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RESUMO

Os problemas tradutivos de um RCM: uma perspetiva funcionalista

O presente relatório de estágio, redigido no âmbito do Mestrado em Tradução, resulta da
realização de um estágio curricular numa empresa de consultoria farmacêutica. Nesse sentido,
este relatório aborda questões relacionadas com as tarefas desenvolvidas durante o estágio,
nomeadamente questões de tradução científica e técnica em geral e, em particular, de tradução
médica, através de uma perspetiva funcionalista.
Este relatório tem como principal objetivo analisar os problemas de tradução que surgem
frequentemente num género textual que é o RCM (Resumo das Características do
Medicamento), com base no modelo funcionalista de Christiane Nord. Os problemas
tradutivos que serão apresentados neste relatório dizem respeito àqueles que mais estiveram
presentes na tradução destes documentos durante o estágio. Além disso, o estudo desses
problemas, classificados de acordo com o pensamento proposto por Nord, ajudará a esclarecer
algumas questões relacionadas com a adequação do modelo funcionalista no contexto da
tradução médica.
O presente relatório divide-se em 4 capítulos: o primeiro é dedicado à descrição e reflexão
dos moldes em que decorreu o estágio curricular; o segundo a uma breve contextualização
teórica e metodológica do enquadramento da tradução médica, da caracterização do género de
texto em causa (o RCM) e da abordagem funcionalista; o terceiro ao estudo dos problemas de
tradução que considero mais relevantes num RCM; e o quarto capítulo, por fim, à enumeração
das conclusões retiradas da análise feita de todos estes pontos que seguem uma linha de
pensamento.
Este relatório de estágio procura contribuir para o estudo da tradução médica e procura,
também, analisar a importância deste tipo de tradução no contexto da teoria funcionalista.

Palavras-chave: tradução científica e técnica, tradução médica, perspetiva funcionalista,
RCM, problemas de tradução

ABSTRACT

Translation problems of an SmPC: a functionalist perspective

This internship report, written in fulfillment of the requirements of the Master’s Programme
in Translation, is the result of the accomplishment of a curricular internship in a
pharmaceutical consulting company. Seen in these terms, this report addresses aspects related
to the tasks carried out during the internship, namely scientific and technical translation issues
in general and medical translation issues in particular, through a functionalist perspective.
The main objective of this report is to analyse translation problems that often arise in a type of
text type which is the SmPC (Summary of Product Characteristics), according to Christiane
Nord’s functionalist model. The translation problems that will be presented in this report are
those which were most present in translating these documents during the internship. In
addition, the study of these problems, classified according to the reflection proposed by Nord,
will help to clarify some questions related to the adequacy of the functionalist model in the
context of medical translation.
This report is divided into four chapters: the first is dedicated to the description and reflection
of the way in which the curricular internship has taken place; the second to a brief theoretical
and methodological overview of the medical translation framework, description of the type of
text concerned (the SmPC) and of the functionalist approach; the third to the study of the
translation problems that I consider most relevant in an SmPC; and the fourth chapter, lastly,
to the listing of the conclusions drawn from the analysis of all these points which follow a line
of thought.
This internship report seeks to contribute to the study of medical translation and to analyse the
importance of this type of translation in the context of the functionalist theory.

Keywords: scientific and technical translation, medical translation, functionalist perspective,
SmPC, translation problems
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INTRODUÇÃO

O presente relatório de estágio é elaborado no âmbito do programa curricular do
Mestrado em Tradução da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo em conta a
concretização prévia de um estágio curricular. Um relatório de estágio deve ter como objetivos a
descrição do percurso realizado durante todo o período de estágio e a abordagem de um tema de
interesse que esteja relacionado com a experiência de trabalho. O estágio curricular que realizei
teve lugar numa empresa de consultoria farmacêutica, o que faz com que o tema deste relatório
esteja relacionado com a tradução de textos das áreas médica e farmacêutica.
Ao longo do mestrado foram apresentadas diversas teorias que tentam analisar, sob vários
pontos de vista, o conceito de tradução. De todas essas correntes teóricas, aquela se verificou
mais útil em termos práticos, sendo, também, a mais conceituada, é a teoria funcionalista, a qual
foi apresentada, pela primeira vez, por Hans J. Vermeer, e cuja principal exponente é Christiane
Nord.
A tradução de textos como os RCM durante o estágio levou-me, desde o início, a querer
enquadrar os problemas de tradução que efetivamente senti durante essas tarefas nas categorias
de problemas propostas por Nord. Nesse sentido, optei por abordar o processo de tradução destes
textos dentro da teoria funcionalista, na expectativa de avaliar a eficácia do modelo proposto por
Nord. Para além deste objetivo principal, considero necessário o enquadramento teórico da
tradução médica, pois sempre que o procurava fazer, não sabia se me devia referir a tradução
especializada, a tradução técnica ou a tradução científica e técnica. Em relação às condicionantes
do processo tradutivo de um RCM, existem normas para a elaboração e tradução destes
documentos, mas, se por um lado há fatores que delimitam esse processo, por outro lado, existem
outros fatores que devem ser tidos em conta pelo tradutor1 e que se mostram como uma
ferramenta valiosa da qual devem dispor.
O primeiro capítulo do relatório será dedicado ao estágio curricular, no qual descreverei
os motivos que me levaram a realizá-lo, o processo de seleção da empresa e a sua caracterização.
Serão também descritas as tarefas desenvolvidas ao longo do estágio, as condições de trabalho e

Ao longo do presente relatório referir-me-ei apenas a “o tradutor”, uma vez que, dada a elevada quantidade de
vezes que utilizo este termo, incluir sempre a designação “o/a tradutor/a” iria tornar o texto confuso. A opção por
esta designação prende-se com o facto de ser um termo que engloba o sexo feminino e masculino.
1

1
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os recursos por mim utilizados, tecendo, no final deste capítulo, as minhas considerações sobre a
experiência do estágio.
No segundo capítulo incluirei a tradução de um RCM na categoria de tradução científica
e técnica em geral e, em particular, na categoria de tradução médica, tendo em conta a literatura
consultada. Depois de feito esse enquadramento, caracterizarei o género de texto em estudo,
comparando-o, também, com outros documentos de informação do produto. Serão, também,
referidas as normas que regem a escrita dos RCM, bem como a importância do recurso às
ferramentas de apoio à tradução. Por fim, apresentarei a teoria funcionalista e os seus conceitos e
métodos, de forma a aplicá-la na parte prática deste relatório.
Uma vez apresentados os conceitos teóricos, o terceiro capítulo dedicar-se-á à aplicação
da teoria na prática, isto é, abordar-se-ão os problemas de tradução frequentemente presentes
num RCM, de acordo com a abordagem proposta por Nord.
Por fim, o último capítulo deste relatório procurará concluir o estudo sobre os problemas
tradutivos mencionados e analisados. O processo de tradução de um RCM não envolve apenas a
identificação e resolução de problemas que possam surgir, mas considero que esta seja a parte
mais relevante para todo o processo, tendo em conta a dificuldade que suscitam e o tempo
despendido na procura pelas melhores soluções.

2
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CAPÍTULO I – O ESTÁGIO CURRICULAR

O primeiro capítulo do presente relatório de estágio é dedicado ao estágio curricular e
está dividido em quatro secções: na primeiro secção serão abordadas as razões que me levaram a
optar pelo estágio curricular e pela área da tradução em que trabalhei; na segunda secção será
descrito o processo de seleção da empresa que me acolheu, sendo esta caracterizada de seguida;
na terceira secção serão descritos os moldes em que decorreu o estágio e as tarefas por mim
desenvolvidas; na quarta e última secção serão apresentadas as minhas considerações gerais
sobre o estágio curricular concretizado.

1. Opção pelo estágio curricular

De acordo com o programa curricular do Mestrado em Tradução, o segundo e último ano
de estudos é mais orientado para a elaboração de um trabalho final. Esse trabalho final pode ser
uma dissertação, um trabalho de projeto ou um relatório de estágio, decorrente da realização de
um estágio curricular. A decisão em realizar um estágio sempre me pareceu a mais adequada,
uma vez que um estágio permitir-me-ia conhecer, finalmente, um ambiente profissional. Para
além deste aspeto, ser-me-ia possível aplicar a tradução na prática e conhecer o mercado de
trabalho nesta área.
Estando tomada a decisão em realizar um estágio curricular, a próxima questão que se
colocava dizia respeito à área da tradução em pretendia que trabalhar. Durante os três de quatro
semestres do mestrado, pudemos desenvolver atividades no âmbito de diferentes vertentes da
tradução, como a tradução especializada e a não especializada, passando, também, pela
interpretação, uma das opções disponíveis para o terceiro semestre. No que diz respeito à
tradução especializada, pudemos trabalhar com textos de áreas científicas diferentes,
nomeadamente ciências sociais, direito, informática e medicina. No primeiro contacto que tive
com textos da área médica e farmacêutica, apercebi-me, desde logo, do interesse que as
traduções nesse contexto me suscitavam. É, ainda, de referir que os seminários de Tradução
Especializada Alemão-Português, Tradução Especializada Inglês-Português e Tradução
Especializada Português-Inglês contribuíram em muito para despertar e desenvolver o meu
interesse pela tradução médica. Por conseguinte, no momento de optar por uma área de
especialização, a tradução médica foi a que me pareceu fazer mais sentido.
3
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2. A entidade de acolhimento

O leque de escolhas possíveis relativo a entidades de acolhimento era vasto, tendo em
conta os protocolos já celebrados entre a Universidade de Coimbra e empresas ligadas a diversas
áreas de trabalho e, ainda, a possibilidade de celebrar protocolos com novas entidades. Dei início
ao processo de procura por um estágio numa entidade de acolhimento durante o segundo
semestre e foi nessa altura que contactei a empresa Pharmaissues – Consultoria, Lda., empresa
com a qual a universidade tinha celebrado recentemente um protocolo. Esse contacto surge tendo
em consideração a tradução de textos que mais me interessava, como é o caso dos ensaios
clínicos, das bulas e de outros documentos médicos e farmacêuticos.

