarmed.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 

2018, de http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/ensaios-

clinicos/legislacao_nacional-aplicavel 
19 Directorate-General for Health and Food Safety - Clinical Trials @ ec.europa.eu. Obtido 1 de Fevereiro 

de 2018, de https://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials_en 
20 Directorate-General for Health and Food Safety - EudraLex - Vol 10 - Clinical trials guidelines @ 

ec.europa.eu. Obtido 1 de Fevereiro de 2018, de https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10_en 



 

39 

género muito diferente do anterior. Aqui, estamos perante um texto médico para incentivo 

à vacinação europeia da população masculina contra o HPV. Neste sentido, é um género 

textual que não tem obrigatoriedades legais de tradução, pelo que as preocupações a esse 

nível não ocorrerão. O texto tem como finalidade informar a comunidade médica e talvez 

toda a população interessada acerca do que é feito atualmente a nível europeu 

relativamente à vacinação contra o HPV e promover a necessidade de introdução de 

planos de vacinação da população masculina nos estados-membros da UE. Assim, e tendo 

em conta que o cliente se tratava de uma empresa farmacêutica, este texto pode ser 

considerado como um texto de marketing. De facto, a linguagem do texto é relativamente 

simples, sem perder, no entanto, o seu caráter técnico, e a mensagem é clara, o que facilita 

uma leitura integral do texto. Desta forma, a opção tomada pelas tradutoras (visto que se 

tratou de um trabalho partilhado com outra colega) foi a aproximação ao registo utilizado 

no texto de partida, tendo a maior dificuldade residido em questões do âmbito da 

terminologia, que serão, como já indicado, discutidas posteriormente no presente 

relatório. O facto de conhecer a questão da vacinação contra o HPV e o assunto tratado 

no texto permitiu-me iniciar de imediato o trabalho, sem a realização das pesquisas 

prévias e usando as ferramentas de pesquisa gerais discutidas no subcapítulo 2.1. No 

entanto, caso tal não se verificasse, seria aconselhável (havendo um prazo de entrega que 

o permitisse) a realização de uma pesquisa primária dos conceitos principais abordados 

no texto, como o HPV, a vacinação e as patologias relacionadas com o vírus em causa. 

O P3 também se enquadra num género completamente distinto dos anteriores, 

sendo necessária a tradução de um documento que comunica ao cliente a existência de 

problemas num lote de um dispositivo médico. Apesar de não constar da lista de 

documentos de tradução obrigatória, a tradução deste género de texto é lógica, visto que 

é vital que a empresa que produziu o dispositivo médico informe todos os clientes 

relativamente à existência de anomalias e dos potenciais riscos da utilização do 

dispositivo. Neste sentido, apesar de não se esperar que existam diretrizes legais 

específicas para a tradução do documento, acredita-se que a estruturados comunicados, 

dentro da mesma empresa, seja semelhante. Assim, caso se tenha feito a tradução de 

outros comunicados semelhantes para o mesmo cliente de forma regular, a utilização de 
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uma TM com esta finalidade específica é uma boa opção. No caso em questão, o cliente 

que pediu a realização do trabalho tratava-se de uma outra empresa de tradução, que tinha 

já uma TM associada ao projeto com alguns segmentos traduzidos, principalmente 

relativos à estrutura do documento. Em termos linguísticos, a especialização requerida 

para a tradução deste texto era superior à do anterior, e similar à do P1. No entanto, como 

se tratava de um projeto pequeno, as principais dificuldades observadas foram a nível 

terminológico e serão discutidas posteriormente. 

O P4 trata-se da tradução da transcrição de uma comunicação oral relativa a um 

estudo científico. A tradução de textos de investigação científica é, talvez, em termos de 

género textual, o exemplo mais recorrente para o público em geral quando se fala de 

tradução na área da saúde. Este não é, no entanto, o género textual de tradução mais 

comum, nem é legalmente obrigatória a sua tradução. A tradução do presente caso é ainda 

mais rara, pois tratava-se da tradução de uma comunicação oral e não de um artigo 

científico. O presente texto não se tratava de um artigo para ser publicado, pelo que seguir 

o guia de estilo da revista a que o artigo iria ser submetido não era uma possibilidade. Da 

mesma forma, o cliente não deu qualquer informação relativa ao público-alvo e ao 

objetivo da tradução. No entanto, alguns segmentos tinham marcadores temporais como 

único conteúdo, o que indicava que provavelmente o texto iria ser utilizado para 

legendagem. Uma outra possibilidade era o texto ser traduzido para posterior locução, 

situação em que seria também relevante informar o tradutor do objetivo textual, visto que 

isto iria condicionar escolhas de tradução, principalmente em matéria de complexidade 

frásica e de escolha lexical. Nesse sentido, incluí a seguinte nota na tradução, para 

posterior discussão com o revisor: 

“Visto que se trata de uma transcrição de uma palestra e que tem a 
indicação temporal de cada um dos segmentos calculo que seja para 
posterior legendagem. Ao longo do texto nota-se que a palestrante 
apesar de se ter preparado não tem o discurso absolutamente 
formatado a partir de um texto pré construído, pelo que há segmentos 
em que se nota o início de uma ideia não concluída. Nestes casos optei 
por simplificar para tornar mais claro o discurso. Neste sentido optei 
também por suprimir algumas expressões não essenciais, como bordões 
linguísticos.” 

Na sua maioria, as decisões de tradução deste texto foram mantidas pelo revisor. 
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No entanto, e visto que no pedido de tradução não houve qualquer indicação de que o 

cliente pretenderia uma tradução específica para posterior legendagem, no caso em que 

as minhas opções tradutivas diminuíam bastante o tamanho do texto original (e.g. quando 

optei por não colocar expressões “bordão”, por exemplo), o revisor optou por colocar as 

partes do discurso que foram simplificadas. Poderemos ver abaixo alguns exemplos do 

texto original, da tradução e da revisão: 

 

(3) 

 

 

Figura 3: Exemplo de tradução do P4. Em cima: TP Em baixo: TCH com alterações do revisor. 

 

(4) 

 

 

Figura 4: Exemplo de tradução do P4. Em cima: TP Em baixo: TCH com alterações do revisor. 
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Observando nos segmentos acima, conclui-se que o problema teria sido evitado 

caso eu tivesse apontado e discutido claramente com a equipa da Multivertentes se seria 

para realizar a tradução tendo em conta o facto de se tratar de uma possível situação de 

legendagem. Assim, a questão da comunicação com a restante equipa vê-se como um 

aspeto que necessitava de melhoria. Para além do acima discutido, a nível linguístico e 

talvez pelo discurso abordar questões relacionadas com a terminologia médica mais geral, 

as dificuldades foram comparáveis ao P2, existindo algumas questões terminológicas 

também mais gerais. 

O último projeto aqui discutido, o P5, tratava-se de um documento de instruções 

para o doente, tendo assim características distintas decorrentes do público-alvo a que o 

documento se destina. A tradução dos formulários de instruções para o doente é 

obrigatória a nível legal, mas devido à variação das necessidades de protocolo dos ensaios 

clínicos para os quais estes textos são produzidos, não existem formulários precisos para 

a sua tradução. Desta forma, as dificuldades centravam-se aqui a nível linguístico, sendo 

necessária a utilização de linguagem mais simples e evitar a utilização de terminologia 

muito técnica. À partida, o texto na língua de partida já seguirá este princípio. No entanto, 

e como já discutido anteriormente, intuímos que em PT existe a tendência de utilizar 

linguagem mais formal, o que deve ser evitado neste contexto, caso coloque em risco a 

compreensão do mesmo pelo doente. O género textual possui também instruções, que 

deverão ser o mais claras possível. Algumas das instruções traduzidas podem ser 

observadas nos seguintes exemplos: 

 

(5) 

 

Figura 5: Exemplo de tradução do P5. Em cima: TP. Em baixo: TCH. O revisor não fez alterações a este 

segmento. 
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(6) 

 

Figura 6: Exemplo de tradução do P5. Em cima: TP. Em baixo: TCH. O revisor não fez alterações a este 

segmento. 

Repare-se que, no exemplo 5, se verificou a dificuldade de explicar precisamente 

onde se colocava o recipiente, sendo necessário referenciar, tanto a tampa da sanita, como 

a loiça, pela ausência de termos em português equivalentes, por exemplo, a “bowel rim”, 

para tornar claro o que se pretende indicar. Já no exemplo 6, pode-se verificar que o 

próprio TP já tem uma linguagem muito simplificada (de notar o facto de se indicar 

apenas a cor da tampa do tubo ou o tamanho da colher, para o doente identificar 

claramente estes objetos) pelo que foi na esmagadora maioria dos casos seguido bastante 

de perto o registo do TP. Ainda sobre o P5, há que acrescentar que a questão do público-

alvo da tradução e da necessidade de simplificação terminológica e linguística não é uma 

característica exclusiva deste género textual, e que se encontra frequentemente noutro 

género textual frequentemente traduzido que já foi indicado acima, o FCI para o doente. 

O FCI é um formulário em que o doente tem explicada toda a informação relativa aos 

riscos e benefícios do procedimento que está a consentir e em que o doente afirma que os 

compreende e que aceita avançar com o procedimento. Assim, é importantíssimo que o 

tradutor tenha novamente noção do enquadramento legal dos FCI, que em Portugal é dado 

pela Direção Geral da Saúde21 e pela Entidade Reguladora da Saúde22. A pesquisa sobre 

os FCI alerta também para o facto de nem todos serem iguais, na medida em que, em 

muitos casos, são produzidos vários FCI tendo em conta o público-alvo do documento. 

Há, assim, FCI, não só para doentes adultos, mas também para doentes pediátricos 

                                                           
21 Direção-Geral da Saúde - Consentimento informado esclarecido e livre dado por escrito @ www.dgs.pt. 

Obtido 1 de Fevereiro de 2018, de https://www.dgs.pt/servicos-on-line1/consentimento-informado-

esclarecido-e-livre-dado-por-escrito.aspx 
22 Entidade Reguladora da Saúde - Consentimento informado @ www.ers.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 

2018, de https://www.ers.pt/pages/419 
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(existindo, em alguns casos, FCI diferentes para crianças e adolescentes) e mesmo FCI 

simplificados, para doentes com baixas habilitações literárias e/ou algum tipo de 

disfunção cognitiva. Desta forma, a definição do público-alvo é, nestes casos, 

determinante para o resultado de tradução, e uma tradução incorreta em termos 

estilísticos, quer na terminologia, quer a nível linguístico, pode levar a uma interpretação 

errada por parte do doente que o fará não seguir as instruções corretamente ou, no caso 

dos FCI, não compreender na totalidade a informação contida no documento. 

Infelizmente, por uma questão de gestão de projeto, não foi possível trabalhar este género 

textual a nível do estágio.  

Em conclusão, a determinação do género textual a trabalhar em cada projeto é um 

primeiro passo fundamental para a preparação da tradução e que auxiliará na prevenção 

de eventuais problemas tradutivos, refletindo-se no aumento da produtividade e da 

qualidade da tradução final. Como demonstrado, este é também um passo importante para 

determinar o estilo de escrita pelo qual o tradutor irá optar e também para iniciarmos o 

estudo daquela que é a mais conhecida dificuldade da tradução especializada, e 

particularmente da tradução especializada na área da saúde: a terminologia. 
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Capítulo 4 – Terminologia na área da saúde 

 

“Terminology or specialized language is more than a technical or particular 

instance of general language. In today’s society with its emphasis on science and 

technology, the way specialized knowledge concepts are named, structured, 

described, and translated has put terminology in the limelight.” (Faber Benítez, 

2009: 108) 

 

Como observado até ao momento no presente relatório, no que diz respeito à 

tradução especializada, e particularmente no caso da tradução na área da saúde, as 

questões terminológicas ocupam um lugar central. Por forma a ser-nos possível 

compreender a problemática da terminologia na área da saúde, há que ter noção que a 

terminologia como uma área de estudo é, à semelhança da tradução, algo relativamente 

recente, apesar de já existir na prática e de forma não formal há vários séculos. Como 

coloca Cabré: “As a subject field with explicit premises, terminology emerges from the 

need of technicians and scientists to unify the concepts and terms of their subject fields 

in order to facilitate professional communication and the transfer of knowledge.”(Cabré, 

2000: 37) 

O estudo da terminologia surge, assim, da necessidade de estudo dos termos de uma 

especialidade específica que transcende, numa análise geral, as questões tradutivas, sendo 

simultaneamente uma disciplina de que essas mesmas questões não se poderão dissociar. 