2.1. O processo de seleção

Sendo a Pharmaissues – Consultoria, Lda. uma empresa especializada na área médica e
farmacêutica, com clientes ligados às diversas áreas subordinadas, ao realizar o estágio nesta
empresa, iria ter a oportunidade de explorar e desenvolver o meu potencial enquanto tradutora
especializada nessas áreas. Nesse sentido, estabeleci contacto com a Pharmaissues, pela primeira
vez, no dia 7 de maio de 2018, através de um e-mail. Obtive de imediato uma resposta, na qual
me foi solicitado o meu Curriculum Vitae. Nos contactos seguintes, foi-me perguntado quando é
que estaria interessada em começar e finalizar o estágio curricular, ao que respondi que a
duração mínima seria de 300 horas e que o período preferencial para a sua concretização seria
entre os meses de setembro e dezembro.
Alguns dias depois, a CEO da empresa e a minha futura orientadora, Eng.ª Inês Coelho,
agendou uma reunião comigo e foi nesse primeiro encontro presencial que me foi dada uma
resposta favorável à minha intenção de me candidatar ao estágio na Pharmaissues. Nesse
encontro também ficou acordado o meu primeiro dia de trabalho, destinado para o dia 3 de
setembro de 2018. O meu horário de trabalho também foi discutido: de segunda a quinta-feira,
das nove às seis. As sextas-feiras seriam preenchidas com a frequência dos seminários de
Metodologia e de Interpretação Simultânea.
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2.2. Caracterização da empresa

A Pharmaissues tem sede em Ribeira de Frades (Coimbra) e é uma: “(…) empresa de
consultoria farmacêutica que pretende dar resposta às necessidades deste setor, através da
prestação de serviços globais e especializados nas áreas de Assuntos Regulamentares, Assuntos
Médicos e Científicos e Assuntos Farmacêuticos” (Pharmaissues, s.d.). Em termos de estrutura
interna, a empresa é composta pela diretora executiva, pelo departamento médico, pelo
departamento científico, pelo departamento regulamentar e, também, pelo departamento de
tradução, sendo este último relativamente recente. Externamente, a empresa conta com
colaboradores na área da contabilidade, na área legal e na área da tradução pois, para além dos
tradutores in-house, sempre que é necessário, a empresa recorre a serviços de tradutores
freelance. A Pharmaissues possui uma equipa de colaboradores composta por profissionais de
diferentes áreas que se complementam, como é o caso de médicos, farmacêuticos, engenheiros e
tradutores.
Esta empresa dispõe de uma vasta gama de serviços, nomeadamente serviços de
compliance que criam excelência operacional, consultoria e apoio técnico-científico, elaboração
e revisão de textos de informação do produto, testes de legibilidade, medical writing (elaboração
de relatórios de perito), traduções e, ainda, apoio regulamentar nas áreas de marketing e
publicidade. No que diz respeito à área da tradução, a Pharmaissues dispõe de traduções técnicas
e médicas certificadas nas seguintes línguas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e
português. As figuras que se seguem foram retiradas da página web da empresa2, na qual é
possível encontrar mais informações relativas aos serviços prestados.

2

Página web da Pharmaissues: www.pharmaissues.pt
5
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Figura 1: Secção “Serviços” da página web da Pharmaissues

Figura 2: Secção relativa aos serviços de tradução da página web da Pharmaissues
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3. Tarefas desenvolvidas

Tendo iniciado o estágio a 3 de setembro de 2018 e terminado a 6 de novembro de 2018,
efetuei 300 horas de trabalho. Mas, antes de iniciar o estágio, foi-me pedido que lesse e assinasse
um acordo de confidencialidade, motivo pelo qual não posso recorrer a nenhum documento a que
tive acesso durante o período de estágio, nem às traduções que realizei. O formulário do acordo
de confidencialidade é importante para assegurar um compromisso de responsabilidade
respeitante à informação a que viria a ter acesso durante o estágio, produzindo efeitos a partir da
data de assinatura das partes e permanecendo vigente até à conclusão do projeto.
Em relação ao plano e à dinâmica de trabalho, as tarefas de tradução e revisão ser-me-iam
atribuídas em função dos pedidos que a empresa recebesse, quer no que diz respeito ao género
dos textos, quer ao par de línguas envolvido. No início do estágio foi-me atribuído um projeto de
tradução para desenvolver sempre que não surgisse nenhuma outra tarefa prioritária. Quando
surgia algum trabalho urgente, fazia uma pausa na tarefa que estava a desempenhar para poder
dar prioridade a esse trabalho.
Durante o período de estágio, pude efetivamente desenvolver trabalhos de tradução e
revisão variados, tendo tido a oportunidade de trabalhar com diferentes géneros textuais. Embora
a Pharmaissues também disponha de serviços de tradução no par de línguas alemão e português,
fui imediatamente alertada para o facto de o fluxo de trabalho no par de línguas inglês e
português ser bastante superior.

3.1. Condições de trabalho

Durante as primeiras semanas do estágio, trabalhei nas instalações da Pharmaissues, de
forma a que pudesse ser orientada e acompanhada de mais perto. No entanto, nos dias em que a
Eng.ª Inês Coelho não podia estar presente na empresa, era-me dada a oportunidade de trabalhar
em casa, respeitando o horário laboral já referido, o que me permitiu experienciar um pouco
daquilo que é ser tradutor freelance. Sempre que trabalhava em casa, caso necessitasse de ajuda,
estávamos sempre à distância de uma chamada telefónica ou de uma mensagem de texto.
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3.2. Recursos utilizados

No que diz respeito aos meios informáticos, utilizei o meu computador portátil. Utilizei
os programas Microsoft Word e Power Point e uma ferramenta de apoio à tradução com a qual já
estava habituada a trabalhar, o MemoQ, instalados no meu computador. Os documentos a
traduzir eram-me facultados nos formatos PDF, PPTX (Power Point) ou DOCX (Word).
No geral, sempre que me foi possível, recorri ao MemoQ para realizar as tarefas de
tradução que se apresentavam em formato DOCX, não o fazendo apenas quando o formato dos
documentos era incompatível com o programa, como é o caso de ficheiros em PDF ou em PPTX.
Quando os documentos a traduzir se encontravam em formato PDF, sempre que possível, a
minha orientadora ou outro elemento da empresa convertiam os documentos para um formato
editável nos seus programas pagos e enviavam-mos de volta, tendo em conta que eu não possuía
qualquer programa de conversão instalado no meu computador. Já os documentos em formato
PPTX eram por mim traduzidos no próprio Power Point.
Em relação ao Word e ao Power Point, é de referir que, apesar de naquela altura já
possuir conhecimentos sólidos destas aplicações, acabei por adquirir ainda mais experiência, pois
tinha de traduzir e, posteriormente, formatar os textos em questão. Isto permitiu-me tornar-me
ainda mais experiente nas questões de redação de texto simples, de formatação de tabelas,
gráficos e imagens, bem como de elaboração de fluxogramas, por exemplo, tarefa que não tinha
realizado até ao momento. O trabalho de formatação de textos, em muitos casos, durou mais
tempo do que a tradução em si.
Quanto às restantes formas de apoio, recorri à internet para consultar um vasto leque de
fontes, tendo-me socorrido do sistema de marcadores do Firefox para organizar as pesquisas que
viriam a ser úteis para trabalhos subsequentes. Apresento, abaixo, uma tabela que resume a
utilização de todos os recursos utilizados ao longo do estágio, tendo em conta as estimativas do
seu peso.

8
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Recursos utilizados
Meios de escrita

Envio/receção das
tarefas

Documentos e plataformas

Dicionários digitais

de apoio
Textos paralelos (29%);

Microsoft Word
(51%);

Correio eletrónico

MemoQ (39%);

(88%);

Microsoft Power

WeTransfer (12%).

Point (10%).

Linguee (70%);
Cambridge (18%);
Oxford (9%);
Collins (3%).

Imagens do Google (21%);
Base de dados terminológica
IATE (20%);
Apêndices (14%);
Ciberdúvidas (10%);
Guidelines (6%).

Tabela 1: Percentagem estimada da utilização de cada recurso

3.3. Descrição das tarefas

Durante o estágio curricular, realizei traduções e revisões de documentos no âmbito das
áreas médica e farmacêutica de inglês para português, mas também de português para inglês.
Para uma melhor compreensão do género de documentos traduzidos/revistos, seguem-se as
informações essenciais sobre cada um deles.
1) Artigo científico: documento resultante de investigações experimentais que pretende dar
resposta às questões clínicas nele levantadas. Outro documento incluído nesta categoria
diz respeito a uma publicação com informações sobre reações adversas a um certo
medicamento.
2) Certificado de autorização de introdução no mercado: documento que autoriza a
comercialização de um certo medicamento, no qual são expressas as suas características.
3) Consentimento informado de ensaio clínico: documento que descreve as condições da
participação de um indivíduo num ensaio clínico e no qual é expresso o seu
consentimento para submeter-se voluntariamente ao ensaio.
4) Decreto-Lei: documento relativo ao regime jurídico dos medicamentos de uso humano.
5) Folha de registo de caso clínico: documento com o registo prospetivo dos resultados de
doentes tratados com um determinado medicamento.
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6) Folheto informativo (FI): documento com informações úteis sobre um medicamento,
destinado aos doentes.
7) Material científico e técnico: material promocional sobre um dado medicamento
dirigido a médicos e documentos de sensibilização sobre doenças dirigidos à população
em geral.
8) Protocolo de ensaio clínico: documento que descreve os objetivos da realização do
ensaio clínico, a seleção dos participantes, o medicamento a ser administrado, as
considerações estatísticas, entre outras questões relacionadas com o estudo.
9) Questionário de estudo clínico: documento com questões sobre a satisfação na
utilização de um medicamento para o tratamento de certos sintomas.
10) Resumo das características do medicamento (RCM): documento com todas as
informações necessárias para uma utilização segura e eficaz de um medicamento,
destinado aos profissionais de saúde.
11) Relatório: relatório analítico, clínico e estatístico da realização de um estudo clínico no
qual é utilizado um medicamento experimental.
12) Rotulagem: documento com informações de identificação de um medicamento,
nomeadamente o nome, a dosagem, o conteúdo e a via de administração.
13) Sinopse de protocolo de ensaio clínico: parte integrante do protocolo de ensaio clínico,
na qual é descrita a questão clínica, os objetivos, o delineamento, a data de início e de
conclusão e a duração do estudo, a população-alvo, o medicamento experimental em
estudo, entre outras questões.
14) Standard Operating Procedure (SOP): documento com instruções relativas aos sistemas
de gestão da qualidade para indústrias farmacêuticas.
15) Texto de apresentação da Pharmaissues: texto sobre serviços prestados pela
Pharmaissues.

Os quatro gráficos que se seguem servem para ilustrar a percentagem e a tipologia de
trabalhos desenvolvidos ao longo do estágio curricular no que diz respeito ao número de
documentos.

10

Carina Viegas

Os problemas
tradutivos de um RCM: uma perspetiva funcionalista

Traduções de EN para PT
20%

20%

Consentimento informado de ensaio
clínico
Folheto informativo
Material científico e técnico

5%

5%
Protocolo de ensaio clínico
Resumo das características do
medicamento
Sinopse de protocolo de ensaio clínico

15%

Standard Operating Procedure
30%

5%

Figura 3: Percentagem do tipo de traduções realizadas de inglês para português

Traduções de PT para EN
9%
18%

Consentimento informado de ensaio
clínico
Folha de registo de caso clínico
18%
Folheto informativo

9%
Questionário de estudo clínico
Relatório
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Rotulagem
Texto de apresentação da Pharmaissues

28%

9%

Figura 4: Percentagem do tipo de traduções realizadas de português para inglês
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Revisões de EN para PT
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20%

Figura 3: Percentagem do tipo de revisões realizadas de inglês para português
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Figura 4: Percentagem do tipo de revisões realizadas de português para inglês
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A tabela que se segue (Tabela 2) apresenta a tipologia de trabalhos desenvolvidos no que
diz respeito ao número de palavras.

Traduções Traduções
Tipo de documento

Revisões

Revisões

de EN

de PT

de EN

de PT

para PT

para EN

para PT

para EN

Artigo científico

15497

Certificado de autorização de

1701

introdução no mercado
Consentimento informado de ensaio
clínico

8419

229

4200

Decreto-Lei

3213

Folha de registo de caso clínico
Folheto informativo

1089
3034

Material científico e técnico

19742*

Protocolo de ensaio clínico

445

Questionário de estudo clínico
Resumo das características do
medicamento

353
17599*

Relatório

26830*

Rotulagem
Sinopse de protocolo de ensaio clínico
Standard Operating Procedure

321
3647

449
5188

10848*

Texto de apresentação da Pharmaissues
Total

2106

233
63734

31161

9837

20411

Tabela 2: Número de palavras traduzidas e revistas dos documentos trabalhados em
estágio

Como alguns documentos que me foram enviados incluíam gráficos, figuras e partes de
texto digitalizadas que exigiram que fossem editados e traduzidos, não me foi possível
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determinar o número exato de palavras desses documentos, pelo que alguns dos valores
indicados e assinalados com um asterisco (*) representam uma estimativa desse número.
De acordo com a presente tabela, é possível verificar-se que, em termos de traduções, o
maior volume de trabalho efetuado diz respeito ao sentido EN → PT, que representa mais do
dobro do número total de palavras de traduções feitas PT → EN. Já no que diz respeito às
revisões, o maior volume de trabalho refere-se ao sentido PT → EN. Em suma, traduzi um total
de 94895 palavras e revi um total de 30248 palavras e, nesse sentido, o trabalho de tradução,
independentemente do sentido, foi claramente superior ao trabalho de revisão.
Como os RCM constituíram um dos maiores volumes de trabalho e foram dos textos em
que mais senti dificuldades e problemas de tradução, irei dedicar o presente relatório à sua
análise, da perspetiva dos Estudos de Tradução. Foi também na tradução destes textos que pude
verificar uma maior importância e utilidade da abordagem funcionalista de Christiane Nord, pelo
que o presente relatório tem como principal objetivo analisar os problemas de tradução
frequentemente presentes num RCM, segundo a sua perspetiva.

4. Considerações sobre o estágio curricular

De uma forma geral, o balanço da minha experiência na Pharmaissues foi positivo.
Adquiri conhecimentos e experiência profissional numa área que foi desejada e, nesse sentido, a
realidade excedeu as minhas expectativas e saí do estágio feliz por ter aprendido tanto em tão
pouco espaço de tempo. Não tendo qualquer formação académica na área médica ou
farmacêutica e não dominando a terminologia específica destes setores, tive de realizar pesquisas
intensivas e em alguns casos tive, também, de pesquisar a definição de cada um dos termos na
língua de partida, o que contribuiu para toda a aprendizagem.
Conheci profissionais de outras áreas, como é o caso da minha orientadora de estágio e de
outros elementos da empresa, que me esclareceram dúvidas à medida que foram surgindo e que
sempre se mostraram disponíveis nesse sentido. Este estágio permitiu-me, também, reforçar
algumas capacidades, como a do trabalho em equipa, a do cumprimento de prazos e a da
pesquisa de termos e assuntos técnicos.
A pressão de terminar as traduções em prazos apertados não foi demasiado sentida, pois
em muitos casos tive uma latitude razoável para a produção dos trabalhos solicitados. Acima de
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tudo, este estágio permitiu-me conhecer a realidade do mundo profissional, desconhecida até
então.
Desta forma, posso afirmar que todos os factos mencionados ser-me-ão úteis para o meu
futuro enquanto profissional da área da tradução, especialmente tendo em conta a dimensão e a
importância das traduções no setor da saúde.
Contudo, o aspeto menos positivo que devo referir é a falta de feedback. O facto de não
ter recebido as minhas traduções de volta, com os respetivos melhoramentos e correções, à
exceção de uma vez, resulta no ponto mais fraco do estágio. Ainda assim, como também não fui
capaz de expressar essa questão à minha orientadora, considero que a responsabilidade seja a
mesma de ambas as partes.
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CAPÍTULO II – CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

Este capítulo tem como objetivo enquadrar teoricamente as questões que serão abordadas
ao longo do relatório. Para isso, considero importante, em primeiro lugar, enquadrar a tradução
de um RCM na tradução científica e técnica em geral e, mas especificamente, na tradução
médica. Depois de feita essa análise e de enquadrar, também, o restante trabalho desenvolvido
em estágio, caracterizarei o género de texto em estudo e compará-lo-ei com outros géneros
pertencentes à mesma categoria. Para além destes aspetos, serão ainda abordadas outras
questões: antes de iniciar o processo de tradução, o tradutor deve conhecer as normas a que estão
sujeitas a elaboração e tradução destes textos e deve, também, tomar consciência da importância
das ferramentas CAT para o processo. Por fim, descreverei os princípios da abordagem
funcionalista proposta por Nord, os quais permitirão efetuar a análise dos problemas tradutivos
de alguns RCM segundo a sua perspetiva, no último capítulo deste relatório.

1. A tradução científica e técnica

No que toca ao domínio da tradução, é comum ouvir falar-se em designações como
tradução geral, tradução especializada, tradução técnica, tradução científica e técnica, entre
outras. As diferentes interpretações e perspetivas das categorias de tradução levaram a
interrogar-me sobre aquela em que a tradução médica podia ser enquadrada, e se podia,
efetivamente, referir-me a tradução médica. Há autores que consideram os termos especializada
e técnica sinónimos, em oposição ao pensamento de outros autores, havendo ainda quem se
refira a tradução científica e técnica em conjunto e quem distinga a primeira da segunda, como
espero mostrar a seguir.
Uma distinção que pode ser feita relativamente às categorias de tradução é entre a
tradução geral e a tradução especializada. Daniel Gouadec (2007, pp. 27-28) faz precisamente
esta distinção, afirmando que a tradução geral remete para a tradução de documentos e materiais
que não pertencem a nenhuma área específica e que não implica um processo de tradução
específico ou a utilização de um equipamento que vá além de um simples computador e de um
processador de texto, isto é, não requer o uso de ferramentas CAT. A tradução geral representa,
portanto, todos os documentos que não requerem um grau elevado de conhecimento
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especializado ou técnico. Por outro lado, o autor define a tradução especializada como a tradução
de materiais que:

(1) refer to a highly specialised field or domain (e.g. law, finance, computer science,
telecommunications, etc.)
(2) and/or are of a particular type,
(3) and/or are targeted at a particular audience or public through specific dissemination
channels and/or are used by specialists in specific circumstances,
(4) and/or are embedded in a particular medium (e.g. multimedia technology, film, video,
ICT, etc.) therefore calling for the use of special procedures, tools and protocols and
leading to the emergence of new specialisms or even jobs.
(Gouadec, 2007, p. 28)

Perante a distinção entre estas duas categorias de tradução, Gouadec (2007, pp. 28-33)
sugere dez subcategorias da tradução especializada, de entre as quais destaco a tradução
biomédica e farmacêutica e, ainda, a tradução literária, para justificar o facto de não considerar
esta categorização binária, ainda que relevante, a mais adequada. De acordo com o autor, a
tradução biomédica e farmacêutica inclui todos os documentos ligados à medicina e à indústria
farmacêutica, tais como documentos de investigação, protocolos de tratamento, entre outros.
Nesse sentido, o trabalho por mim realizado em contexto de estágio integrar-se-ia nesta
subcategoria, mas considero esta designação demasiado específica. Relativamente às situações
que englobam traduções médicas, Montalt Resurrecció e González Davies dizem o seguinte:

The range of communicative situations where medical translations may be required is very broad,
covering not only communication among researchers but also any kind of communicative
interaction about health that involves health professionals, patients, and the general public.
Among the main communicative functions of medical translation are the following: the
dissemination of biomedical research among specialists; the dissemination of the most relevant
research in the mass media; the education of health professionals at Universities; the education of
patients; the approval of new drugs; the regulation of all kinds of health products; the advertising
of health products and services; the communication in hospitals and other health centres; the
campaigns carried out by health institutions in the national and international contexts, such as the
World Health Organization; and so forth. Medical communicative situations are normally found
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in the following sectors: biomedical research, health services, pharmaceutical laboratories,
publishers in the health sciences, governmental health organizations, non-governmental health
organizations, mass media specializing in health matters, and so forth.
(Montalt Resurrecció & González Davies, 2007, p. 21)

A meu ver, e seguindo o pensamento destes autores, a tradução de textos biomédicos e
farmacêuticos integra a tradução médica, mas não o contrário, ou seja, a tradução dos primeiros
deve ser encarada como uma área de especialização da segunda. Nesse sentido, e apesar de
Gouadec afirmar que a subcategoria “tradução biomédica e farmacêutica” inclui todos os textos
ligados à medicina, é necessário que exista uma designação mais abrangente. Essa designação
deve integrar as várias situações em que ocorre comunicação (e tradução) médica, as várias áreas
ligadas à medicina e os diferentes tipos de participantes dessa comunicação, pelo que considero
“tradução médica” uma designação mais segura. Além disso, na literatura consultada, a
denominação “tradução médica” é utilizada por extensão a vários outros domínios relacionados
com a saúde, ou seja, é aplicada para referir a tradução não apenas do âmbito da medicina, mas
das ciências da saúde em geral, de que são exemplo Fischbach (1986), O’Neill (1998), Montalt
Resurrecció e González Davies (2007), Montalt (2011) e Karwacka (2015, 2018). Ainda que a
designação “ciências da saúde” seja mais abrangente do que “ciências médicas”, por estar
relacionada com todas as áreas de estudo sobre a vida e a saúde, o termo maioritariamente
empregue corresponde, efetivamente, a “tradução médica”. Desta forma, posso afirmar que as
traduções realizadas em contexto de estágio se enquadram na tradução médica.
Além deste aspeto, a inclusão da tradução literária como uma outra subcategoria da
tradução especializada por Gouadec não me parece adequada, pois a definição de tradução
especializada é, muitas vezes, estabelecida através da sua oposição à tradução literária. A
principal diferença apontada por Peter Newmark (2004, p. 10) relativamente à tradução literária
e à tradução não-literária é que a primeira remete para o mundo da mente e da imaginação, ao
passo que a segunda remete para o mundo real, de factos e acontecimentos. De acordo com o
autor, a tradução especializada representa a forma mais técnica da tradução não-literária
(Newmark, 2004, p. 12) e, seguindo o seu raciocínio, a tradução especializada é tradução nãoliterária, pelo que a tradução especializada não pode ser incluída na tradução literária. Da mesma
forma acontece o contrário, isto é, a tradução literária não pode ser incluída na tradução
especializada. Nesse sentido, a tradução especializada e a tradução literária são categorias
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distintas, o que contradiz a perspetiva de Gouadec. Assim, não satisfeita com a categorização
apresentada por Gouadec, recolhi outras informações sobre diferentes categorizações possíveis.
Javier Aixelá também propõe duas principais categorias de tradução, nomeadamente a
tradução técnica e a tradução literária. Este autor, no seu artigo de 2004, publicado na revista
JoSTrans3, descreve a evolução histórica da tradução técnica (e científica) e mostra como este
tipo de tradução era considerado fácil, ao contrário da tradução literária:

(…) anyone with a reasonable command of a language and a high level of technical or scientific
knowledge can write a good technical (or scientific) text, whereas very few can write a good
poem or novel (…) and the same would apply to translation
(Aixelá, 2004, p. 29)

Aixelá (2004, pp. 29-30) chega a criticar as perspetivas de autores como Schleiermacher
e Ortega y Gasset por inferiorizarem a tradução técnica, os quais consideravam-na uma tarefa
simplista. Contudo, ao contrário destas perspetivas, há autores que defendem, aliás, a
complexidade deste tipo de tradução, como é o caso de Jumpelt:

The present study argues against the view that scientific prose can be perfectly or more easily
translated [...] The contrary is true: the extremely high requirements set for scientific and
technical translation mark it out clearly from other genres, making it into an independent research
field in its own right. (…) scientific translation additionally needs to respect both the referential
function of language and the conventions of technical language to a degree that has no
counterpart in other translation types as regards sheer precision of understanding of the
surrounding world.
(Jumpelt, 1961, p.35 apud Aixelá, 2004, pp. 30-31)

A tradução técnica é, portanto, uma área da tradução tão válida quanto a tradução literária
pois, apesar de a primeira não envolver uma reescrita do texto original e uma procura por
3

Revista destinada a tradutores e investigadores que tem como objetivo divulgar conhecimentos respeitantes à
tradução especializada e não-literária.
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soluções criativas, envolve o conhecimento e a terminologia específicos das áreas em questão.
Aixelá refere ainda que, na base de dados da bibliografia online BITRA (Bibliography of
Interpreting and Translation),
(…) “technical” is a keyword applied to publications on the translation of any text or text
type in which there is a specific terminology belonging to a professional or academic field. The
most common fields included in this category are “IT”, “business”, “medicine” and “legal” texts,
which are themselves keywords. However, any text on unspecified technical translation (e.g.
with a title such as Scientific and Technical Translation) or touching upon specific minority
fields like chemistry or military affairs is also classified as technical, although without any further
specific keyword (…).
(Aixelá, 2004, p. 32)

Conclui-se, portanto, que a tradução técnica envolve todos os textos que não podem ser
enquadrados na tradução literária. Contudo, apesar de pertinente, esta classificação apresentada
das categorias de tradução – tradução técnica vs. tradução literária – parece-me insuficiente,
facto de que me apercebi após ter lido a perspetiva de Jody Byrne. De acordo com este último
autor, o simples facto de um texto possuir uma terminologia específica não é suficiente para o
classificar como técnico, como mostra através do seu exemplo:
(…) religion has a very specific terminology and very definite conventions, styles and
document structures but it is never regarded as “technical” (…) Simply because a field or
subject area has unique or specialised terminology does not make it technical.
(Byrne, 2006, p. 3)

Nesse sentido, para além da tradução literária e da tradução técnica, uma terceira
categoria que pudesse incluir os textos que não se enquadram em nenhuma destas poderia ser
uma hipótese, como é o caso do conceito de tradução geral apresentado por Gouadec, na qual
poderia ser enquadrada a tradução religiosa, por exemplo.
As principais categorizações vistas até agora dizem respeito a tradução especializada vs.
tradução literária e, também, tradução técnica vs. tradução literária. Contudo, é frequente
confundirem-se as designações “especializada” e “técnica” e torna-se difícil perceber se são, de
facto, a mesma coisa. Klaus Schubert (2010, p. 350) é um dos autores que afirma que a tradução
técnica também é apelidada de tradução especializada num sentido mais amplo e, ainda que
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sejam termos distintos, o autor considera que a tradução técnica partilha semelhanças com a
especializada. Já Sue Ellen Wright e Leland Wright defendem que a tradução técnica envolve a
tradução de textos que envolvem uma linguagem especializada (Languages for Special Purposes
(LSP)) e na qual é incluída a tradução de textos ligados às engenharias, à medicina e, também, a
áreas como a economia, a psicologia e o direito (1993, p. 1). De acordo com esta definição, pode
concluir-se que estes autores consideram os termos especializada e técnica sinónimos, uma vez
que a tradução especializada é caracterizada pela utilização de LSP, tal como refere Olohan
(2009, p. 246).
Numa posição oposta a estes autores, Byrne (2006, p. 3) defende que a tradução
especializada e técnica não são a mesma coisa e, retomando o seu exemplo da tradução religiosa,
esta área nunca é considerada “técnica”. Para este autor, a tradução técnica lida com textos
tecnológicos, isto é, textos sobre assuntos que têm por base o conhecimento aplicado das
ciências naturais.
Vejamos, de seguida, as definições das designações em causa, propostas pelo dicionário
digital Infopédia. De acordo com este dicionário, as definições para o termo “técnica”4 são as
seguintes:

1. conjunto de processos baseados em conhecimentos científicos, e não empíricos, utilizados para
obter certo resultado; 2. conjunto dos processos de uma arte, de um ofício ou de uma ciência; 3.
ciência aplicada, especialmente no campo industrial; 4. conjunto de processos utilizados para
obter certo resultado; 5. conhecimento prático.

O mesmo dicionário, para o termo “especializada”5, apresenta as seguintes definições:

1. que se especializou em qualquer arte ou ciência; 2. que é relativo a uma área específica.

Na minha opinião, e com base na perspetiva de Byrne, a tradução especializada e técnica
são categorias diferentes, uma vez que a primeira engloba textos com características próprias em
4
5

Palavra consultada a 03/05/19, em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/t%C3%A9cnica
Palavra consultada a 03/05/19, em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/especializada
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termos do vocabulário e da estrutura utilizados, mas esses textos podem não ter um caráter
técnico se o seu objetivo não for serem aplicados na prática.
Uma outra categoria da tradução possível tem como designação “tradução científica e
técnica”, a qual assume que os termos envolventes são, muitas vezes, considerados sinónimos.
Contudo, segundo Byrne (2006, pp. 7-8), a tradução científica e técnica não são a mesma coisa e,
como tal, não podem ser comparadas do mesmo modo. Apesar de ambas possuírem uma
terminologia especializada e de lidarem com informações que têm por base o trabalho de
cientistas, a tradução científica é diferente da tradução técnica. De acordo, novamente, com o
dicionário Infopédia, uma das definições para a palavra “ciência”6 é a seguinte:

conjunto sistematizado de conhecimentos obtidos mediante observação e pesquisa metódica e
racional, a partir dos quais é possível deduzir fórmulas gerais passíveis de aplicação universal e
de verificação experimental.

Por outro lado, uma das definições apresentadas pelo mesmo dicionário, para a palavra
“tecnologia”7 é a seguinte:

estudo sistemático dos procedimentos e equipamentos técnicos necessários para a transformação
das matérias-primas em produto industrial.

Analisando estas definições, pode dizer-se que a tradução científica está relacionada com
conceitos teóricos, ao passo que a técnica está relacionada com a aplicação dessa teoria na
prática. Esta questão é referida por Byrne (2006, p. 8), o qual afirma que “(…) scientific
translation relates to pure science in all of its theoretical, esoteric and cerebral glory while
technical translation relates to how scientific knowledge is actually put to practical use, dirty
fingernails and all”. A tradução científica e técnica é, portanto, um termo genérico utilizado para
referir a ciência pura, a investigação científica aplicada e a tecnologia. Mas não é apenas a
matéria que distingue a tradução científica da técnica. Para Byrne, a tradução técnica e a
comunicação técnica podem ser caracterizadas pelos seguintes fatores: “subject matter”, “type of
language” e “purpose” (2006, p. 8). Pinchuck apresenta, também, uma distinção entre textos
científicos e textos técnicos:

6
7

Palavra consultada a 03/05/19, em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/ci%C3%AAncia
Palavra consultada a 03/05/19, em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/tecnologia
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Scientific texts will be conceptually more difficult and will be more abstract than other types of
text. They will, however, have more standardised terms which are easier to look up and they are
likely to be better written than texts on other levels. Technology-based texts will be more
concrete, will contain less information in more space, they will be more colloquial and will
feature concepts which are easier to understand. In addition to this, there will be products and
processes in the external world which can be referred to. In other words, technical texts can rely
on world or background knowledge to a greater extent.

(Pinchuck, 1977, pp. 218-219 apud Byrne, 2006, pp. 10)

Na sua obra Scientific and Technical Translation Explained, Byrne (2012, p. 2) refere
que:
(…) the lines separating scientific and technical texts are becoming increasingly blurred (…) it is
not uncommon for texts to combine elements of both scientific and technical texts and all of the
issues that this entails. So, while the two areas are separate in many ways, the ways in which they
appear in real world mean that they need to be considered together.

Nesta perspetiva, ainda que estas duas áreas sejam distintas em alguns aspetos, como
vimos, na prática podem ser consideradas em conjunto, dada a existência de textos que partilham
elementos de textos científicos e de textos técnicos. Pinchuck identifica três categorias de
informação que fornecem materiais para a tradução científica e técnica:

1. The results of pure science;
2. The results of applied scientific research carried out in order to solve a particular problem; and
3. The work of technologists, which is intended to result in an industrial product or process,
which can be sold.
(Pinchuck, 1977, p. 13 apud Byrne, 2012, p. 2)

Analisando a presente proposta de Pinchuck, as duas primeiras categorias têm a ver com
a tradução científica e a última tem a ver com a tradução técnica. Mas este autor (2012, p. 2) diz
que existe sempre uma sobreposição entre estas categorias, pois todos os textos têm por base a

23

Carina Viegas

Os problemas
tradutivos de um RCM: uma perspetiva funcionalista

mesma informação. O que pode diferir é a forma como essa informação é apresentada, uma vez
que “(…) while a technical text is designed to convey information as clearly and effectively as
possible, a scientific text will discuss, analyze, and synthesize information with a view to
explaining ideas, proposing new theories or evaluating methods”. Nesse sentido, considerando a
finalidade de cada um destes textos, a linguagem utilizada, e as consequentes estratégias
necessárias à sua tradução, os textos científicos e técnicos serão diferentes. Depreende-se, a
partir destas definições, que os textos técnicos recorrem a uma linguagem simples, ao passo que
os textos científicos podem envolver uma linguagem mais complexa e podem conter traços
estilísticos e criativos do autor em causa.
Perante estas definições, a tradução médica poderá ser incluída na tradução científica se o
texto em causa for, por exemplo, um artigo científico, mas também poderá ser incluída na
tradução técnica se o texto em causa for um manual de instruções de um dispositivo médico.
Desta forma, considero que a designação mais segura para incluir a tradução de textos ligados à
área médica e farmacêutica é “tradução científica e técnica”.
Retomando a perspetiva de Pinchuck, um texto é classificado como técnico ou científico
tendo em conta o seu público-alvo (e o consequente registo) e a sua função. Nesse sentido, o tipo
de texto em análise no presente relatório – o RCM –, bem como os restantes textos
desenvolvidos durante o estágio, enquadram-se na tradução científica e na tradução técnica, uma
vez que englobam aspetos das duas áreas. Os RCM enquadram-se na tradução técnica por
fornecerem instruções para a utilização de um medicamento, mas também se enquadram na
tradução científica por representarem um conjunto de informações recolhidas de experiências
clínicas. Dada a dificuldade em separar a tradução científica da técnica, tendo em conta o facto
de um texto englobar assuntos de várias áreas e questões da tradução científica e da técnica, estas
duas devem ser consideradas em conjunto. Em suma, a medicina e a farmácia representam áreas
de especialização da tradução científica e técnica, pelo que irei considerar a tradução médica
como uma das suas subcategorias.