De um primeiro ponto de vista parece lógico apontar a terminologia a este nível 

como um problema essencialmente tradutológico. No entanto, e para compreendermos 

melhor a grande questão que esta área coloca, é fundamental que, como descrito, 

observemos o campo de estudo da terminologia na área da saúde como algo que ultrapassa 

em grande parte a tradução. Na verdade, muito antes de pensarmos em tradução, e como 

problematiza Džuganová (2013), atualmente em termos do estabelecimento da 

terminologia médica podemos observar dois fenómenos: se, por um lado, existe 

nomenclatura em grande parte estabelecida e normalizada internacionalmente, também é 

verdade que, por outro, todos os dias se desenvolvem novos conjuntos de terminologia 
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não normalizada que diz respeito principalmente a áreas da medicina de uma 

especialização médica extrema. A necessidade de especialização justifica-se com a 

necessidade de que a língua acompanhe o acelerado desenvolvimento científico que 

observamos atualmente, visto surgirem todos os dias novas técnicas, fármacos e 

dispositivos para combater novas doenças cujos mecanismos implícitos são também 

explorados diariamente e necessitam de ser de alguma forma designados. Todo este 

acelerado desenvolvimento evidencia a necessidade de normalização de novos termos 

sem existirem, de facto, indivíduos e organismos específicos responsáveis pela sua 

determinação e normalização. Verifica-se aqui, ainda antes sequer de começarmos a 

pensar em tradução, um problema terminológico que parte da própria raiz da questão, do 

estabelecimento e normalização dos termos, e que acompanha os documentos durante o 

processo de tradução. Ainda Džuganová refere que a primeira tentativa realizada para dar 

origem a uma classificação internacional de doenças ocorreu no século XIX, e existem 

atualmente várias tentativas de normalização terminológica na saúde e vários 

instrumentos utilizados como referência para a normalização. Deléger et al (2009)  

referem, a título de exemplo, a existência do Medical Subject Headings (MeSH) - o 

thesaurus controlado pela National Library of Medicine (NLM) para catalogar 

publicações na PubMed -, do SNOMED CT - um projeto terminológico de grande 

envergadura cujo acesso é atualmente pago - e do glossário de “health topics” da 

MedlinePlus. No entanto, nenhum destes exemplos se refere a um esforço integrado, geral 

e, talvez mais importante, governamental de normalização internacional da terminologia 

médica. 

A ausência de uma designada “harmonia terminológica” deve-se a vários fatores. 

Em primeiro lugar, e como já foi referido, a velocidade a que os desenvolvimentos se dão 

é elevada. Em segundo lugar, o facto de, na maioria dos casos e até ao momento, o uso 

ter determinado a utilização de um termo em favor de outro, que é progressivamente 

abandonado sem haver necessidade de um parecer formal normativo sobre a questão. Por 

fim, e em último lugar, a familiaridade que a comunidade de saúde apresenta com a 

existência de múltiplos termos que designam o mesmo conceito. Nas situações de 

ambiguidade existe uma necessidade imediata de esclarecimento de alguns termos 
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ambíguos que não pode esperar por uma decisão de desambiguação terminológica que 

venha de uma autoridade competente. Há ainda casos em que a utilização de um termo 

ambíguo num determinado contexto clarifica o significado do mesmo, diminuindo a 

urgência da necessidade de definição terminológica clara. Cria-se, desta forma, um 

ambiente científico em que todos os que nele habitam sabem com maior ou menor clareza 

o que determinado termo em determinado contexto situacional significa e implica, sem 

existir, no entanto, um esclarecimento formal de quais são as regras para estabelecer estes 

termos. A falta de normalização torna extremamente difícil ao agente externo que é 

normalmente o tradutor integrar-se no sistema para desenvolver um trabalho com 

qualidade. 

Para o tradutor, todas as questões anteriormente abordadas são importantes, 

principalmente tendo em conta que a principal língua de comunicação científica e, claro, 

médica atual é o EN e, portanto, a variabilidade terminológica que se observa em EN não 

só se vai refletir na língua de chegada (neste caso o PT), como se vai observar ainda um 

agravamento da situação. Haverá sempre a possibilidade de, por exemplo, o tradutor estar 

a deparar-se com a necessidade de traduzir um termo que nunca antes foi traduzido, ou 

que o terá sido de forma inconsistente nos dois ou três documentos que o tradutor possui 

como referência naquele campo específico.  

Ao anteriormente discutido vêm somar-se outras dificuldades. Rask (2008) 

identifica três grandes tipos de termos médicos utilizados por cada grupo diferente de 

pessoas em diferentes contextos: os termos científicos usados entre profissionais de 

saúde, os termos médicos gerais usados na comunicação entre os profissionais de saúde 

e os doentes, e os termos médicos específicos usados entre os profissionais de saúde 

(designados como gíria médica). Como verificamos anteriormente, a adequação da 

linguagem à intenção comunicativa e ao público-alvo é fundamental para o sucesso da 

tradução, e a terminologia não se coloca à margem desse processo. A tradução 

terminológica deve também ela ser adaptada a cada situação, e é essencial que o tradutor 

tenha em conta que, por exemplo, apesar dos termos “dor de cabeça” e “cefaleia” serem 

sinónimos, estes são utilizados por pessoas diferentes, em contextos distintos, e que, 

apesar de ser perfeitamente correto traduzir “migraine” como “cefaleia”, por exemplo, no 
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protocolo de um ensaio clínico destinado a médicos e/ou restantes profissionais de saúde, 

esta não é a melhor opção de tradução caso o mesmo termo apareça num FCI, visto que 

se trata de um documento a ser lido pelo doente, que pode não fazer ideia do que é uma 

cefaleia.   

Perante estes problemas, é crucial para a qualidade da tradução que o tradutor se 

mantenha alerta para todas estas situações e se arme com todas as ferramentas necessárias 

para ultrapassar as dificuldades, utilizando as estratégias mais convenientes para 

resolução de cada um dos casos. Também – e, talvez, principalmente – a nível 

terminológico se evidencia a necessidade de o tradutor estar atualizado e renovar 

regularmente as suas fontes, expandindo os seus conhecimentos. 

No presente capítulo serão exploradas e discutidas as dificuldades tradutivas de 

natureza terminológica com que me deparei durante o período de estágio. Serão também 

abordadas as metodologias adotadas para resolver estas mesmas dificuldades. Por uma 

questão de conveniência, tendo em conta os exemplos que serão dados, os problemas 

terminológicos serão separados em três tipos: os ligados à terminologia mais geral, 

centrada em questões de anatomia, fisiologia, farmacologia (especificamente nomes de 

princípios ativos e outras questões semelhantes), patologias, sinais e sintomas, e outros 

termos mais gerais, observados nos projetos analisados no relatório; os relacionados com 

a terminologia mais específica, nomeadamente com a terminologia observada no P1 e no 

âmbito dos próprios ensaios clínicos, e com terminologia especializada em tradução de 

documentação para dispositivos médicos, sendo aí analisado o caso do P3; e o caso das 

siglas e acrónimos em saúde, que são muito comuns e constituem um problema de 

tradução pertinente. Num último ponto será ainda estudada a utilidade das ferramentas 

terminológicas (como glossários e bases de TB) para o exercício de tradução, e discutidas 

as ferramentas desenvolvidas durante o período de estágio, com a utilização de exemplos 

práticos por forma a exemplificar a utilidade e as limitações dessas mesmas ferramentas. 

De notar que, para a discussão de cada um dos casos terminológicos específicos que serão 

identificados, o princípio de análise das fontes para informação e decisão em todos os 

casos será o estipulado por Maia (2001). Maia considera que, em termos terminológicos, 

as soluções para o tradutor se dividem em três eixos, ordenados da menor para a maior 
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importância: o eixo dos dicionários especializados, os glossários e a sorte – que a autora 

considera como soluções do passado; o eixo da aquisição de conhecimento pelo tradutor 

como pessoa não especializada e a consulta de indivíduos especializados em situações 

mais complicadas – que a autora afirma ser a opção do tradutor consciencioso; e 

finalmente o eixo da consulta de corpora e de bases de dados especializadas – que a autora 

considera como sendo a solução do futuro. Ora, no caso específico da terminologia na 

área da saúde e dos projetos trabalhados, não foi possível ter como solução geral este 

terceiro eixo, visto que não existem (ou, pelo menos, não foram encontrados) corpora ou 

bases de dados bilingues para a área da saúde. No entanto, em alguns casos específicos, 

nomeadamente nas questões relacionadas com o protocolo de ensaios clínicos, a 

legislação consultada e as fontes utilizadas podem ser consideradas como corpora para 

este género textual. Apesar disto, na maioria dos projetos, a confiança nos especialistas 

foi o primeiro recurso utilizado e o mais substancial, visto que neste caso eu própria, que 

realizei a tradução destes projetos, sou especialista, segundo a definição dada pela autora, 

no mesmo artigo: 

 

“The ‘specialist’ is anyone who uses language to discuss subjects not considered 

of general interest with his/her peers, or with a view to applying scientific or 

technical knowledge to everyday life and making it accessible for use, in the 

education of other specialists, and at a lower level, in the education of the general 

public.” (Maia, 2001:5) 

 

De qualquer forma, e de modo a substanciar ainda mais as opções tradutológicas, 

todos os casos foram também justificados com pesquisa adicional e consulta de 

dicionários. 

 

4.1. Terminologia geral da área da saúde 

Independentemente do texto que tivermos em mãos para trabalhar, é de esperar que 

todos os textos no domínio da saúde incluam, em maior ou menor medida, terminologia 

geral da área. No entanto, e como observado anteriormente, a área da saúde é vastíssima, 
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e são inúmeros os termos que podem ser considerados como “gerais”. Por uma questão 

de organização, optei por considerar como geral toda a terminologia decorrente de uma 

formação básica em saúde, relacionada com temas primários como anatomia, fisiologia, 

patologia, histologia e farmacologia gerais. 

Para o tradutor que nunca teve contacto com a área médica, a melhor forma de 

começar a relacionar-se com a sua terminologia é, talvez, ter noção de que, como 

Fischbach aponta: “Medical terminology rests firmly on the twin pillars of Latin and 

Greek.” (Fischbach, 1986). Džuganová (2013) reitera este facto, indicando a derivação 

como o principal mecanismo de formação terminológica e destacando a importância da 

combinação de afixos de origem grega e/ou latina para a formação de termos médicos.  

Desta forma, o primeiro passo na elaboração do “manual de sobrevivência para a 

tradução na área médica” foi um levantamento dos afixos principais e observados de 

forma mais comum nos projetos trabalhados durante os estágios. Este levantamento foi 

colocado sob a forma de tabela e pode ser consultado no próprio manual (confira Anexo 

4). Como podemos observar, foram reunidos na tabela um total de 57 afixos utilizados 

regularmente na área da saúde. A grande quantidade de afixos levou à necessidade de 

agrupar os mesmos. Por motivos de ordem prática, optei por dividir os afixos entre os 

relacionados com diveras áreas. Em primeiro lugar na tabela, surgem os afixos da 

anatomia, especificamente os relativos  a sistemas e ógãos (e.g. os prefixos “hepato” e 

“imuno”, que se referem sempre ao fígado, e ao sistema imunitário, respetivamente). 

Seguidamente são apresentados os referentes a questões patológicas, sendo que se sentiu 

aí a necessidade de dividir os que dizem respeito a patologias propriamente ditas (e.g. os 

sufixos “ite” e “oma”, que indicam inflamação e um tumor, respetivamente) e os sinais e 

sintomas das patologias (e.g. o prefixo “hipo”, que indica que algo se encontra diminuído, 

e o sufixo “algia”, que se refere a dor). Num terceiro grupo encontramos os afixos 

referentes a processos cirúrgicos (e.g. os sufixos “ectomia” e “centese”, que se referem a 

uma extração total ou parcial de um órgão ou tecido e a punção ou perfuração, 

respetivamente). O quarto grupo é composto por afixos relativos a células e substâncias 

(e.g. o sufixo “ase”, que se refere a enzima, e o sufixo “ócito”, que é referente a uma 

célula madura). Por fim apresenta-se um grupo menos específico, com outros afixos que 
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não se enquadram nos campos anteriores e que foram classificados na tabela como “geral” 

(e.g. o afixo “endo”, um prefixo que se refere à parte interna – normalmente de um órgão 

ou tecido -, e o afixo “grafia”, um sufixo relativo a exames de diagnóstico).  