1.1. A tradução médica

De acordo com Montalt (2011, p. 79), a tradução médica envolve um tipo específico de
tradução científica e técnica que se concentra na medicina e em outras áreas estreitamente
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ligadas à saúde e às doenças, tais como enfermagem, saúde pública, farmacologia, psiquiatria,
biologia molecular, genética e ciências veterinárias. Na obra conjunta de Montalt Resurrecció e
González Davies, Medical Translation Step by Step (2007, pp. 19-20), é dito pelos autores que a
tradução médica envolve a comunicação do conhecimento gerado e necessário em várias
especialidades, tais como a medicina interna, a ortopedia, a pediatria, entre muitas outras áreas
médicas. Contudo, no processo de tradução de textos médicos, o tradutor também pode ter de
lidar com conhecimentos de antropologia, sociologia, direito, entre outras áreas. Desta forma, a
designação “tradução médica” é bastante abrangente e engloba qualquer área científica que
esteja diretamente relacionada com as ciências da saúde e da vida, pelo que incluirei a tradução
dos RCM e dos restantes documentos recebidos em estágio nesta categoria.
Na tradução médica, o papel de um tradutor não é o de traduzir a mensagem do texto de
partida da forma mais criativa possível, mas transmitir essa mensagem da forma mais clara e
direta possível. Segundo Montalt Resurrecció e González Davies (2007, pp. 20-21), a prioridade
do tradutor deve ser a de lidar com a complexidade e o rigor dos textos e, nesse sentido, no
processo de tradução, mais de metade do tempo é investido na deteção e resolução de problemas
terminológicos, tais como neologismos, sinonímia, polissemia e discrepâncias de registo, o que
constrange o trabalho do tradutor. Interpretações erradas do texto original ou erros na tradução
desse texto pode por em causa a saúde e até mesmo a vida dos doentes.
Karwacka (2015, p. 272) é da opinião de que a tradução médica envolve três aspetos
fulcrais, nomeadamente: “the user, the domain of use and special application of language”. De
acordo com a autora, a linguagem médica é utilizada num contexto de comunicação entre os
próprios especialistas e, também, entre especialistas e leigos e, dependendo da situação
comunicativa, os traços característicos do respetivo discurso variam de género para género. O
tradutor deve saber quem é o público-alvo dos textos de partida e de chegada, bem como em que
contexto é que o texto de chegada vai ser usado, pois só assim é capaz de redigir esse texto numa
linguagem adequada.
A tradução médica envolve vários géneros de texto, como se pode verificar pelos
documentos que traduzi ao longo do estágio curricular, os quais representam apenas uma parte
do que constitui este tipo de tradução, como já referi. Montalt Resurrecció e González Davies
(2007, pp. 29-31) definem quatro categorias de géneros textuais, tendo em conta os papéis que
cada um desempenha na sociedade:
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1) Os research genres (géneros de investigação) representam fontes de informação
primária, ou seja, novas informações que ainda não foram publicadas, como é o
caso de protocolos de ensaios clínicos ou teses de doutoramento, sendo que
grande parte destes textos são altamente estandardizados.
2) Os professional genres (géneros profissionais) são utilizados por profissionais de
saúde no decorrer do seu trabalho em contexto médico, como é o caso dos RCM
ou dos consentimentos informados.
3) Os educational genres (géneros educacionais) são utilizados para fins de ensino e
aprendizagem em contextos que vão desde cursos universitários a campanhas
institucionais, como é o caso dos folhetos informativos e das enciclopédias
médicas.
4) Os commercial genres (géneros comerciais) são utilizados para fins de venda e
compra de produtos e serviços de todo o tipo nos setores da saúde, como é o caso
de panfletos informativos para doentes.
Para além dos mencionados, existem outros exemplos de géneros de textos médicos8 (cf.
Montalt Resurrecció & González Davies, 2007, pp. 30-31), tendo destacado apenas alguns. Com
base na presente categorização, a tabela que se segue diz respeito à classificação dos documentos
trabalhados ao longo do estágio:

Género de
investigação

Género profissional

Género educacional

Certificado de

Consentimento
Artigo científico

Género comercial

informado de ensaio

Folheto informativo

clínico

autorização de
introdução no
mercado

Material científico e

Folha de registo de

Material científico e

técnico

caso clínico

técnico

Protocolo de ensaio

Questionário de

clínico

estudo clínico

Decreto-Lei

Rotulagem

8

Para mais exemplos de textos pertencentes às quatro categorias de géneros de textos médicos, consultar as páginas
30 e 31 e, para as definições de alguns desses exemplos, consultar, também, da página 61 à 88 da obra Medical
Translation Step by Step, de Montalt Resurrecció e González Davies, de 2007.
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Texto de apresentação

Relatório

da Pharmaissues

Resumo das
características do
medicamento
Standard Operating
Procedure
Tabela 3: Categorização dos documentos trabalhados em estágio, segundo Montalt
Resurrecció e González Davies (2007, pp. 29-31)

A categoria “material científico e técnico” foi incluída tanto no género de investigação,
como no género educacional, pois alguns documentos que compõem esta categoria eram
direcionados para os médicos e outros eram dirigidos à população em geral, como mencionei na
secção 3.3 do primeiro capítulo.
Como vimos, os vários textos que constituem a tradução médica não são destinados
apenas a profissionais de saúde ou a investigadores, mas também a leigos e à população em
geral. Como tal, a linguagem que é utilizada na comunicação médica depende do género de texto
em causa e do público-alvo. Esta questão é, também, salientada por Montalt Resurrecció e
González Davies (2007, pp. 46-48), os quais mencionam o seguinte: “Medical communication is
not limited to written interaction among researchers in highly specialized research journals. […]
Furthermore, medical knowledge may be presented in many different ways: formal or informal,
specialized or popular, oral or written”. Segundo os autores, um contexto formal poderá envolver
apresentações em conferências, ao passo que, um contexto informal poderá envolver
informações transmitidas pelos doentes aos médicos durante uma consulta. Essas comunicações
médicas poderão, ainda, ser feitas de uma forma oral, quando os investigadores trocam ideias
num laboratório, ou de uma forma escrita, quando essas ideias desenvolvidas pelos
investigadores são transpostas para um relatório.
De um modo geral, para Montalt Resurrecció e González Davies (2007, p. 53), os textos
médicos utilizam uma linguagem que varia de acordo com a situação comunicativa e com o
propósito dessa situação, isto é, podem partir de/dirigir-se ao público em geral, aos doentes, aos
estudantes, aos profissionais de saúde ou aos investigadores. Desta forma, o discurso médico
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pode ser feito entre pares, isto é, indivíduos com o mesmo grau de conhecimento sobre um
mesmo assunto, e entre indivíduos com níveis de conhecimento distintos. É tendo em conta estes
fatores (contexto da comunicação, função textual e perfil dos leitores) que uma mensagem é
transmitida de uma forma mais formal ou informal e de uma forma mais técnica ou mais simples.

2. Caracterização de um RCM

O objetivo desta secção não é abordar os aspetos mais técnicos respeitantes aos RCM,
nem a regulamentação a que este género de texto está sujeito, mas fornecer algumas noções dos
conceitos em causa, importantes para a atividade de tradução.
A informação do produto é constituída pelos seguintes documentos: Resumo das
Características do Medicamento, Folheto Informativo e Rotulagem. De acordo com Montalt
Resurrecció e González Davies (2007, p. 73), para a comercialização de um determinado
medicamento na União Europeia, é necessário que seja emitida uma autorização de
comercialização pela Agência Europeia de Medicamentos – em inglês, EMA9 (European
Medicines Agency) – e um dos documentos anexados a cada pedido de autorização de introdução
no mercado é a proposta de um RCM. Entende-se por RCM um documento que contém
informações resumidas sobre um medicamento, necessárias à sua correta utilização, as quais
derivam da avaliação do medicamento pela EMA e sua aprovação pela autoridade nacional
competente. No caso de Portugal, o INFARMED, I.P. representa a autoridade nacional do
medicamento e produtos de saúde e, tal como é indicado na respetiva página web10, para que um
medicamento seja colocado no mercado português, é necessário que o Infarmed conceda uma
autorização para o efeito.
A figura que se segue, retirada de uma apresentação de diapositivos11 sobre os RCM,
preparada pelo SmPC Advisory Group, mostra como funciona o processo de preparação de um
RCM antes e depois desse texto ser emitido.

9

A EMA é uma agência descentralizada da União Europeia (UE), localizada em Amsterdão e em atividade desde
1995. É responsável pela avaliação científica, supervisão e monitorização da segurança dos medicamentos
desenvolvidos por empresas farmacêuticas e cuja utilização se destina à UE. Informação disponível em:
https://www.ema.europa.eu/en/about-us
10
Para mais informações sobre autorizações de introdução no mercado, consultar a seguinte página web:
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/autorizacao-de-introducao-no-mercado
11
Apresentação disponível, em inglês, em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentationsummary-product-characteristics-what-it-what-does-it-contain_en.pdf
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Figura 5: Processo de preparação de um RCM

A diretriz A Guideline on Summary of Product Characteristics12 fornece regras sobre os
princípios de apresentação de informações no RCM e, de acordo com esse documento da
Comissão Europeia (2009, p. 2), o RCM é a base de informação direcionada para os
profissionais de saúde e indica como se deve usar um medicamento de forma segura e eficaz.
O objetivo de um RCM não é fornecer informações sobre o tratamento de uma
determinada condição médica específica, mas indicar aspetos específicos do tratamento com a
utilização do medicamento em causa e os seus efeitos. Do mesmo modo, não devem ser
incluídos num RCM conselhos gerais sobre os procedimentos do modo de administração, mas
deve ser mencionado qualquer conselho específico relacionado com o medicamento em causa
(European Comission, 2009, p. 2).
Segundo Montalt Resurrecció e González Davies (2007, p. 73), o RCM, tal como o nome
indica, resume as principais características de um medicamento sob pontos de vista diferentes,
nomeadamente: farmacológico, químico, farmacêutico, toxicológico, entre outros. De acordo
com a Comissão Europeia (2009, p. 3), é um documento que deve ser redigido com uma
linguagem clara e concisa e, no processo de tradução de um RCM, deve ser usada uma
12

Diretriz disponível na seguinte página web: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol2/c/smpc_guideline_rev2_en.pdf
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terminologia médica consistente e é recomendada a utilização do dicionário médico MedDRA13,
especialmente para as secções 4.3, 4.4 e 4.8.
Os conselhos práticos sobre como elaborar um RCM são fornecidos ao candidato na
forma de modelos desenvolvidos pelo grupo QRD (Quality Review of Documents), o qual presta
apoio aos comités científicos da Agência Europeia de Medicamentos e às empresas que lidam
com os aspetos linguísticos dos documentos de informação do produto. Tendo em conta o
template QRD presente nos anexos (Anexo I) dos documentos de informação do produto,
disponível em 25 línguas, a estrutura de um RCM é a seguinte:

1. Nome do medicamento
2. Composição qualitativa e quantitativa
3. Forma farmacêutica
4. Informações clínicas
4.1 Indicações terapêuticas
4.2 Posologia e modo de administração
4.3 Contraindicações
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
4.8 Efeitos indesejáveis
4.9 Sobredosagem
5. Propriedades farmacológicas
5.1 Propriedades farmacodinâmicas
5.2 Propriedades farmacocinéticas
5.3 Dados de segurança pré-clínica
6. Informações farmacêuticas
6.1 Lista de excipientes
6.2 Incompatibilidades
6.3 Prazo de validade

13

O dicionário médico digital em português está disponível para consulta em: https://www.meddra.org/how-touse/support-documentation/portuguese
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6.4 Precauções especiais de conservação
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente <e equipamento especial para utilização,
administração ou implantação>
6.6 Precauções especiais de eliminação <e manuseamento>
7. Titular da autorização de introdução no mercado
8. Número(s) da autorização de introdução no mercado
9. Data da primeira autorização/renovação da autorização de introdução no mercado
10. Data de revisão do texto
11. Dosimetria (se aplicável)
12. Instruções para a preparação de radiofármacos (se aplicável)

As informações do ponto 7. ao 10. são preenchidas a nível nacional, e os pontos 11. e 12.
surgem apenas em alguns RCM. Esta estrutura apresentada diz respeito às disposições
apresentadas pela EMA e, de acordo com esta entidade (p. 5) e com Montalt Resurrecció e
González Davies (2007, pp. 73-74), a estrutura e o conteúdo destes textos encontram-se bem
definidos.