A utilidade de uma tabela deste género é evidente, na medida em que, a partir dela, 

o tradutor pode ter, de imediato, uma noção, ainda que vaga, de alguns termos que 

reconhecerá do texto que se encontra a trabalhar. Dos exemplos aqui apresentados será 

fácil, por exemplo, concluir que o termo “hepatite” se referirá, em termos gerais, a uma 

patologia que se baseia numa inflamação do fígado. Da mesma forma, é possível concluir 

que o termo “lipase” dirá respeito a uma enzima e “cintigrafia” dirá respeito a um exame 

de diagnóstico. Este exercício é possível mesmo que nunca antes nos tenhamos cruzado 

com estes termos e não saibamos muito mais sobre o seu significado.  

De um ponto de vista tradutivo, o facto de se estar a traduzir do EN é uma grande 

vantagem, visto que, tanto em EN, como no PT, se utilizam os mesmos afixos de origem 

greco-latina, com algumas diferenças de grafia a que é preciso que o tradutor esteja atento. 

Em alguns casos, a própria grafia em EN ou em PT pode sofrer variações, sendo admitidas 

mais do que uma grafia. Tomemos como exemplo o termo “hipoglicemia” que, em PT, é 

admitido com duas grafias, com ou sem acentuação (“hipoglicemia” ou “hipoglicémia”, 

como nos confirma uma rápida pesquisa dos dicionários (Porto Editora, 2018b)(Porto 

Editora, 2018a) e do conteúdo do website do Infarmed, que mostra 1110 resultados para 

a primeira ocorrência e 458 para a segunda. Conhecendo os afixos de origem greco-latina 

normalmente usados, conseguimos concluir que estamos perante um termo que diz 

respeito a um valor baixo (“hipo”) a que se junta a raiz da palavra, “glic”, que diz respeito 

a açúcar. Ora, faz parte da formação escolar básica em Portugal compreender que o açúcar 

circula dentro do organismo humano através da corrente sanguínea, pelo que podemos 

inferir que o valor baixo de açúcar ocorre na corrente sanguínea. Neste caso, optar pelo 

uso ou não da acentuação, sendo que isto não terá consequências no significado do termo, 

não trará alterações para o sentido da frase. O tradutor terá, assim, de optar, sendo o 

critério utilizado durante o estágio a opção por aquele que era mais observado nas fontes 

consultadas, que neste caso seria a versão sem acentuação.  

A nível geral, e em relação a alguns termos, a confirmação do género das palavras 
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traduzidas é também uma mais-valia, principalmente tendo em conta que o EN é uma 

língua com género neutro, caso que não se verifica em PT. Um exemplo durante o estágio 

foi a palavra “syndrome”, em EN, que se apresentava traduzida de várias formas em 

várias das fontes consultadas: quer como “síndrome” quer como “síndroma”, e tanto com 

o artigo masculino “o” como o feminino “a”. Neste caso, a pesquisa revelou que ambas 

as formas são aceitáveis, mas que a mais utilizada na documentação consultada era 

“síndrome”, pelo que foi minha a escolha final. Em qualquer dos casos, a palavra é 

feminina, pelo que os documentos que utilizavam o artigo na forma masculina não se 

encontravam gramaticalmente corretos (Porto Editora, 2018d). Ter todos estes pequenos 

fatores em atenção é, assim, fundamental para a realização de uma tradução com 

qualidade. 

No entanto, se em alguns casos  o facto de os termos terem forma semelhante nas 

línguas de partida e de chegada facilita a tradução terminológica, existem outras 

situações, mesmo quando falamos de terminologia geral, em que tal não ocorre. 

Consideremos o exemplo 7, que diz respeito ao P1: 

 

(7) 

 

Figura 7: Exemplo de tradução do P1. Em cima: TP. Em baixo: TCH com alterações do revisor. 

  

Deixemos de lado os termos de tradução mais simples e menos polémica como 

“carcinomatous meningitis” / “meningite carcinomatosa” e concentremo-nos, neste 

exemplo, no termo em EN “radiographically”. À partida, e seguindo o paradigma 

levantado anteriormente, a tradução seria simples, optando-se pelo termo 

“radiograficamente”. De facto, era esta a opção que constava na TM do cliente que, como 

já foi referido, incluía vários erros. Acontece que, em PT, o termo “radiográfico” 
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emprega-se como adjetivo em situações em que o nome se relaciona com “radiografia”, 

ou seja, a utilização deste termo neste contexto implicava que as metástases precisavam 

de ser detetáveis com recurso ao uso da radiografia. No entanto, uma leitura do protocolo 

deste ensaio clínico evidencia que a radiografia não é o único exame de imagiologia 

realizado a estes doentes, sendo também realizados outros exames da área da radiologia, 

como a tomografia computorizada (TC) e a ressonância magnética (RM). Ora, sabendo 

que a radiografia é um exame pouco sensível e específico e que é muito mais provável 

que estas complicações patológicas sejam detetadas por um dos outros exames (ou por 

ambos), não seria lógico utilizar “radiograficamente”, visto que este advérbio evidencia 

a utilização específica da radiografia como forma de diagnóstico. A opção selecionada 

foi, assim, “radiologicamente”, visto que “radiológico” é algo que diz respeito à 

radiologia, envolvendo todos os exames de diagnóstico que fazem parte desta 

especialidade médica. Na frase que faz parte do segmento apresentado espera-se, 

portanto, identificar casos em que o doente tenha metástases com recurso a qualquer 

exame da área da radiologia, da qual fazem parte a radiografia, a TC e a RM. Mais curioso 

será observar que o fenómeno anteriormente descrito em relação a este termo em PT 

também é aplicável em EN. No entanto, neste caso, o redator do texto original selecionou 

o termo “radiographically”. Isto pode dever-se ao facto de, em EN, a utilização dos termos 

ser já tão disseminada e tão intercambiável que os mesmos são utilizados dentro da 

comunidade médica e de profissionais de saúde como sinónimos. O tradutor vê-se, deste 

modo, perante mais uma dificuldade, visto que pode simplesmente não estar a par deste 

facto, e desconhecer se a mesma situação ocorre ou não em PT. Foi exatamente isto que 

se passou relativamente ao termo “radiographically”, sendo que o meu instinto e 

experiência profissional na área da saúde levaram-me a seguir um caminho diferente de 

quem redigiu o texto em EN, por uma questão de rigor na qualidade da tradução do termo. 

No entanto, há também que ter em conta que, apesar da minha familiaridade com o 

domínio da saúde de forma geral, a área dos ensaios clínicos é uma com que não estou 

muito familiarizada. Desta forma, é possível que, após várias traduções de formulações 

frásicas poderem ter sido feitas utilizando o termo “radiograficamente”, o termo seja já 

frequentemente utilizado neste contexto e seja, consequentemente, perfeitamente 
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compreensível e admissível neste contexto. Ainda neste segmento, e explorando aspetos 

não relacionados com a terminologia, pode verificar-se que o revisor fez uma alteração. 

A substituição de “como por “conforme” aumenta um pouco a coesão da frase, embora, 

na minha opinião, seja uma substituição preferencial. Já em termos daquilo que alteraria 

na tradução original, a tradução de “even if”, contido na parte entre parêntesis como 

“mesmo que”, teve como base a construção “mesmo que as metástases sejam 

assintomáticas”, mas atualmente parece-me fazer mais sentido a tradução por “mesmo 

se” (tendo como base “mesmo se as metástases forem assintomáticas”) porque me parece 

tornar mais claro o sentido da frase. 

Outro termo que é exemplo da contínua alteração terminológica mesmo dentro da 

terminologia geral é o termo em EN “stage”, definido como “The extent of a cancer in 

the body.” (National Cancer Institute, 2018). Em PT, o termo que atualmente se encontra 

cristalizado é o termo ”estádio”. No entanto, nos textos oncológicos mais recentes, bem 

como na utilização oral quotidiana, o termo está a ser substituído gradualmente por 

“estadio”, que atualmente é classificado apenas como uma forma do verbo “estadiar”. 

Esta questão é algo marcadamente observado, sendo uma dúvida frequente que é 

encontrada mesmo em algumas ferramentas usadas pelo tradutor no seu quotidiano, como 

o website “Ciberdúvidas da Língua Portuguesa” (Barata & Ciberdúvidas da Língua 

Portuguesa, 2014). O conhecimento deste fator coloca um outro dilema ao tradutor, que 

é a escolha entre o que se encontra já cristalizado lexicograficamente, fazendo parte dos 

dicionários, ou o que é utilizado, e que pode ser de mais fácil interpretação pelos leitores 

do texto. No caso específico dos vários casos em que tal ocorreu no período de estágio, a 

opção tomada foi sempre “estadio”, precisamente por ser o termo efetivamente usado no 

quotidiano médico.  

No que diz respeito ao campo da farmacologia, os termos traduzidos com mais 

frequência que fogem ao padrão da construção greco-latina são talvez os nomes de 

fármacos. A esse respeito é essencial destacar a existência de três tipos de designação que 

um fármaco terá: a sua designação química, que não consta frequentemente dos 

documentos para tradução; o seu princípio ativo, que é o mais traduzido, na medida em 

que é o observado sempre que não nos referimos ao fármaco com intenções puramente 
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comerciais; e a sua designação comercial, que geralmente não implica tradução entre EN 

e PT, visto que a maioria das farmacêuticas não localiza o nome do produto. Assim, destas 

três designações, a que é alvo mais frequente de tradução é o princípio ativo. Os princípios 

ativos dos fármacos oferecem a facilidade, no entanto, de, na maioria dos casos, terem 

designações com terminações semelhantes (geralmente de acordo com a classe 

farmacológica a que pertencem). Este tipo de nomenclatura tem também como 

característica o facto de, geralmente, na tradução, apenas a terminação se alterar (com a 

exceção de princípios ativos que, em EN, apresentem grafias como “ph”, “y” ou “w”, 

que, em princípio, alterarão a grafia para “f”, “i” ou “v” em PT, como é o caso do EN 

“warfarin”, que em PT se traduz como “varfarina”). Assim, verificou-se a construção de 

uma tabela com 18 exemplos de terminações de princípios ativos farmacológicos, todas 

observadas durante o estágio, com a sua forma em EN, a sua tradução para o PT e alguns 

exemplos de fármacos em que tal ocorre. Alguns dos exemplos mais comuns são os 

fármacos com designações do seu princípio ativo que acabam em “-one” em EN, que se 

traduzem como “-ona” em PT (e.g. EN “progesterone”; PT “progesterona”); os fármacos 

com o princípio ativo terminado em “-phen” ou “-fen” em EN, que se traduzem como “-

feno” em PT (e.g. EN “ibuprofen”; PT “ibuprofeno”); e os fármacos com a terminação “-

mab” em EN, que se mantêm inalterados na sua tradução em PT como “-mab” (e.g. 

EN ”sulesomab”; PT “sulesomab”). Isto pode auxiliar consideravelmente a tradução de 

um texto com elevada abundância da ocorrência destes termos, sem dispensar, no entanto, 

e principalmente no caso de tradutores com menos experiência, uma pesquisa fechada ao 

endereço do Infarmed, para confirmação das opções de tradução. 

Assim, pode afirmar-se que o conhecimento básico da terminologia geral utilizada 

em saúde é de elevada utilidade para o tradutor, revelando-se um excelente ponto de 

partida para uma maior familiaridade com os textos que se está a traduzir. O 

conhecimento desta terminologia é também uma forma inicial de começar a aumentar a 

rentabilidade. Em qualquer caso, o trabalho terminológico deverá ser reforçado com 

fontes de confiança que possam ser consultadas frequentemente, sendo a consulta de 

especialistas uma solução de primeira linha a ser adotada pelo tradutor. Nos casos em que 

seja possível ter acesso a bases de dados e ou corpora bilingues, estas ferramentas deverão 
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ser privilegiadas em relação às restantes. Relativamente ao manual elaborado durante o 

estágio, e não tendo sido encontrados corpora ou bases de dados para os casos 

visualizados, selecionou-se duas fontes em PT: o dicionário de termos médicos da 

Infopédia23 que, apesar de pago, permite a consulta diária gratuita de alguns termos e 

possui artigos extremamente completos, e o glossário básico de termos médicos da 

Médicos de Portugal24. Já em EN, as fontes selecionadas foram o glossário da EMA25 e o 

glossário de oncologia do National Cancer Institute (NCI)26. Estas duas fontes, em EN, 

são mais específicas a determinadas áreas da saúde do que as consultadas em PT, tendo 

sido, no entanto, as fontes mais úteis para consulta de terminologia médica geral durante 

o estágio. Outra ferramenta valiosa a este nível, e que será novamente mencionada 

posteriormente, é a pesquisa recorrendo ao Google, mas fechada ao endereço online 

Infarmed, que permite ter acesso às ocorrências do termo desejado em todos os 

documentos que constam e foram aprovados por esta entidade, e analisar o contexto em 

que o termo aparece. Este tipo de pesquisa fechada é, na verdade, o mais próximo possível 

da obtenção de um corpus para a área da saúde, ainda que o mesmo não seja bilingue. No 

entanto, e apesar da extrema utilidade destes recursos, deverá sempre ser objetivo do 

tradutor descobrir novas fontes com qualidade para continuar a desenvolver o seu trabalho 

da melhor forma possível. 

Por fim, é pertinente discutir aquele que foi talvez o termo encontrado com maior 

frequência durante todas as traduções da área da saúde realizadas durante o período de 

estágio: “patient”. Na verdade, o PT possui um equivalente de tradução extremamente 

utilizado, o “paciente”; no entanto, há que verificar que, em PT, existem vários termos 

com uma relação de sinonímia com este primeiro, e que são também amplamente 

                                                           
23 Porto Editora - Dicionário de termos médicos @ Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo 

Ortográfico www.infopedia.pt. Obtido 6 de Fevereiro de 2018, de 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos 
24 De notar que, entre a realização do estágio e a escrita do presente relatório, a página online da Médicos 

de Portugal deixou de estar disponível. 
25 European Medicines Agency -  Glossary @ www.ema.europa.eu. Obtido 6 de Fevereiro de 2018, de 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/12/news_detail_0022

44.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
26 National Cancer Institute - NCI Dictionary of Cancer Terms @ www.cancer.gov. Obtido 6 de Fevereiro 

de 2018, de https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=748385 
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utilizados. Assim, em PT é frequentemente utilizado, não só “paciente”, como também 

“doente”, “utente” e mesmo “cliente”. Comecemos pelas últimas duas opções. O termo 

“cliente”, neste contexto, refere-se normalmente a alguém que utiliza um serviço de saúde 

privado, pelo que não é um sinónimo perfeito do termo “patient” e não se enquadrará em 

todas as instâncias de utilização do mesmo. Por associação, o termo “utente” pode referir-

se especificamente a indivíduos que usufruem do Serviço Nacional de Saúde, apesar de, 

neste caso, o termo já ser mais utilizado em todos os contextos e se aproximar mais do 

termo em EN. Descartando estas duas possibilidades, ficamos com as opções “paciente” 

e “doente”, sendo a primeira aquela que é claramente mais utilizada pelo público em 

geral. Entre estes dois termos, a preferência do cliente terá o maior peso no que diz 

respeito à decisão de optar por um dos termos possíveis em detrimento do outro. No 

entanto, é frequente não existir indicação do cliente relativamente à sua preferência. 

Sendo “doente” e “paciente” boas traduções do EN “patient”, e não havendo preferência 

por parte do cliente, a escolha recairá na preferência do tradutor. No caso específico do 

estágio, foi curioso verificar que a minha preferência e a da empresa se alinhavam, e a 

tradução recaiu em todos os casos para o termo “doente”, um termo que, pela minha 

experiência laboral, parece ser o preferido entre os profissionais de saúde. Afinal, como 

muitas vezes me disseram durante a licenciatura em Medicina Nuclear, “pacientes somos 

nós” (os profissionais de saúde). 

 

   4.2. A especialização da terminologia na área da saúde 

 

Como temos vindo a observar, as dificuldades na tradução de textos da área da 

saúde a nível terminológico são muitas e variadas e são sentidas ao longo de todo o 

processo de tradução. Mas talvez em nenhum outro aspeto a dificuldade de tradução 

terminológica tenha sido mais sentida do que aquando a abordagem de terminologia 

altamente especializada. Atentemos nos exemplos 8 e 9, alguns dos primeiros segmentos 

traduzidos no âmbito do P1: 
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(8) 

 

Figura 8: Exemplo de tradução do P1. Em cima: TP. Em baixo: TCH com alterações do revisor. 

 

(9) 

 

Figura 9: Exemplo de tradução do P1. À esquerda: TP. À direita: TCH.  O revisor não fez 

alterações a este segmento. 

Recordemos que o P1 se trata de um protocolo de realização de um ensaio clínico. 

Em primeiro lugar, é de evidenciar que é de esperar que um tradutor com pouca 

experiência ou que tenha tido pouco contacto com textos deste género se sinta 

imediatamente “esmagado” pela quantidade de problemas terminológicos observados 

nestes segmentos. Na verdade, mesmo alguém que tenha familiaridade com a área da 

saúde e que conheça a patologia para a qual o fármaco em causa se encontra a ser estudado 

poderá não conhecer termos como “randomized”, “phase III”, “open-label” e “unblinded” 

no contexto de um protocolo de um ensaio clínico. Isto ocorre porque tais termos são 

específicos dos ensaios clínicos e, como tal, é essencial o estudo de como este tipo de 

ensaios funciona de modo a que possamos começar a perceber realmente o que é dito 
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nestes segmentos. Para tal, foram usadas durante o estágio as ferramentas já descritas e 

explicadas no capítulo 3, sendo particularmente relevantes as ferramentas criadas pela 

Roche27 28 (Roche Farmacêutica Química Lda., 2018a, 2018b) e pela MSD29 (MSD 

Portugal, 2018).  

A utilização de fontes adequadas é fundamental para este processo, visto que é 

frequente a existência de inconsistências de tradução em documentos traduzidos 

encontrados online. Estas inconsistências devem-se principalmente a duas razões: à 

tradução literal extremamente aproximada do EN feita por muitos tradutores que estão 

normalmente pouco preocupados com precisão terminológica e sentem necessidade de 

ter números de produtividade extremamente elevados, e ao grande volume de trabalho de 

tradução que o português do Brasil (PT-BR) representa no mercado, principalmente tendo 

em conta que, em termos terminológicos, as traduções para PT-BR tendem a ser muito 

mais próximas do EN. Tendo isto em conta, atentemos nos quatro exemplos 

terminológicos acima apontados:  

 

Randomized 

No que diz respeito a este termo, durante a pesquisa duas possibilidades de tradução 

surgiram de imediato: “randomizado” e “aleatorizado”. Uma leitura simples dos termos 

permite concluir que o primeiro é uma tradução aproximada ao EN, e a pesquisa confirma 

que este é o termo geralmente utilizado em PT-BR. No entanto, as fontes mais fidedignas 

utilizadas já indicadas referiam “aleatorizado” como opção, o que faz sentido mesmo fora 

do contexto dos ensaios clínicos, visto que diz respeito a uma seleção aleatória, neste caso 

dos doentes que participarão no ensaio. Perante este cenário, estava inclinada a descartar 

completamente “randomizado” como um termo não admissível, mas decidi fazer uma 

pequena e última pesquisa sobre a existência da palavra em PT. Acontece que a palavra 

“randomizado” é já observada em documentos em PT, nomeadamente em RCM 

                                                           
27 Roche Farmacêutica Química Lda. - Glossário @ www.roche.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 2018, de 

http://www.roche.pt/corporate/index.cfm/farmaceutica/ensaios-clinicos/glossario-ensaios-clinicos/ 
28 Roche Farmacêutica Química Lda. - Os ensaios clínicos @ www.roche.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 

2018, de http://www.roche.pt/corporate/index.cfm/farmaceutica/ensaios-clinicos/ 
29 MSD Portugal - Ensaios Clínicos @ msd.pt. Obtido 1 de Fevereiro de 2018, de http://msd.pt/ensaios-

clinicos/ 
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aprovados pelo Infarmed, sendo inclusivamente aceite como correta pelos dicionários da 

Porto Editora (Porto Editora, 2018c). Assim, após uma conversa com a orientadora de 

estágio da empresa, e apesar de “randomizado” ser uma hipótese que aparentemente é 

admissível, concluímos que “aleatorizado” era a melhor hipótese. 

 

phase III  

Ao contrário do termo anterior, a tradução deste termo não implicou grandes 

problemas, visto que a determinação dos tipos de ensaios clínicos tendo em conta a sua 

fase (de fase I a fase IV) é igual em todas as fontes e documentos consultados. Deste 

modo, a tradução em PT foi “fase III”, tendo sido acrescentado a preposição “de”, para 

formular uma construção frásica gramatical com “ensaio clínico de fase III”. De notar 

que o EN usa o termo com maiúscula, visto que se trata de uma definição do tipo de 

ensaio clínico. No PT, no entanto, à exceção de nomes próprios e siglas, o uso de 

maiúsculas no meio das frases é considerado agramatical, pelo que todos estes termos 

foram escritos em minúsculas. De notar também que, na minha tradução original, optei 

por colocar este termo não como o primeiro na frase, como em EN, mas em terceiro lugar, 

após “aleatorizado” e “aberto”. Esta opção deveu-se a uma preferência relativamente ao 

estilo da frase e à sua legibilidade, preferência com a qual o revisor não concordou. 

 

open-label 

Tal como no caso anterior, a tradução deste termo é também consensual, sendo 

utilizado o termo “aberto” em PT. Note-se que, neste caso, a tradução não era tão direta 

como no anterior, sendo ainda mais importante a consulta de documentação em PT com 

a explicação do funcionamento de um ensaio clínico. 

 

Unblinded  

À semelhança do primeiro termo, também este trouxe algumas dificuldades de 

tradução. Para começar a entender o que está aqui em questão é essencial sabermos que, 

no que diz respeito ao critério “study blinding”, um ensaio clínico pode ser classificado 

como “unblinded”, “blinded” ou “double-blinded”, de acordo com qual das partes 
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(médico e/ou doente) tem conhecimento do tipo de tratamento que o doente se encontra 

a fazer no âmbito do ensaio clínico. Tal como no primeiro termo, observamos 

frequentemente em documentos traduzidos vozes discordantes no que diz respeito à 

tradução destes termos. Assim, é frequente visualizar-se a tradução de, por exemplo, 

“double-blinded” como “duplo-cego” na expressão “ensaio clínico de duplo-cego”, 

tradução que coexiste com outra opção, a de “ocultação”, neste caso “dupla ocultação”. 

Ao observar esta questão é fácil de concluir pela sua fidelidade literal ao EN que o 

primeiro caso advém do PT-BR, tendo “contaminado” o PT em vários trabalhos de 

tradução. Neste caso em específico, e consultando as fontes mais fidedignas em PT, 

concluiu-se que a expressão “ocultação” era sem dúvida a mais correta, tendo-se 

traduzido “unblinded” como “sem ocultação”.  

 

Apesar destes quatro termos constituírem por si só uma dificuldade imediata mal 

iniciámos a jornada de tradução de protocolos de ensaios clínicos, a verdade é que os 

problemas terminológicos neste nível de especialização estão longe de ficar por aqui e 

ameaçam ficar ainda mais complicados. A este nível é de destacar a terminologia 

relacionada com os endpoints, ou seja com o “resultado ou desfecho que se pretende 

quantificar através de um ensaio clínico desenhado para esse fim” (Roche Farmacêutica 

Química Lda., 2018a). Alguns exemplos de endpoints são os termos “major pathological 

response”, “event-free survival”, “overall survival” e “pathological complete response”. 

A tradução destes termos poderia parecer simples; no entanto, há que ter em conta se uma 

tradução direta e literal é utilizada em documentos de fontes fidedignas em PT. O primeiro 

passo foi, assim, identificar ao que é que cada um destes critérios dizia respeito, para 

verificar se a definição e utilização do termo em PT se referia ao mesmo termo. Neste 

sentido, em primeiro lugar foram analisados os glossários gerais da EMA30 e do NCI31. 