2.1. RCM vs. FI e Rotulagem

O tema do presente relatório recai sobre os RCM. Contudo, considero importante
caracterizar, também, os FI e as rotulagens para estabelecer algumas diferenças entre os
documentos pertencentes à mesma categoria, isto é, a informação do produto.
De acordo com Montalt Resurrecció e González Davies (2007, p. 68), os FI são emitidos
por empresas farmacêuticas, em conformidade com as normas das agências regulamentares de
medicamentos de cada país e com a EMA, no caso dos países pertencentes à União Europeia.
Estes documentos devem ser elaborados em conformidade com os respetivos RCM (European
Comission, 2009, p. 2), pelo que devem ser consistentes. Conclui-se, portanto, que os RCM dão
origem aos FI, tal como também indicam Montalt Resurrecció e González Davies (2007, p. 73).
As principais diferenças entre os dois géneros de documento são o público a que se
destinam, a extensão do documento e a linguagem utilizada. Enquanto que um RCM é dirigido
aos médicos e a outros profissionais de saúde, o FI é destinado ao público em geral, tratando-se
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este último, portanto, de um documento com o qual a maior parte da população está
familiarizada. Os FI são uma versão simplificada dos RCM e, nesse sentido, os últimos são
documentos mais extensos em relação aos primeiros. Por fim, os RCM recorrem, geralmente, a
termos mais técnicos que apenas os profissionais de saúde compreendem, enquanto que os FI são
redigidos com uma linguagem mais simples. Esta linguagem simplificada permitirá que os
doentes compreendam as informações fornecidas e possam, assim, utilizar o medicamento de
forma segura e eficaz.
No que respeita à linguagem, consoante o público a que estes documentos se destinam,
existem diferenças a nível de registo e de vocabulário utilizado. Veja-se um exemplo comum: o
que num RCM significa “cefaleia”, num FI significa “dor de cabeça”, um termo que a população
em geral compreende. Para além deste, seguem-se, abaixo, outros exemplos comparativos entre a
terminologia utilizada num RCM e num FI, recolhidos aleatoriamente de vários textos analisados
ao longo do período de estágio:

RCM

FI

Anafilaxia

Reação alérgica generalizada

Dismenorreia

Dores menstruais

Eritema

Vermelhidão na pele

Hipotensão

Tensão arterial baixa

Odontalgias

Dores de dentes

Otalgias

Dores de ouvidos

Palpitações

Batimentos cardíacos rápidos ou irregulares

Sensação de ardor faríngeo

Sensação de ardor na garganta

Síncope

Desmaio

Trombocitopenia

Número baixo de plaquetas sanguíneas

Tabela 4: Exemplos de designações utilizadas num RCM vs. num FI

Alguns FI optam por incluir apenas as explicações como forma de designação, outros
incluem os termos mais técnicos com as explicações entre parênteses. Mas, tal como referem
Montalt Resurrecció e González Davies (2007, p. 71), nos FI, os termos técnicos são

32

Carina Viegas

Os problemas
tradutivos de um RCM: uma perspetiva funcionalista

frequentemente acompanhados de explicações ou até evitados, de forma a permitir que os
doentes compreendam melhor conceitos desconhecidos.
No que diz respeito à extensão dos dois documentos, a estrutura que se segue diz respeito
ao FI, a qual, em comparação com a do RCM, é claramente inferior:

1. O que é X e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de <tomar> <utilizar> X
3. Como <tomar> <utilizar> X
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar X
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

De acordo com Wermuth (2017, p. 23), “Statistics show that SmPCs contain more than
twice as much words as PILs (…)”. Esta afirmação é comprovada pelos RCM utilizados como
modelos e pelos respetivos FI, contendo o RCM do medicamento “Tracleer”, por exemplo,
10530 e 2891 palavras, respetivamente. Neste caso, este RCM contém mais do triplo de palavras
do FI, mas essa diferença depende de texto para texto.
Vejam-se, agora, exemplos que dizem respeito às estruturas frásicas que constituem um
RCM e um FI, retirados de um RCM e do FI14 correspondente.
Exemplo 1 (Tracleer):
RCM

FI

It is not known whether bosentan is excreted

Tell your doctor immediately if you are

into human breast milk. Breast-feeding is not

breast-feeding. You are advised to stop

recommended during treatment with Tracleer.

breast-feeding if Tracleer is prescribed for
you, because it is not known whether this
medicine passes into breast milk.

14

O RCM e o FI estão disponíveis, em inglês, em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/tracleer-epar-product-information_en.pdf
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Neste exemplo, o RCM faz o uso da voz passiva, enquanto que o FI é redigido na voz
ativa. Para além de especificar o agente da ação, o FI possui informações a negrito, as quais
servem para chamar a atenção do leitor. As informações constantes do FI são apresentadas de
uma forma mais simples, sob a forma de conselhos, o que permite ao leitor do primeiro
compreender a mensagem. A este propósito, Wermuth refere o seguinte:

As SmPCs are descriptive explanatory scientific texts, their focus is primarily on the result of an
action and on the participant who is receiving or experiencing the action (i.e. the medical patient)
rather than on the participant doing the action. Therefore, mostly the passive voice is used as it
allows to highlight the most important participants or events within clauses by placing them at the
beginning of the clause in subject position.
(Wermuth, 2017, p. 41)

Uma outra diferença visível entre estes dois documentos é a formulação dos títulos, como
se pode verificar através do Exemplo 3. Enquanto que no RCM o título é expresso através de
uma frase, no FI são apresentadas perguntas. Além disso, os RCM iniciam-se com a descrição
das informações científicas do medicamento, ao passo que, os FI iniciam-se com informações
sobre a razão pela qual os doentes estão a tomar aquele medicamento e como o devem tomar
(Wermuth, 2017, p. 23).
Exemplo 2 (Tracleer):
RCM
Posology and method of administration

FI
How to take Tracleer

No que diz respeito à informação de rotulagem, esta inclui indicações sobre o
acondicionamento primário e/ou secundário. Uma rotulagem representa o texto impresso tanto
na embalagem exterior (recipientes, geralmente caixas de cartão) como na embalagem direta
(blisters, ampolas, frascos, bisnagas ou saquetas de um medicamento). Também as informações
de rotulagem estão sujeitas aos requisitos regulamentares nacionais (Montalt Resurrecció &
González Davies, 2007, p. 69).
O que estes três géneros de texto têm em comum é o facto de todos terem como objetivo
fornecer as principais informações sobre um mesmo medicamento, tais como o respetivo nome,
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as substâncias ativas, o modo de administração, as advertências, as reações adversas e o prazo de
validade. Nesse sentido, o principal propósito destes textos é a indicação de como utilizar um
dado medicamento, de uma forma segura e eficaz.

2.2. As normas para a elaboração (e tradução) de um RCM

Na União Europeia, o conteúdo dos RCM, bem como dos FI e das rotulagens de um
produto, está sujeito a numerosas regras que visam definir normas que garantam a sua máxima
eficácia. O que se pretende com estas normas é fornecer aos utilizadores de um medicamento
informações claras e precisas sobre a sua correta utilização.
No processo de tradução de um RCM, deve consultar-se o modelo QRD presente na
página web da entidade EMA, tendo em conta as rigorosas e padronizadas regras de formulação
a que um RCM está sujeito. Esse modelo estruturante da apresentação dos documentos de
informação do produto é desenvolvido, revisto e atualizado pelo grupo QRD. O modelo QRD
principal (Anexo I), em conformidade com a Diretiva 2001/83/CE, fornece o texto oficial que
deve ser utilizado na elaboração de um RCM, de um FI ou de uma rotulagem, de forma a que
seja assegurada coerência e consistência entre os diferentes medicamentos e os diferentes
Estados-Membros da União Europeia (Goldsmith, 2012). O referido modelo indica as datas da
primeira publicação e da última atualização e inclui títulos, frases e termos padrão, bem como a
formatação de texto que deve ser utilizada, estando disponível em inglês e em mais 24 línguas
estrangeiras.
Na mesma página web estão também disponíveis os Apêndices, também disponíveis em
25 línguas, os quais contêm informações padrão para secções específicas dos documentos de
informação do produto. Os apêndices disponíveis são os seguintes: I, II, III, IV e V 15. O primeiro
(I) diz respeito à secção de gravidez e lactação (para o RCM); o segundo (II) aos efeitos
indesejáveis (para o RCM); o terceiro (III) às condições de conservação do medicamento (para o
RCM, o FI e a Rotulagem); o quarto (IV) às abreviações utilizadas para o número do lote e o
prazo de validade (para a rotulagem); o quinto (V) aos sistemas nacionais para a comunicação de
efeitos secundários (para o RCM e o FI). Alguns destes documentos possuem partes assinaladas,
15

Os apêndices estão disponíveis na secção Appendices, em: https://www.ema.europa.eu/en/humanregulatory/marketing-authorisation/product-information/product-information-templates
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visíveis através do painel de revisão do Word, as quais para identificar as atualizações mais
recentes de cada versão. Portanto, antes de iniciar o processo de tradução, o tradutor deve
consultar estes documentos na língua de chegada pretendida e compará-los documento com o
texto de partida (doravante TP), pois muitas frases a traduzir já estão definidas nestes
documentos. Como o modelo QRD principal e os Apêndices sofrem atualizações, o mais seguro
é consultar sempre estes documentos diretamente na página web da EMA para cada tarefa de
tradução.
Há informações no modelo QRD que devem ou não constar no texto de chegada,
dependendo do medicamento em questão e do texto de partida. As informações que devem ser
preenchidas são aquelas que se encontram entre chavetas: {}. Ao longo de todo o documento
QRD, surgem várias informações que se encontram entre sinais de maior e menor: < >. Essas
informações são aquelas que podem ser adicionadas ou retiradas ao/do texto, dependendo, mais
uma vez, do texto original. Por fim, as informações que estão colocadas entre parênteses retos e
com a cor verde são informações que têm como objetivo fornecer alguma orientação ou são
apenas notas explicativas: []. Para além destes aspetos técnicos existem outros aspetos
importantes, nomeadamente para profissionais da área médica e/ou farmacêutica, mas os
descritos acima são aqueles a que um tradutor deve prestar especial atenção. Vejamos os
seguintes exemplos que mostram alguns dos aspetos técnicos mencionados, no caso de um RCM.