Após esta consulta, a opção foi tentar encontrar fontes em que o termo em EN e PT 

                                                           
30 European Medicines Agency. (2018b). Glossary @ www.ema.europa.eu. Obtido 6 de Fevereiro de 2018, 

de 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/12/news_detail_0022

44.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
31 National Cancer Institute. (2018a). NCI Dictionary of Cancer Terms @ www.cancer.gov. Obtido 6 de 

Fevereiro de 2018, de https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=748385 
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coincidissem, o que se revelou muito difícil. Para ultrapassar esta dificuldade, surgiu a 

ideia de se completar esta pesquisa com a procura da ocorrência das siglas de cada termo 

em EN concomitantemente com o termo em PT. Esta procura revelou-se mais frutífera, 

sendo cada termo encontrado em PT pesquisado posteriormente de forma independente 

numa pesquisa fechada a documentos e websites em PT, para validar a ocorrência do 

termo em fontes fidedignas. Este método foi utilizado para todos os termos indicados, e 

deu bons resultados para todos os casos, à exceção do termo “major pathological 

response”. A opção tradutiva final tomada para o termo “major pathological response” 

foi explicada numa nota para o revisor deixada por mim num documento com essa 

finalidade: 

Seg 36 – “major pathological response”. Não encontrei termo 
correspondente em PT. Curiosamente, mesmo em inglês não me parece 
ser o endpoint mais usado, visto que não consta de glossários como o 
da EMA e o do NCI. Depois de procurar em PT de várias formas, 
nomeadamente com termos que poderiam sem utilizados e tentando 
descobrir tipos de resposta patológica concluí que, em PT, o termo mais 
aproximado e utilizado é “resposta patológica completa”. No entanto, 
mesmo este termo não significa a mesma coisa, e já se encontra noutro 
endpoint, pelo que utiliza-lo seria um erro. Procurando a palavra 
“major” em concordance, reparei que na TM, quando colocada com 
“cirurgia” a opção era manter o major como está. Neste caso, e perante 
toda a pesquisa, pareceu-me a melhor hipótese em cima da mesa, visto 
que mantém o significado do termo, pelo que fiz exatamente isso. 

A opção de tradução para “major pathological response” foi, assim, “resposta 

patológica major”, sendo os restantes termos traduzidos como “sobrevivência livre de 

eventos”, “sobrevivência global” e “resposta patológica completa”. Há que acrescentar, 

no entanto, que, para os termos que englobavam o termo “survival”, surgia também, 

principalmente em documentos mais antigos, o termo “sobrevida” como hipótese de 

tradução para PT. Por outro lado, nos documentos mais recentes, o termo “sobrevivência” 

era, de longe, a opção de tradução mais comum. Uma possível explicação para isto poderá 

ser o facto de, antigamente, o termo utilizado em PT ter sido “sobrevida”, mas que o uso 

banalizado do EN e as traduções cada vez mais aproximadas do EN, feitas em maior 

quantidade para PT-BR e menos preocupadas com rigor terminológico, tenham feito o 

termo “sobrevivência” neste contexto entrar no PT e banalizar-se, sendo este atualmente 
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o mais utilizado. 

Para além de todos termos extremamente especializados já aqui analisados, há 

ainda outros que, mesmo sendo à primeira vista gerais, ganham uma nova importância, 

sendo objeto de discussão quando se aplicam ao contexto dos ensaios clínicos - tornando-

se, assim, terminologia especializada: 

 

visit 

No âmbito dos ensaios clínicos, o termo “visit” refere-se a quando o doente que é 

participante do estudo tem de se deslocar às instalações em que está a ser seguido por 

qualquer razão. No caso deste projeto, a TM do cliente tinha muitas ocorrências de 

“visita” e algumas de “consulta”, verificando-se assim uma situação de uso inconsistente. 

Também nos documentos que serviram de referência, apareciam tanto o termo “consulta” 

como “visita”, e o glossário da Roche demonstra a existência de uma preferência pelo 

termo “visita” (Roche Farmacêutica Química Lda., 2018a). No entanto, pelo facto de 

“visita” ser mais próximo do EN e o seu significado de uma compreensão não evidente 

em PT, o termo “consulta” foi o escolhido neste âmbito. 

 

“study therapy” e “study drug” 

A ocorrência de “study therapy” e “study drug” como “terapia/fármaco DO estudo” 

era a mais frequente na TM do cliente do que “terapia/fármaco EM estudo”. No entanto, 

a colocação com a proposição “em” existia também na TM do cliente, e foi algo que 

pareceu desde o início fazer mais sentido, uma vez que faziam parte do estudo outros 

fármacos e abordagens terapêuticas, mas apenas um desses fármacos e uma dessas 

abordagens estava a ser alvo de estudo e ocupava um lugar central no mesmo. Por esta 

razão, nestes casos, a opção recaiu sempre sobre “terapia em estudo” e “fármaco em 

estudo”. 

 

Discontinuation 

Neste projeto, a utilização de “discontinuation” em todos os casos não esclarecia se 

o termo dizia respeito a algo definitivo ou apenas temporário. Compreender esta situação 
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seria uma mais-valia, pois apesar de parecerem todos sinónimos, a verdade é que existem 

ligeiras diferenças de significado entre os termos “descontinuação” (que tem caráter 

definitivo), “interrupção” (que pode ser definitiva ou temporária) e “suspensão” (que se 

refere a uma situação temporária). Assim, uma boa opção neste caso seria, se possível, 

contactar o cliente para esclarecer a dúvida em causa. No entanto, como tal não foi 

possível no presente caso, a opção foi manter a proximidade ao original, e optar em todos 

os casos por “descontinuação”. 

 

 

Dificuldades terminológicas dos restantes projetos  

O P1 não foi, no entanto, o único projeto marcante no que diz respeito à tradução 

terminológica de aspetos extremamente especializados da área da saúde. A este nível 

também se destacou o P3, cujas 1135 palavras demoraram cerca de 4 horas a traduzir 

devido principalmente à dificuldade de tradução de três termos problemáticos. Como 

indicado no seu quadro de apresentação, este pequeno projeto consistiu na tradução de 

uma notificação da existência de anomalias potencialmente perigosas num sistema de 

endoprótese vascular destinada aos profissionais de saúde que tiveram acesso ao sistema 

em causa. O primeiro termo cuja tradução foi mais trabalhosa que o inicialmente esperado 

foi desde logo o próprio nome do dispositivo, um “vascular stent system”. A dificuldade 

aqui residiu particularmente na tradução da palavra “stent”, que é já muito frequentemente 

usada no PT, sem qualquer tradução. No caso em questão a abordagem foi tentar verificar 

se existia um termo em PT equivalente e que evitasse a utilização do empréstimo. A 

pesquisa de fontes em PT com a utilização dos termos em PT e EN foi a estratégia 

utilizada, e a conclusão foi a utilização do termo “endoprótese”. A pesquisa dos restantes 

dois termos problemáticos apresentou um maior grau de dificuldade. Observemos o 

exemplo 10: 
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(10) 

 

Figura 10: Exemplo de tradução do P3. Em cima: TP. Em baixo: TCH.  Desconhecem-se as 

alterações feitas pelo revisor a este segmento. 

Neste segmento destacam-se de imediato, para além de “stent”, dois termos 

altamente especializados: “luer hub” e “outer sheath”. Pelo sentido da frase é possível 

perceber-se que se trata de duas partes do sistema de endoprótese referido no documento. 

No entanto, termos referentes a partes constituintes de um sistema de endoprótese são de 

uma especificidade imensa, principalmente tendo em conta que não sabemos se estes 

componentes são específicos do sistema desta marca. Assim, começou-se por verificar se 

estava disponível online algum tipo de documentação relativa a este modelo e marca de 

endoprótese em PT, o que se confirmou não existir. Optou-se, portanto, por analisar a 

documentação obtida que estava em EN para perceber a que componentes específicos se 

referia o produtor, tendo a documentação relativa à patente da endoprótese sido de 

extrema utilidade, para resolver esta questão. Depois de obtida uma noção do aspeto físico 

dos componentes, passou-se ao tratamento de cada um dos casos. Uma pesquisa simples 

por “luer hub” revelou imediatamente que “luer” diz respeito ao fabricante que patenteou 

aquele componente, pelo que esta palavra se manterá na tradução. Restava assim perceber 

a que se referia o “hub”. Depois da análise de vários esquemas e de algumas leituras, 

concluiu-se que “hub” dizia respeito a uma peça de ligação entre dois componentes do 

sistema. Assim, e após uma análise exaustiva, optou-se pela utilização de um termo de 

significado relativamente amplo, designando este componente de “conetor”. Ainda 

persistia, no entanto, a dúvida de como traduzir o termo “outer sheath”. Neste caso 

também foi necessária a consulta de vários esquemas disponíveis em PT que diziam 

respeito a endopróteses de outros modelos e marcas, e a leitura de protocolos de colocação 

destas endopróteses. Acontece que os componentes variam bastante entre fornecedores, 
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pelo que foi difícil de determinar um nome exato para o componente em causa. A opção, 

neste caso, e com menos certezas que o anterior, foi a tradução como “bainha”. É 

importante referir que, apesar de não se ter tido aceso à versão revista da tradução, tenho 

conhecimento que as opções relativas aos termos aqui discutidos foram aceites pelo 

revisor. Uma outra questão de tradução, esta relacionada com o segundo segmento 

traduzido do exemplo 10, foi a tradução do verbo “flush”, que diz respeito ao ato de fazer 

a solução salina percorrer todo o sistema (neste caso a bainha do cateter) para lavar esse 

mesmo sistema. Na oralidade e no quotidiano dos cuidados de saúde utiliza-se o verbo 

“lavar” (o cateter). No entanto, e como estamos perante um documento escrito, pareceu-

me melhor utilizar uma opção mais formal, pelo que optei pelo verbo “inserir”. A 

utilização do verbo “lavar” ficou-me, apesar disso, na mente, e talvez fosse uma melhor 

opção, por ser mais familiar ao público-alvo a que se destina o texto. 

Os termos discutidos neste ponto são apenas alguns exemplos das dificuldades 

sentidas na tradução de terminologia altamente especializada na área da saúde. Durante o 

estágio, os problemas de tradução terminológica foram os que consumiram mais tempo 

de tradução, tendo aumentado em muito o tempo necessário para a tradução e sendo em 

determinados momentos um exercício de tradução exasperante. No entanto, é 

fundamental alertar os tradutores para estas questões, visto que o aspeto terminológico é 

cada vez mais valorizado, tanto por clientes finais, como pelas empresas de tradução, 

sendo muitas vezes o cuidado terminológico o ponto em que se distingue a qualidade do 

trabalho dos tradutores.  

 

4.3. O caso das siglas, acrónimos e abreviaturas 

 

 “Medical abbreviations appear extremely fast in modern English, evidenced by 

abbreviations that are not registered in dictionaries. As a result, the main problem 

of medical abbreviations translation is that the same abbreviations may have 

different meanings, depending on the disease, anatomy, or procedure being 

discussed” (Kuzmina et al, 2015: 551). 
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A utilização de siglas, acrónimos e abreviaturas nos textos da área da saúde, 

principalmente nos que têm como público-alvo outros profissionais de saúde, ocorre em 

praticamente todos os documentos escritos. Esta situação ocorre por vários motivos. Em 

primeiro lugar, muitos termos têm nomes extremamente longos e difíceis de pronunciar. 