Exemplo 3 (Modelo QRD em anexo):
Original
4.3 Contraindications

Tradução
4.3

Contraindicações

<Hypersensitivity to the active substance(s) or <Hipersensibilidade à(s) substância(s) ativa(s)
to any of the excipients listed in section 6.1 ou
<or {name of the residue(s)}>.>

a

qualquer

um

dos

excipientes

mencionados na secção 6.1 <ou {nome do(s)
resíduo(s)}>.>

Neste exemplo, a informação relativa à secção das contraindicações, se estiver
relacionada com estas informações, tem de ser escrita exatamente desta forma, adaptada ao
medicamento em causa.
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No exemplo que se segue está presente a informação relativa à comunicação de reações
adversasa um medicamento que deve constar sempre da mesma forma. A parte que está
preenchida com a cor cinzenta diz respeito às informações a preencher no caso individual de
cada país, tendo por base o Apêndice V já mencionado. Nesta situação, o tradutor deve consultar
esse apêndice e retirar as informações do país de chegada que, no caso de Portugal, seria a
entidade Infarmed.

Exemplo 4 (Modelo QRD em anexo):
Original

Tradução

Reporting of suspected adverse reactions

Notificação de suspeitas de reações adversas

Reporting suspected adverse reactions after

A notificação de suspeitas de reações adversas

authorisation of the medicinal product is

após a autorização do medicamento é

important. It allows continued monitoring of

importante, uma vez que permite uma

the benefit/risk balance of the medicinal

monitorização contínua da relação benefício-

product. Healthcare professionals are asked to

risco do medicamento. Pede-se aos

report any suspected adverse reactions via the

profissionais de saúde que notifiquem

national reporting system listed in Appendix

quaisquer suspeitas de reações adversas

V.

através do sistema nacional de notificação
mencionado no Apêndice V.

Esta parte do relatório não tem como objetivo aprofundar as normas referidas nem os
aspetos mais técnicos subjacentes, mas fornecer uma visão geral de alguns aspetos que o tradutor
deve ter em conta para a tradução dos documentos de informação do produto, nomeadamente dos
RCM. Este conjunto de documentos mencionado representa uma condicionante para o processo
de tradução no sentido em que, pelo menos em certas partes, a tradução de uma frase ou de um
parágrafo deve ser feita exatamente como consta nesses documentos. Isto significa que, mesmo
que o tradutor não concorde com a formulação de ideias ou com alguns termos utilizados, deve
respeitar e utilizar as respetivas traduções existentes.
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Outros documentos úteis que devem ser consultados pelo tradutor são os chamados
reference documents16, presentes na mesma página web, dos quais destaco os seguintes:
1) Acceptability of IU as abbreviation for International Units in the strength of
human medicinal products: documento que fornece a tradução da sigla IU em
inglês para cada língua de chegada.
2) Tables of non-standard abbreviations to be used in the summary of product
characteristics: documento que fornece a tradução de algumas siglas e de alguns
acrónimos em inglês para várias línguas de chegada.
3) Compilation of Quality Review of Documents decisions on stylistic matters in
product information: documento que dispõe de secções importantes para a
tradução de um RCM para a língua de chegada, como é o caso das casas decimais
a serem utilizadas, entre outros exemplos.
4) Compilation of Quality Review of Documents decisions on the use of terms:
documento com algumas informações gerais sobre que termos devem ser
utilizados nos documentos de informação do produto.
5) Quality Review of Documents (QRD) convention to be followed for the
European Medicines Agency QRD templates: documento com informações
sobre a formatação do texto que deve ser utilizada.

2.3. A importância das CAT tools para a tradução de um RCM

Como já mencionei, durante o estágio curricular utilizei a ferramenta de tradução já
instalada no meu computador e com a qual já estava familiarizada, ou seja, o MemoQ. Esta
experiência com o MemoQ resultou da frequência do seminário Informática Aplicada e
Terminologia, tendo sido a primeira vez que tive contacto direto com uma ferramenta de
tradução. Para a sua utilização, foi-me concedida uma licença, pois o MemoQ é um programa
pago (a versão MemoQ pro está disponível gratuitamente para utilização durante 30 dias). A
partir do momento em que fui introduzida a esta ferramenta CAT, continuei a utilizá-la para as

16

Os documentos de referência estão disponíveis em: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketingauthorisation/product-information/product-information-reference-documents-guidelines
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tarefas de tradução que fui recebendo em todos os seminários do mestrado e, posteriormente,
para as tarefas desempenhadas em estágio.
A sigla CAT significa Computer-Aided Translation ou Computer-Assisted Translation,
em inglês, e a sua tradução para português é TAC, isto é, Tradução Assistida por Computador. O
termo CAT aplica-se à tradução que é da responsabilidade de um indivíduo, mas que envolve um
software que tem como objetivo facilitar certos aspetos do processo tradutivo. As ferramentas de
auxílio ao tradutor representam um aspeto que define a tradução científica e técnica, como foi
mencionado na secção 1. deste capítulo.

A key characteristic of CAT is that a human translator takes control of the translation process and
technology is used to facilitate, rather than replace, HT17. (…) CAT has become the predominant
mode of translation in scientific and technical translation and localization, where technology is
employed to increase productivity and cost-effectiveness as well as to improve quality.
(O'Hagan, 2009, p. 48)

O MemoQ, bem como qualquer outra ferramenta de tradução, é fundamental na tradução
de textos como consentimentos informados, RCM, FI e rotulagens, uma vez que neste género de
textos existem palavras, frases e/ou um conjunto de frases que se repetem de texto para texto. Ao
inserir um destes textos no programa, a tradução dos mesmos torna-se automatizada após a
primeira tradução e confirmação dessas palavras e/ou frases. No caso específico dos textos
pertencentes à informação do produto, como também já foi referido, existem várias frases e
expressões que devem constar sempre da mesma maneira, o que corresponde a uma cópia desses
segmentos do template QRD para o programa de tradução. Além disso, tomando-se como
exemplo uma tarefa que consiste na tradução de dois RCM sobre o mesmo medicamento, mas
com dosagens diferentes, ao efetuar-se a tradução de um deles no MemoQ, a tradução do
segundo será muito mais rápida e eficaz. Isto porque, para além dos segmentos do template QRD
a serem copiados, muitas informações já foram traduzidas no primeiro RCM e já constam da
memória de tradução criada, pois há muitas informações que se mantêm de um documento para
o outro, questão que também se verificou durante o período de estágio.
O MemoQ permite a criação de projetos de tradução, nos quais são inseridos os textos
respeitantes a cada projeto e permite, também, a pré-visualização da versão final do texto de
17

HT, neste contexto, significa Human Translation.
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chegada (doravante TCh). No processo de tradução, utilizando este programa, o tradutor passa de
um segmento para o seguinte à medida que avança na tradução, podendo confirmar cada entrada
ou fazer skip num dos segmentos e deixar a sua tradução para mais tarde. À medida que o
processo de tradução avança, vai-se enriquecendo uma base de dados que é a memória de
tradução, a qual pode ser utilizada posteriormente noutras tarefas que versem sobre o mesmo
tema. Nesse sentido, o objetivo de uma memória de tradução é, essencialmente, o de reciclar
traduções. Para além do sistema da memória de tradução, o tradutor pode ainda criar uma base
de dados terminológica específica para cada projeto ou para cada cliente, permitindo-lhe
produzir textos consistentes. A utilização de uma base terminológica pode ser importante, por
exemplo, na secção das reações adversas.
No entanto, apesar das suas vantagens, o MemoQ também apresenta algumas
desvantagens: não é possível inserir documentos que não se encontrem no formato DOCX no
programa; quando os modelos QRD sofrem atualizações têm de ser consultados os documentos
atualizados; o facto de muitos segmentos serem repetidos ao longo dos textos não invalida a
revisão dessas partes do texto.
Ainda assim, apesar destes pontos menos positivos, tendo em conta a minha experiência
de estágio, para a tradução de um RCM, as ferramentas CAT mostram-se fundamentais para o
aumento da produtividade do tradutor, para o nível de consistência que é mantido e, também,
para a eficiência e agilidade de todo o processo tradutivo.

3. A teoria funcionalista

As abordagens funcionalistas da tradução têm origem na Skopostheorie, apresentada por
Hans J. Vermeer, em 1978 (Nord, 2010, pp. 120-121). A palavra grega Skopos significa
“propósito” e, segundo esta teoria, o propósito, ou seja, a função do texto deve ser a principal
preocupação do tradutor. Contudo, é de relembrar que as abordagens funcionalistas não surgiram
apenas no século XX, pois ao longo dos anos existiram tradutores que se aperceberam de que
diferentes situações requerem diferentes interpretações (Nord, 2014, p. 4), como foi o caso de
Cícero e Horácio (século I A.C.) e, também, S. Jerónimo (século IV D.C.), os primeiro autores a
refletir sobre a importância do sentido das palavras.
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As abordagens funcionalistas encaram a tradução como uma ação de comunicação e
como uma atividade transcultural intencional, sendo que a forma linguística do texto de chegada
é determinada pelo seu propósito (Schäffner, 2009, p. 115), isto é, pela sua função. De acordo
com a Skopostheorie, as decisões tomadas pelos participantes da interação são guiadas pelas
intenções comunicativas da pessoa que inicia o processo (cliente/iniciador). Portanto, não é mais
o texto original, mas a funcionalidade ou adequação do texto de chegada que define o padrão
para a avaliação da tradução, a qual descreve uma qualidade em relação a um objetivo específico
que, no âmbito desta teoria, é o objetivo pretendido. Para produzir um texto de chegada
adequado, o tradutor precisa do máximo de informação possível sobre a situação para a qual a
tradução é necessária, informações que são definidas, idealmente, pelo cliente numa encomenda
de tradução. Caso a encomenda não seja específica o suficiente, é necessário complementá-la
com informações adicionais (Nord, 2010, pp. 121-122).
As teorias funcionalistas representam uma ferramenta produtiva para os profissionais de
tradução e apresentam um campo de reflexão e de aplicação prática, uma vez que fornecem
instruções gerais sobre a forma como se pode encarar cada trabalho solicitado ao tradutor. Sendo
a função do texto a principal preocupação do tradutor, esta conceção desafia a visão tradicional
da tradução, a qual priorizava o autor do TP ou o próprio TP. Nord foi além desta visão e
afirmou que o importante é que o tradutor seja fiel apenas à encomenda de tradução definida
pelo cliente/iniciador (Montalt Resurrecció & González Davies, 2007, p. 28). Isto quer dizer que
uma tradução pode ser literal ou não, dependendo da encomenda de tradução.

3.1 O modelo funcionalista de Christiane Nord

O modelo apresentado por Christiane Nord tem por base a teoria funcionalista dos anos
1970 e 1980 e tem como objetivo fornecer um modelo de análise do TP que seja aplicável a
todos os tipos de texto e que possa ser usado em qualquer tarefa de tradução. Tal modelo de
análise deve permitir que os tradutores compreendam a função dos elementos característicos do
conteúdo e da estrutura do TP. É desta forma que os tradutores podem eleger as estratégias de
tradução adequadas para o propósito pretendido da tradução em causa (Nord, 2005, p. 1).
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3.1.1. A encomenda de tradução

Cada tarefa de tradução deve ser acompanhada por instruções que definam as condições
sob as quais o TCh deve cumprir a sua função. A situação em que o TP cumpre as suas funções
é, por definição, diferente da do TCh. Para encontrar os aspetos em que os textos de partida e de
chegada divergirão, o tradutor tem de comparar o perfil do TP com o do TCh definido nas
instruções da tradução (translation brief). Destaco as seguintes palavras de Nord, relativamente à
importância da encomenda de tradução:

In an ideal case, the client would give as many details as possible about the purpose, explaining
the addressees, time, place, occasion and medium of the intended communication and the
function the text is intended to have. This information would constitute an explicit translation
brief (Übersetzungsauftrag) (…) The translation brief specifies what kind of translation is needed.
(Nord, 2014, p. 30)

Geralmente, o processo de tradução é iniciado quando é recebida a encomenda de
tradução de um determinado texto da língua de partida para ser traduzido para uma determinada
língua de chegada. A encomenda de tradução deve ser estipulada por meio de um contrato e deve
conter todas as informações relevantes para cumprir a função do TCh (Nord, 2011, p. 234). Deve
conter, portanto, de forma explícita ou implícita, as informações respeitantes a todas as
dimensões do TCh, as quais também são abordadas na análise do TP, isto é, informações sobre
os elementos extratextuais e intratextuais (Nord, 2011, p. 237). Montalt Resurrecció e González
Davies (2007, p. 28) também sublinham a importância da encomenda de tradução, afirmando
que o tradutor deve ser fiel ao conteúdo do TP e à encomenda de tradução tal como foi descrita
pelo cliente, pelo que o TCh dependerá da função pretendida da tradução.