Por outro lado, os profissionais de saúde têm, desde o momento em que iniciam o seu 

percurso no ensino superior, a necessidade de escrever mais rapidamente para 

acompanhar todos os conteúdos lecionados. O uso de siglas, abreviaturas e acrónimos 

tornou-se, assim, uma forma de comunicação própria que se encontra perfeitamente 

estabelecida, mas que é ainda menos regulamentada e normalizada do que a situação 

terminológica propriamente dita. Kuzmina et al. (2015) identificam, para além de siglas, 

acrónimos e abreviaturas, a utilização de amálgamas e reduções. Segundo os mesmos 

autores, a formação das novas palavras é feita utilizando letras (e.g. BCG - bacillus 

Calmette-Guerin), sílabas, (e.g. URAC - uric acid), a combinação entre letras ou sílabas 

e palavras (e.g. MUGA scan - MUltiGAted radionuclide scan) e combinações 

alfanuméricas (e.g. T4 - thyroxine). Para além da sua formação ser extremamente 

variável, há também que ter em conta que, mesmo no caso de a sigla estar perfeitamente 

estabelecida na linguagem médica, há sempre lugar para ambiguidade. Em EN, a sigla 

TC, por exemplo, significa frequentemente ”computer tomography”, mas pode também 

dizer respeito a “cerebral tumor” ou “coronary thrombosis”. Isto exige ao tradutor que 

faça uma leitura atenta do texto para compreender claramente o que lá está escrito, e que 

tenha alguma familiaridade com o tema em questão. Para alguns casos, principalmente 

tratando-se de siglas, acrónimos ou abreviaturas especificamente criados no âmbito de 

um determinado texto (ou seja, por exemplo uma sigla criada especificamente para uso 

no texto que estamos a traduzir mas que não é utlizada em nenhum outro documento), a 

primeira vez em qua a sigla aparece vem acompanhada do termo por extenso, o que é sem 

dúvida uma mais-valia a nível de tradução. Nas situações em que a sigla é usada 

unicamente no âmbito do texto que estamos a traduzir há, no entanto, que decidir entre 

manter a mesma sigla na língua de partida ou traduzir, neste caso, para o PT. Este é apenas 

um exemplo das questões que o tradutor tem de verificar aquando da tradução dos termos 

aqui em causa. 
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Tal como nos casos anteriores, e para podermos esclarecer dúvidas relativamente 

ao significado das siglas, acrónimos e abreviaturas em EN e a verificar qual a sigla 

utilizada no contexto do PT, adotei variadas estratégias e ferramentas de pesquisa durante 

o período de estágio, que foram também compiladas no “Manual de Sobrevivência”. 

Relativamente ao EN, consultei principalmente três websites: a parte especializada em 

terminologia médica do Allacronyms32, o MediLexicon33 e o Acronym Finder34. Como 

estas três fontes não são fontes oficiais, a estratégia adotada consistiu em confirmar os 

resultados obtidos nestes websites através de uma pesquisa simples no Google e depois 

tentar encontrar especificamente documentos onde o termo e a sigla existissem 

simultaneamente, para verificar se a sigla correspondia ao termo em causa. Já no que diz 

respeito ao PT, foi principalmente utilizada uma fonte governamental oficial, o portal da 

codificação clínica e dos grupos de diagnósticos homogéneos do Ministério da Saúde35. 

No entanto, apesar de este portal ser de grande utilidade, não é exaustivo e apresenta por 

vezes várias possibilidades de sigla para o mesmo termo. Assim, a pesquisa neste portal 

era sempre complementada por uma pesquisa fechada ao website do Infarmed, 

comparando-se nesta pesquisa a quantidade de ocorrências de uma ou outra opção de sigla 

para se poder tomar uma decisão final relativamente à tradução de cada caso.  

Para além da ambiguidade já anteriormente explicada, a problemática da escolha de 

uma sigla, acrónimo ou abreviatura para o texto traduzido vai para além de descobrir ao 

que se refere o termo no TP. Esta escolha terá de ter em conta outros aspetos, como a 

existência de uma sigla, acrónimo ou abreviatura equivalente na língua de chegada, se a 

utilização desta, caso exista, está normalizada na língua de chegada e se é possível utilizar 

o mesmo critério para a escolha de todas as siglas, acrónimos ou abreviaturas no TCH. 

Atentemos, assim, nos seguintes casos, com exemplos observados durante o período de 

                                                           
32 All Acronyms - Medical Acronyms and Abbreviations @ www.allacronyms.com. Obtido 8 de Fevereiro 

de 2018, de https://www.allacronyms.com/_medical 
33 MediLexicon International Ltd. (2018). index @ www.medilexicon.com. Obtido 8 de Fevereiro de 2018, 

de http://www.medilexicon.com/ 
34 Acronym Finder. (2018). index @ www.acronymfinder.com. Obtido 8 de Fevereiro de 2018, de 

https://www.acronymfinder.com/ 
35 Governo da República Portuguesa - Ministério da Saúde. (2018a). Abreviaturas, acrónimos e siglas @ 

portalcodgdh.min-saude.pt. Obtido 8 de Fevereiro de 2018, de http://portalcodgdh.min-

saude.pt/index.php/Abreviaturas,_acrónimos_e_siglas:_A_-_H 
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estágio:  

1. A utilização da sigla, acrónimo ou abreviatura está perfeitamente normalizada na 

língua de partida e na língua de chegada e, em ambos os casos, a sigla é a mesma 

apesar de estar numa língua diferente. Este é o caso de mais simples resolução, 

visto que se mantém o que é usado no TP. É o caso, por exemplo, de “T4”, a 

abreviatura usada tanto em EN como em PT para a designação da hormona 

tiroideia “tiroxina”; 

2. A sigla, acrónimo ou abreviatura são utilizados apenas no âmbito do documento, 

não estando a sua utilização normalizada e havendo uma indicação relativa ao que 

a mesma corresponde. Neste tipo de casos, o tradutor terá de decidir se a sigla se 

manterá como no TP ou se será traduzida para a língua de chegada; 

3. A utilização da sigla, acrónimo ou abreviatura está perfeitamente normalizada na 

língua de partida e na língua de chegada e as siglas são diferentes. Esta situação 

pode parecer simples, mas, dependendo do termo, pode revelar-se de certa forma  

complexa. Atentemos no exemplo “SIDA”, sigla em PT do termo “síndrome da 

imunodeficiência adquirida”. Esta sigla encontra-se perfeitamente estabelecida em 

PT, sendo correspondente a “AIDS” (“acquired immunodeficiency syndrome”) em 

EN, termo que, não só não se observa em PT, como é utilizado em PT-BR. Assim, 

neste caso, a melhor opção de tradução seria “SIDA”. No entanto, caso o tradutor 

tenha anteriormente decidido manter todas as siglas em EN, pode sentir-se tentado, 

por uma questão de consistência, a optar pela sigla em EN. Ainda neste âmbito, 

pode ocorrer o que se encontra exemplificado no ponto 4; 

4. A utilização da sigla, acrónimo ou abreviatura está perfeitamente normalizada na 

língua de partida e na língua de chegada, mas as siglas são iguais porque 

normalmente a sigla utilizada na língua de partida não se traduz. Este é o caso 

contrário da situação anterior e ocorre, por exemplo, quando se utiliza a sigla 

“PET”. Em EN, no âmbito da área médica, esta sigla corresponde a “positron 

emission tomography”, termo que em PT se traduz como “tomografia por emissão 

de positrões”. Acontece que a sigla em PT, que seria “TEP”, nunca se utiliza em PT 

como correspondente de “tomografia por emissão de positrões”, mas sim de 
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“tromboembolia pulmonar”, uma patologia que em nada está relacionada com o 

primeiro termo. No caso deste termo, numa tradução dever-se-ia, portanto, utilizar 

sempre a sigla em EN. No entanto, e de forma geral, há que ter em conta que o 

tradutor deve tentar manter a consistência na utilização das siglas na tradução do 

mesmo texto (ou seja, deverá tentar colocar todas as siglas em EN ou todas as siglas 

em PT).  Poderemos, assim, estar, neste exemplo, perante um caso em que se 

verifique uma inconsistência no cumprimento desta premissa; 

5. A utilização da sigla, acrónimo ou abreviatura está perfeitamente normalizada na 

língua de partida, mas a língua de chegada usa tanto a sigla da língua de partida, 

como a traduzida. Este é um dos problemas mais frequentes observados durante o 

período de estágio. Exemplos disto, observados no P2, foram as traduções das 

siglas referentes aos termos “vírus da imunodeficiência humana” (“HIV” em EN 

e “VIH” em PT) e “vírus do papiloma humano” (“HPV” em EN e “VPH” em PT). 

Em ambos os casos, e apesar de o portal de codificação fazer apenas referência às 

siglas em EN (“HIV” e “HPV”), a pesquisa revelou que tanto as siglas em PT 

como as em EN eram usadas em documentação oficial escrita em PT. O mesmo 

acontece com o termo em PT “TFG”, correspondente a “taxa de filtração 

glomerular” (em EN “GRF” ou “glomerular filtration rate”), sendo que neste caso 

o portal recomenda a utilização da sigla em PT, mas a pesquisa indica 

possibilidade de utilização, tanto em PT, como em EN. No período de estágio, a 

opção a ter em conta para uma decisão relativa a uma sigla em favor de outra era 

o número de ocorrências da sigla numa pesquisa fechada à documentação do 

Infarmed. Nesta situação, as siglas em EN “HIV” e “HPV” eram termos em maior 

abundância nos documentos em PT, com 55.400 e 13.900 resultados, 

respetivamente, em comparação com os 29.500 e 3.300 resultados das siglas em 

PT. Já relativamente à “TFG”, a este nível a sigla em PT revelou ter um maior 

número de ocorrências, 114 em comparação com as 31 da sigla “GFR”; 

6. A utilização da sigla, acrónimo ou abreviatura não está bem normalizada na língua 

de partida nem na língua de chegada, e na língua de chegada usa-se, tanto uma das 

opções da língua de partida, como uma da língua de chegada. Durante o estágio, 
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embora fossem frequentes as situações de dúvida relativamente ao uso das siglas 

em EN ou PT, não me deparei com termos em que a tradução da sigla não estivesse 

claramente normalizada. No entanto, é possível que tal se verifique. Quando não 

existe normalização clara da sigla, tal normalmente deve-se à ocorrência de 

alterações terminológicas que se estejam a processar no momento. Um exemplo 

disto é a alteração da designação da enzima “glutamic pyruvic transaminase” 

(representada em EN pela sigla “SGPT” ou “GPT”), designada em PT como 

“transaminase glutâmico-pirúvica” (“TGP”). A designação desta enzima foi 

recentemente alterada em ambas as línguas para “alanine aminotransferase” 

(“ALAT”) e “alanine transaminase” (“ALT”) em EN, que se traduzem em PT como 

“alaninaminotransferase” e “alanina transaminase” (a sigla mais comum de 

designação em PT é “ALT”, sendo também, mais raramente, observada “ALAT”). 

A existência de um termo perfeitamente definido com uma sigla que já apresentava 

alguma variedade em EN, mas que se encontrava normalizada em PT, deu assim 

origem a dois termos sinónimos, mas que são ambos utilizados, e a duas siglas que 

também são utilizadas, não havendo normalização de uma e abandono da outra.  

 

Os exemplos acima demonstram que as condições de cada caso deverão ser 

analisadas individualmente. No entanto, o tradutor nunca deverá deixar de ter em conta a 

uniformidade da sua tradução, pelo que a língua selecionada para a tradução das siglas 

não deverá deixar de ser um critério a ter em conta. Da mesma forma, e por uma questão 

de consistência, a sigla correspondente ao mesmo termo deverá ser sempre representada 

da mesma forma. O tradutor deverá estar alerta, a este nível, para erros do TP que, no 

curto período de estágio, ocorreram duas vezes em dois projetos distintos, pelo que muito 

provavelmente são ocorrências comuns e que deverão ser corrigidas no TCH. 

Por fim, é ainda de grande importância alertar para a questão da tradução de siglas 

relativas a instituições de saúde, nomeadamente as que dizem respeito às principais 

autoridades europeias e mundiais. Nisto, as entidades pertencentes à UE são distintas das 

entidades com ligações à Organização das Nações Unidas (ONU), na medida em que, a 

nível europeu, a maioria das entidades possuem uma sigla identificadora oficial em cada 
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uma das línguas oficiais da UE. No entanto, tal não acontece com a ONU, em que apenas 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) possui uma sigla normalizada e identificadora 

da entidade. Em consequência desta falta de normalização, as traduções dos nomes das 

restantes entidades ligadas à OMS, e também as traduções das siglas relativas a estas 

entidades são muito variáveis. 

 

 

4.4. Ferramentas desenvolvidas pelo tradutor: glossários e bases de dados 

terminológicas 

No sentido de ultrapassar as dificuldades terminológicas destacadas, e para ser 

possível ao tradutor fazer um trabalho cada vez mais competente e ter um acesso mais 

rápido e fácil a questões potencialmente problemáticas que já tenham sido alvo de 

pesquisa aprofundada em projetos anteriores, o desenvolvimento de TM organizadas e 

adequadas e de outras ferramentas possivelmente úteis, como glossários e TB, é uma 

mais-valia. A possibilidade de incorporação destas memórias e TB numa utilização 

sistemática e intuitiva torna o desenvolvimento destas ferramentas ainda mais importante. 

Como referido no primeiro capítulo, a maioria do trabalho realizado no estágio, 

principalmente o de tradução, foi feito recorrendo à ferramenta CAT SDL Trados Studio 

2015, que permite a incorporação de TB elaboradas utilizando a ferramenta Multiterm. 

Assim, durante o estágio foi-me proposto que, com base na terminologia registada durante 

o estágio, elaborasse uma TB para a área da saúde utilizando o Multiterm. A TB teria de 

prever a inserção de termos nas cinco principais línguas de trabalho da empresa. 

O objetivo final desta proposta era, em primeira instância, aglomerar toda a 

informação, independentemente da fonte e do grau de especialização, numa única base 

de dados. No entanto, logo no início da construção da TB, ou seja, da seleção dos termos 

que dela iriam constar, notou-se de imediato que, por uma questão de organização, 

poderia ser problemática a ocorrência de termos específicos relativos aos protocolos de 

ensaios clínicos numa TB que se pretendia geral e possivelmente aplicável a todos os 

documentos. Desta forma, os termos específicos do âmbito dos ensaios clínicos foram 
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colocados numa outra TB, para ser utilizada em simultâneo com a geral apenas na 

tradução de documentos relativos a ensaios clínicos. Deu-se, assim, origem a duas TB - 

e não apenas a uma -, cujas características podem ser observadas nas figuras 11 e 12: 

 

 

Figura 11: Estatísticas da TB referente a terminologia geral da área da saúde. 

 

 

Figura 12: Estatísticas da TB referente a terminologia especializada de ensaios clínicos. 

 

Em ambos os casos, o objetivo era que a TB funcionasse também como glossário e 

como sistema de apoio à decisão entre variadas possibilidades de tradução. Assim, 

aquando da criação de ambas as TB todos os campos pré-definidos pelo software para a 

criação de fichas terminológicas foram associados a cada termo, prevendo já que pudesse 

haver necessidade de preencher os mesmos no futuro. A figura 13 representa todos os 

campos que constam de cada uma das entradas terminológicas:  
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Figura 13: Campos passíveis de preenchimento nas TB realizadas em âmbito de estágio. 

  

As opções de preenchimento de cada um dos campos acima observados eram 

selecionadas de acordo com o termo em causa, havendo, no entanto, uma série de regras 

estabelecidas desde o início:  

1. Category – Quando pertinente, este campo foi preenchido apenas com as opções 

“full form” (caso se tratasse de um termo completo), “acronym” (em casos de siglas 

e acrónimos) e “orthographical variant” (em situações em que se verificavam 

variantes ortográficas dos termos); 

2. Context – Campo apenas preenchido em situações em que o mesmo termo em EN 

poderia ter duas ou mais traduções em PT, dependendo do contexto (e vice-versa). 

Nestes casos o campo era preenchido com a informação de forma livre; 

3. Definition – Incluída sempre no termo em PT; 

4. Grammatical Gender – Campo preenchido apenas nos casos em que tal aspeto fosse 

importante para a tradução; 
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5. Grammatical Number – Mesmo que o anterior; 

6. Note – Campo livre, utilizado apenas em caso de necessidade; 

7. Part of Speech – Mesmo que campos 4 e 5; 

8. Source – Inclui sempre o link para uma fonte fidedigna onde o termo foi observado 

e/ou a fonte da definição do termo incluída no campo 3; 

9. Status – Este campo foi utilizado para indicar as situações em que existia mais de 

um termo correto mas se verificava uma preferência de determinado termo em 

detrimento de outro. Assim, quando a preferência era da própria empresa, o termo 

era marcado como “preferred”, sendo que, em situações em que o uso de um termo 

em vez de outro se devia ao conteúdo das fontes consultadas, o campo era 

preenchido com “recommended”; 

10. Subject – Campo não utilizado durante o estágio; 

11. Usage register – Em situações em que se verificava a existência de um termo mais 

formal (adequado a um texto com os profissionais de saúde como público-alvo) e 

outro sinónimo menos formal (adequado a um texto com os doentes como público-

alvo), selecionava-se o campo “technical” ou “neutral”, respetivamente. 

 

As figuras 14, 15 e 16 representam exemplos de termos preenchidos observados em 

ambas as TB: 

 

 

Figura 14: Exemplo 1 de entrada terminológica de TB realizada no âmbito do estágio. 
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Figura 15: Exemplo 2 de entrada terminológica de TB realizada no âmbito do estágio. 

 

 

Figura 16: Exemplo 3 de entrada terminológica de TB realizada no âmbito do estágio. 
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Tendo todos esses aspetos em conta, deve também acrescentar-se que, infelizmente, 

e apesar de ambas as TB se encontrarem muito completas, na medida em que num grande 

número de termos todos os campos aplicáveis foram preenchidos, não foi possível 

preencher todos os campos de todos os termos analisados, e principalmente pesquisar as 

traduções desses mesmos termos nas restantes línguas de trabalho destas TB. Na verdade, 

o trabalho de compilação dos termos nas outras línguas foi apenas possível para a TB 

referente à terminologia geral, visto que era mais simples e existiam mais fontes a apontar 

para o termo correto. O DE foi, no entanto, a única língua a não ter sido trabalhada, pelo 

facto de eu não ter a mínima formação na língua que me permitisse desenvolver esse 

trabalho com rigor. 

Relativamente à utilização propriamente dita das ferramentas desenvolvidas, 

infelizmente não foi possível testar a TB relativa aos ensaios clínicos, uma vez que esta 

apenas foi iniciada depois da conclusão do último trabalho de tradução relacionado com 

ensaios clínicos que foi realizado no âmbito do estágio. No entanto, a utilização da TB 

com a terminologia geral foi valiosa em alguns pequenos trabalhos. A utilização prática 

da TB tem, apesar de tudo, algumas limitações, começando pela quantidade de 

informação que é possível consultar sem abrir a TB, visto que a TB ocupa bastante espaço 

no ecrã para ser prático ao tradutor estar constantemente com ela aberta e visível durante 

todo o processo de tradução. No caso de algumas informações, como as indicações 

relativas a “neutral” e “technical”, e os termos marcados como “preferred” ou 

“recommended”, o facto de não ser prática a visualização destes campos é de maior 

importância, porque estas indicações são importantes para a escolha do termo a incluir na 

tradução. Neste sentido, será necessário que o tradutor tenha em atenção que há 

informação que não é visualizável de forma prática durante o processo de tradução. Uma 

potencial solução é trabalhar com a TB aberta para consulta sempre que necessário ou, 

em alternativa, fazer corresponder um único termo a uma única tradução possível. Esta 

solução não será, no entanto, a melhor, visto que há termos que podem ser traduzidos de 

uma ou outra forma, consoante o contexto e mesmo o público-alvo do documento. Por 

outro lado, e tendo em conta que o objetivo seria usar as TB como glossário e incluir a 

maior quantidade de informação possível, durante o preenchimento das TB – 
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particularmente da TB relativa à terminologia médica geral –, sentiu-se a necessidade de 

um mecanismo que permitisse a ligação de termos em relações que não apenas de 

sinonímia ou antonímia. Um exemplo foram os termos referentes à área da farmacologia, 

nos quais estavam incluídos principalmente nomes de fármacos e os nomes das classes 

farmacêuticas a que esses fármacos pertencem. Assim, por exemplo, o termo “anti-

histamínico” não pode, nos moldes de uma TB criada no Multiterm, ser associado a 

nenhum dos fármacos pertencentes a essa classe que constavam também da TB (e.g. o 

astemizol). Embora se compreenda perfeitamente que a adição desse tipo de informação 

não fosse prática para o exercício da tradução propriamente dito, pelas razões já acima 

indicadas, a criação da possibilidade de integração de árvores de relações entre os termos 

de uma TB que pudessem ser consultadas seria uma mais-valia para o tradutor por forma 

a compreender as relações terminológicas e, consequentemente, inferir mais facilmente 

os significados dos termos. Uma ferramenta que permite a criação desse tipo de relações 

e “árvores relacionais” é o Corpógrafo V3, ferramenta utilizada para a criação 

terminológica a partir de corpora textuais. A título de exemplo, foram introduzidos alguns 

termos de uma das TB elaboradas durante o estágio no Corpógrafo, tendo sido 

devidamente identificadas as relações entre os termos selecionados. O resultado pode ser 

observado nas figuras 17 e 18: 
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Figura 17: Mapa conceptual exemplificativo de relações ente termos. Termos relacionados com farmacologia. Elaborado recorrendo ao Corpógrafo V3. 
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Figura 18: Mapa conceptual exemplificativo de relações ente termos. Termos relacionados com patologia. Elaborado recorrendo ao Corpógrafo V3. 
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Através desta experiência prática, tornou-se evidente a utilidade para o exercício de 

tradução das ferramentas terminológicas criadas pelo tradutor, principalmente as TB. A 

criação e alimentação de uma TB é, atualmente, um processo simples e rápido, e pode ser 

feita ao longo da tradução. No entanto, preencher os restantes campos, evitar 

ambiguidades, retirar ou corrigir informação mais antiga ou mesmo acrescentar 

sinónimos, variantes ortográficas e/ou siglas referentes a um termo é, em si mesmo, um 

processo muito mais moroso e que exige concentração e dedicação. Há que ter em conta 

que, apesar disto, a reunião de toda esta informação num único local poupará 

posteriormente tempo de tradução visto que, havendo total confiança na TB que criámos, 

a consulta de fontes só terá de ser feita uma vez. O trabalho de tradução de determinados 

termos que possam ter-se revelado complicados na primeira vez em que os traduzimos 

estará, a partir desse momento, reduzido a um “clique” de todas as outras vezes em que o 

termo ocorra, garantindo também as TB a consistência de tradução do mesmo termo no 

mesmo texto.  

No entanto, há que ter a noção de que todo o exercício de criação de uma TB de 

elevada qualidade requer mais do que a simples compilação de termos feita por um 

qualquer tradutor. O conhecimento científico no domínio do texto trabalhado, associado 

a uma noção clara da importância da terminologia e dos melhores métodos para a pesquisa 

e seleção do termo mais adequado para cada caso particular é fundamental para o sucesso 

tradutivo. Assim, o papel do tradutor ultrapassa o da terminografia, em que nos limitamos 

a compilar um conjunto de termos, e converte-se em terminologia, na medida em que 

exige a seleção de critérios de eleição de cada termo que culminarão numa decisão 

terminológica específica. A formação do tradutor na área da terminologia é, desta forma, 

um requisito essencial para o tradutor que faz este tipo de trabalho, devendo ser este um 

aspeto a integrar em qualquer percurso académico respeitante à tradução e uma área que 

o tradutor deve trabalhar durante toda a sua carreira.  
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Capítulo 5 – Outras questões práticas e exemplos de tradução 

Nos capítulos anteriores já tivemos oportunidade de discutir problemas 

relacionados com a tradução de textos na área médica, refletindo sobre dificuldades que 

cada género textual neste âmbito coloca ao tradutor e dando particular atenção às questões 

terminológicas. No entanto, existem ainda outras situações para as quais vale a pena 

alertar.  

O primeiro problema, observado continuamente durante o período de estágio, 

prende-se com o facto de, em muitos casos, a escrita científica relacionada com a área da 

saúde ser de difícil compreensão. Frequentemente, isto deve-se não propriamente a razões 

relacionadas com o conhecimento que o tradutor tem do tema ou a terminologia empregue 

em determinado segmento, mas devido ao estilo de escrita empregue pelo autor do TP. A 

utilização de frases extremamente longas e complexas é muito frequente, o que dificulta 

o trabalho de compreensão textual e de posterior tradução. Atentemos no exemplo 11: 

(11) 

 

Figura 19: Exemplo de tradução do P1. Em cima: TP. Em baixo: TCH com alterações do revisor. 
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Como podemos ver, o presente exemplo consiste numa frase com um total de 93 

palavras no TP, tratando-se de um encadeamento de frases complexas no início com 

relações de subordinação entre si e que se converte numa enumeração de vários elementos 

sob a forma de orações coordenadas assindéticas. Depois de uma leitura atenta, podemos 

afirmar que se trata de uma enumeração em que é estabelecido o número de dias de 

duração do rastreio até ao momento de estratificação e aleatorização do doente (28 dias) 

e onde são indicadas todas as razões possíveis que possam levar à interrupção do 

tratamento, terminando com o número de doses máximas de fármaco que o doente 

receberá caso nenhuma das razões acima o faça interromper o tratamento (17 doses). Ou 

seja, o segmento diz respeito à duração total do estudo em causa e às possíveis razões que 

podem motivar uma interrupção do estudo. No entanto, o facto do segmento ser tão longo 

dificulta a leitura e a compreensão do texto, visto que as sucessivas estruturas de 

subordinação e a longa enumeração fazem com que o leitor perca a noção do sujeito da 

frase, podendo levar facilmente a erros de tradução. Mais provável ainda seria a 

possibilidade de o tradutor se esquecer de traduzir uma pequena parte do segmento, no 

meio da tradução de toda a informação. Desta forma, e para ter a certeza de que todo o 

conteúdo do TP é traduzido corretamente para o TCH, a abordagem a este tipo de 

segmentos durante o estágio consistiu em separar o texto em pequenas frases, ou 

“subsegmentos”, e traduzir por partes, alterando o texto final, se necessário, para 

aumentar a sua coesão. Após repetidas leituras para verificar a coerência e coesão textual, 

bem como a presença de toda a informação que constava no TP, foi possível considerar 

o segmento como traduzido.  

Este é outro fator que torna problemática a tradução de textos na área da saúde, 

sendo bastante comuns os segmentos textuais do tipo do exemplo 11. No presente caso, 

e apesar da leitura confusa que a frase longa proporciona, esta visão subsegmentada 

permite a sua compreensão e interpretação na totalidade. Existem outros casos, no 

entanto, em que a interpretação poderá ser ambígua, pelo que é extremamente importante 

que seja mantida a comunicação com o cliente, para ser possível o esclarecimento de 

eventuais dúvidas de interpretação quando relevante. Outra questão que teremos de 

ponderar na tradução de segmentos como o do exemplo 11 é se será uma boa opção 
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desviarmo-nos um pouco do TP e transformar o segmento no TCH para ser, talvez, 

constituído por várias frases mais pequenas. Por norma, no estágio, o desvio do TP, 

mesmo que apenas em questões gramaticais, não era muito incentivado. Apesar disso, a 

divisão em segmentos mais pequenos do que o exemplo acima em duas frases foi, por 

vezes, uma opção. No exemplo 11, visto que se tratava de uma enumeração, optei por não 

dividir o segmento e seguir o formato do TP. Assim, na tradução na área da saúde, à 

necessidade de conhecer a fundo as duas línguas de trabalho, de adquirir conhecimentos 

na área e de saber os requisitos e dificuldades e que fontes consultar para determinado 

género textual, junta-se a vantagem de saber como melhor abordar segmentos longos e 

quais as melhores estratégias de solução de casos como o do exemplo 11. Ainda no que 

diz respeito a este exemplo, podemos observar que o revisor fez algumas alterações. 

Relativamente ao termo “terapia” e “terapêutica”, apesar de podermos considerar que os 

mesmos são diferentes, estes são atualmente usados como sinónimos em toda a prática 

clínica, pelo que considero esta uma alteração preferencial. Já relativamente à sigla AE 

(relativa a “acontecimentos adversos”) o revisor corrigiu, de facto, um erro, visto que as 

siglas em PT não têm plural, pelo que não deveria ter acrescentado o “s”. Este foi um erro 

que anotei e evitei repetir em projetos futuros. Já em relação ao termo “noncompliance”, 

apesar da tradução original não estar exatamente errada, a verdade é que o termo 

“incumprimento” me parece mais adequado e torna mais claro o sentido do texto, pelo 

que foi uma boa alteração. 

Por fim, e uma outra questão a debater no que diz respeito à tradução no âmbito da 

saúde é até que ponto o tradutor terá o papel de revisor do conteúdo textual caso visualize 

erros no TP. Fishbach dá-nos o seguinte exemplo da sua longa prática de tradução: “Here 

is an actual example from our private practice: "Twenty-one children ... were treated with 

X for second- and third-degree burns.... Results were excellent in 11, good in 5, fair in 3 

and poor in 3." This adds up to 22, not 21.” (Fischbach, 1962: 467) 

A existência de pequenos erros, principalmente dos que dizem respeito a questões 

matemáticas, de consistência de siglas ou mesmo de nomes de fármacos são bastante 

comuns em escrita científica e, na verdade, em qualquer tipo de escrita relacionada com 

a área da saúde. Por vezes, estes erros, quando detetados, são de fácil correção no TP, 
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nomeadamente quando dizem respeito a questões linguísticas ou relacionadas com siglas. 

No entanto, em algumas situações como, por exemplo, quando o texto possui um erro de 

ortografia que pode levar a que um termo seja confundido com um outro, de significado 

distinto, um erro pode comprometer completamente a informação indicada no 

documento, principalmente quando o tradutor não tem forma de ter absoluta certeza de 

que se trata ou não de um equívoco. Em caso de dúvida, o cliente deve ser sempre 

questionado ou, caso tal não seja possível, o tradutor deve sempre deixar uma nota bem 

clara para o cliente aquando da entrega do projeto. Isto é fundamental especialmente nos 

casos em que optar por uma solução possa tornar-se perigoso. O perigo é real, visto que 

podemos estar a introduzir um erro que anteriormente não existia no documento ou 

podemos estar a optar pela forma errada de “corrigir” esse mesmo erro. Por vezes um 

equívoco pode mesmo comprometer as possibilidades de tradução. Isto ocorreu uma vez 

durante o estágio, no seguinte exemplo, parte do P4: 

 

(12) 

 

 

Figura 20:Exemplo de tradução do P4. Em cima: TP. Em baixo: TCH. O revisor não fez alterações a 

estes segmentos. 

 

No exemplo acima o termo em TP que merece destaque é “ounce fill units”. 

Comecei por pesquisar o termo, tendo em conta que não sabia ao que o mesmo se referia. 

No entanto, a pesquisa não revelou quaisquer resultados que fizessem sentido no 

enquadramento do texto. Recordando que o P4 consistia na tradução das transcrições do 

áudio de uma apresentação, e visto que o cliente nos tinha fornecido os áudios para 



 

86 

podermos analisar, se desejado, o passo seguinte foi precisamente ouvir a gravação, para 

tentar perceber se havia algum tipo de erro na transcrição. Após sucessivas escutas, 

consegui finalmente perceber que se tratava, de facto, de um erro de transcrição, e que a 

oradora se estava a referir a “Hounsfield units” um tipo de unidade usada para fazer 

medições em exames de TC, o que se englobava perfeitamente no contexto. A existência 

deste erro levou a que outros tradutores de outras empresas a fazer a tradução para outras 

línguas questionassem o cliente acerca do termo, visto que este erro em específico 

comprometia a possibilidade de traduzir os segmentos textuais apresentados no exemplo 

12. Nesta situação, o conhecimento prévio na área da saúde e, mais especificamente, na 

área da imagiologia, foi fundamental para resolver o problema de tradução em causa. No 

entanto, e relativamente a outros casos, como o apontado por Fischbach, há que refletir 

até que ponto compete ou não ao tradutor alertar para este tipo de situações, e mesmo 

corrigi-las, caso a sua formação na área médica seja avançada. Por outro lado, há que 

pensar que estar atento a possíveis incorreções científicas constitui uma tarefa adicional 

que poderá exigir um orçamento específico, caso o tradutor tenha formação suficiente na 

área em questão para poder realizar este tipo de trabalho. 

A tradução de textos na área da saúde revela-se, portanto, um exercício complexo 

e com imensas variáveis específicas a ter em conta, que vai muito para além da tradução 

de um documento não especializado e que exige a combinação de uma elevada capacidade 

de interpretação com um olhar atento a todos os pormenores. 
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Conclusão 

“Dans le secteur médical plus que dans beaucoup d'autres secteurs scientifiques 

et techniques, les donneurs d'ouvrage exigent souvent que les traductions soient 

faites par des spécialistes en l'occurrence des médecins, voire des médecins 

spécialistes qui se limiteraient à leurs propres spécialités; les non-spécialistes, et 

a fortiori les non médecins sont jugés incapables de réaliser des traductions 

correctes.” (Gile, 1986: 26)  

 

Ao longo de todo o relatório, e como foi referido na introdução, verificou-se uma 

preocupação contínua em refletir sobre as competências do tradutor e sobre os 

instrumentos existentes que o possam auxiliar no exercício da tradução especializada na 

área da saúde. Como explica Gile, a noção de que a tradução médica é algo 

especificamente reservado aos profissionais de saúde e, particularmente, aos médicos, é 

algo que se observa já há muito tempo na tradução desta área. No entanto, e ao contrário 

da conclusão que Gile retira do seu trabalho, apesar de ser uma vantagem a existência de 

um médico ou profissional de saúde durante todo o processo de tradução, esta não é, em 

minha opinião, obrigatória. De facto, a acessibilidade crescente a documentos e a 

informação oficial e de confiança que as ferramentas online proporcionam, combinada 

com a possibilidade de fazer formação na área da saúde e mesmo de, em caso de dúvida 

– e esporadicamente – podermos falar com um médico conhecido para tirar uma ou outra 

dúvida que possa surgir e para a qual não tenhamos, até ao momento, encontrado uma 

boa solução, fazem com que a tradução de textos na área da saúde, com elevada qualidade, 

por tradutores que não sejam, eles próprios, médicos, seja uma realidade perfeitamente 

possível.  

No entanto, é necessário também que o tradutor tenha plena consciência de que, 

apesar da obtenção de um grau de formação superior em medicina não ser essencial (note-

se que, caso o tradutor o tenha, esta é já uma grande vantagem), a formação é fundamental, 

não só para que possa fazer um trabalho de tradução de qualidade, como também para 

facilitar todo o processo de tradução e aumentar a produtividade. Esta formação poderá 

ser feita a vários níveis, existindo mesmo atualmente cursos de formação específica para 



 

88 

tradutores, nomeadamente em terminologia médica e formação aplicada a géneros 

textuais específicos traduzidos no âmbito da tradução na área da saúde, como o são a 

documentação relativa aos ensaios clínicos.  

Para além da questão de formação, é crucial que o tradutor conheça os géneros 

textuais que terá de traduzir, as ferramentas que poderá utilizar para resolver os problemas 

de tradução que se lhe coloquem e as exigências do mercado. Nesse sentido, o estágio foi 

extremamente importante, uma vez que me permitiu desenvolver variadas competências 

que só é possível adquirir em contexto real – não simulado - de trabalho, preparando-me 

com a consciência das lacunas que é necessário colmatar para desenvolver-se uma 

potencial carreira nesta área. Por outro lado, a redação do relatório permitiu-me cruzar 

vários aspetos abordados na teoria com a prática da empresa e refletir sobre esta 

especialização de uma forma mais aprofundada e pormenorizada, esperando que os 

leitores do relatório fiquem com uma noção mais precisa da realidade que é a tradução 

especializada na área da saúde e do nível de exigência que a mesma comporta. 

Desta forma, posso considerar que os objetivos estabelecidos, tanto para a 

realização do estágio, como para o relatório, foram cumpridos, restando-me continuar o 

trabalho que tenho vindo a realizar e tendo noção de que, para um tradutor especializado 

e, particularmente, para um tradutor especializado na área da saúde, a necessidade de 

formação e a busca constante de ferramentas de boa qualidade que lhe permitam melhorar 

continuamente a qualidade dos serviços que presta é uma necessidade que nunca termina 

e uma prática que deverá ser mantida durante toda a sua carreira. 
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Anexo 1 – Plano de estágio elaborado pela Multivertentes 
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Anexo 2 – Acordo de confidencialidade assinado com a Multivertentes 
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Anexo 3 – Protocolo de estágio 
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Anexo 4 – Manual de sobrevivência para tradução na área da saúde 
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Anexo 5 – Grelha de autoavaliação intermédia 
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Anexo 6 – Declaração de realização de estágio curricular 

 

 