3.1.2. O modelo funcionalista e os RCM

Christiane Nord distingue dois tipos de tradução, a documental e a instrumental, cuja
aplicação depende da função do processo de tradução e do TCh resultante (Nord, 2014, p. 47).
De acordo com a autora, uma tradução documental tem como função documentar uma ação de
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comunicação que ocorreu na cultura de partida, numa determinada situação comunicativa, bem
como transmitir aos recetores do texto certos aspetos dessa ação de comunicação (Nord, 2011, p.
20). Perante uma tradução documental, os recetores do texto apercebem-se de que se trata de
uma tradução. Por outro lado, uma tradução instrumental tem como objetivo produzir, na língua
de chegada, um instrumento para uma nova interação comunicativa entre o emissor da cultura de
partida e o público da cultura de chegada, utilizando o TP como um modelo (Nord, 2014, p. 47).
Perante uma tradução instrumental, os recetores do texto não percebem que se trata de uma
tradução e lêem-no como se tivesse sido escrito na sua própria língua, podendo a função do TP e
do TCh ser a mesma ou não. Dependendo do tipo de tradução que se pretende produzir, o
tradutor é capaz de optar pelas estratégias de tradução adequadas ao objetivo desejado.
No caso da tradução dos RCM, pretende-se que a função do TCh seja igual à função do
TP. Essa função é, essencialmente, a de informar os seus recetores sobre a utilização segura e
eficaz de um medicamento, descrevendo-o, sendo que, à partida, o medicamento é utilizado da
mesma forma nas duas culturas e os utilizadores do texto seguirão as mesmas instruções. Mas
também se pretende que a tradução siga da forma mais próxima possível o texto original.
Considero necessária, pois, uma análise dos subtipos de tradução propostos por Nord, de forma a
perceber se o tradutor deve trabalhar no sentido de produzir uma tradução documental ou
instrumental.
Existem várias formas de tradução documental, focando-se, todas elas, em diferentes
aspetos do TP (Nord, 2014, pp. 47-50):
a) Word-for-word or interlinear translation (tradução interlinear) – tem como
objetivo reproduzir as estruturas morfológicas, lexicais ou sintáticas da língua e
do texto de partida. Os recetores do TCh compreenderão o sistema linguístico do
TP, mas poderão não compreender o texto recebido, pois a tradução do TP não foi
adaptada à estrutura da língua de chegada (Nord, 2011, p. 20).
b) Literal or gramar translation (tradução literal) – tem como objetivo reproduzir as
palavras do texto original através da adaptação de estruturas sintáticas e da
utilização idiomática do vocabulário às normas da língua de chegada.
c) Philological or learned translation (tradução filológica) – tem como objetivo
reproduzir o TP de uma forma literal, mas incluindo as explicações que forem
consideradas necessárias sobre a cultura ou a língua de partida em notas de rodapé
ou glossários.
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d) Foreignizing or exoticizing translation (tradução exoticizante) – tradução
documental de um texto ficcional que não altera o contexto da cultura de partida,
criando uma impressão de distância cultural perante o público-alvo. A função
comunicativa do TP é alterada, pois aquilo que é apelativo no TP e do interesse
dos seus leitores, passa a ser meramente informativo para os leitores do TCh.
Nesse sentido, os leitores do TCh tomam conhecimento dos moldes da cultura de
partida e percebem que o que estão a ler é uma tradução.

Os três tipos de tradução instrumental são os seguintes (Nord, 2014, pp. 50-52):
a) Equifunctional translation (tradução equifuncional) – tradução na qual a função
do TCh é a mesma da do TP. Neste tipo de tradução, os recetores não se
apercebem ou não estão interessados no facto de estarem a ler uma tradução.
b) Heterofunctional translation (tradução heterofuncional) – quando existe uma
diferença entre as funções do TP e do TCh. Utiliza-se este subtipo de tradução no
caso de as funções do texto original não poderem ser preservadas, integralmente
ou na mesma hierarquia, por razões de distanciamento cultural e/ou temporal.
c) Homologous translation (tradução homóloga) – está frequentemente associada a
textos literários ou poéticos e, neste caso, pode ser que o TCh tenha de representar
o mesmo grau de originalidade do original. O TCh ocupa na cultura de chegada o
mesmo nível de destaque que o TP ocupa na cultura de partida, o que realça a
relação entre o TCh e outros textos da cultura de chegada, deixando de parte a
relação entre o TP e o TCh (2011, pp. 24-25).

Enquadramento da tradução de um RCM na tradução:
Não – o seu objetivo não é reproduzir o funcionamento
interlinear

sintático da língua de partida, mas permitir aos leitores do TCh
que compreendam toda a informação nele contida.

documental

Sim – pois segue o TP da forma mais próxima possível,
literal

adaptando alguns termos à língua de chegada, de forma a que o
TCh faça sentido, neste caso, em português.

filológica

Não – o TCh não inclui informações adicionais em nota de
rodapé ou em glossário.
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Não – a função comunicativa do TP é a mesma do TCh. Os
leitores poderão aperceber-se de que estão perante uma
exoticizante

tradução, mas isso não é dedutível através da leitura do TCh,
mas sim por saberem que os textos originais são redigidos em
inglês, facto que geralmente não é do conhecimento do público
em geral, mas sim dos tradutores.

instrumental

equifuncional

Sim – as funções do TP e do TCh são as mesmas.

heterofuncional

Não – as funções do TP e do TCh são as mesmas.

homóloga

Não – não representa um texto artístico.

Tabela 5: Enquadramento da tradução de um RCM nos subtipos de tradução propostos
por Nord

Como vimos através desta análise, a tradução de um RCM pode ser classificada como
documental e instrumental, uma vez que possui características dos vários subtipos de tradução
Para além dos conceitos de tradução documental e tradução instrumental, a análise dos
fatores extratextuais (emissor, intenção, público-alvo, meio, local, tempo, motivo, função) e
intratextuais (assunto, conteúdo, pressuposições, estrutura, elementos não-verbais, características
lexicais, estruturas sintáticas, características suprassegmentais) é fundamental na medida em que
permite determinar a situação comunicativa de um texto (Nord, 2005, p. 41). Ao analisar esses
fatores e ao comparar o perfil do TP com o perfil do TCh, o tradutor toma consciência dos
problemas de tradução que podem surgir e também se apercebe das dificuldades que irá sentir
durante o processo de tradução.

3.1.3. Dificuldades de tradução

As dificuldades de tradução são as dificuldades subjetivas que um tradutor encontra num
processo de tradução devido à sua deficiência de competência linguística, cultural ou
translacional, ou por não possuir documentação adequada. Por outro lado, Nord (2014, p. 64)
refere que os problemas de tradução permanecerão sempre problemas, mesmo depois de o
tradutor ter aprendido a lidar com eles de uma forma rápida e eficaz. A comparação entre os
perfis do TP e do TCh mostra, de uma forma clara, que informações do TP ou elementos
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linguísticos podem manter-se invariáveis e o que é que deve ser adaptado aos requisitos do
propósito da tradução.

Übersetzungsprobleme sind also Aufgaben, die beim Übersetzen lösen muss, wenn man einen
Ausganstext (AT) in einen für eine bestimmte Zielfunktion geeigneten Zieltext (ZT) „übersetzen“
soll oder will (…) Im Gegensatz (…) verstehe ich unter Übersetzungsschwierigkeiten die
Elemente und Komponenten des Übersetzungsvorgangs, mit denen der Übersetzer „große Mühe
hat“ (…)
(Nord, 2011, pp. 117, 121)

As dificuldades de tradução partem do próprio tradutor, das suas competências e dos seus
conhecimentos. Ainda que as dificuldades não sejam devidamente aprofundadas no presente
relatório, dado o seu caráter subjetivo, Nord (2011, pp. 121-124) define quatro tipos de
dificuldades, a saber: dificuldades associadas ao texto (Textbezogene Schwierigkeiten),
dificuldades associadas ao tradutor (Übersetzerbezogene Schwierigkeiten), dificuldades
associadas à tarefa de tradução (Übersetzungsaufgabenbedingte Schwierigkeiten) e, ainda,
dificuldades técnicas (Arbeitstechnische Schwierigkeiten).

3.1.3.1 Dificuldades associadas ao texto

Estas podem ser identificadas através da análise dos fatores intratextuais do TP. Estão
relacionadas, por exemplo, com a complexidade do conteúdo, com a estrutura pouco clara ou
pouco consistente, com o uso de palavras semanticamente vagas e estruturas sintáticas
complexas do texto, entre outros fatores. Este tipo de dificuldades só pode ser superado através
da análise detalhada do TP (Nord, 2011, pp. 121-122).
No contexto da tradução de um RCM, este género de texto deve ser claro e objetivo, pelo
que as maiores dificuldades sentidas em relação ao texto prendem-se com a complexidade dos
conteúdos abordados, fator que está diretamente relacionado com o segundo tipo de dificuldades
mencionado abaixo.
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3.1.3.2. Dificuldades associadas ao tradutor

O grau de dificuldade absoluta do TP está relacionado com o grau de competência do
tradutor, isto é, com as suas competências linguísticas, de especialização e de tradução. O grau
de dificuldade varia de tradutor para tradutor, sendo que, geralmente, as competências do
tradutor são maiores no sentido de tradução para a sua língua-mãe, mas também podem ser
seletivas para as línguas estrangeiras, com a especialização necessária e adequada (Nord, 2011,
p. 122).
No que toca às competências linguísticas, por vezes não compreendia de imediato
algumas informações do RCM original, o que necessitou alguma releitura para poder produzir
uma boa tradução, uma vez que qualquer erro na tradução de um texto médico, seja de sentido,
seja gramatical, pode ter consequências graves. Os recetores do TCh não são leigos, mas também
eles podem por em risco a vida dos doentes se as informações recebidas não estiverem corretas.
O rigor na tradução médica é fulcral, fator também mencionado por O’Neill (1998, p. 71): “[…]
inaccuracies in medical translations have the potential for causing serious clinical consequences,
depending on the sort of material being translated (i.e., pharmaceutical package inserts, medical
guidelines for lay persons, etc.)”. O rigor terminológico e um bom conhecimento da matéria em
causa permitem, portanto, desenvolver traduções mais precisas.
Em relação às competências de especialização, por não possuir qualquer formação na
área médica ou farmacêutica, senti dificuldades no que toca à terminologia científica utilizada
nos textos médicos em geral e nos RCM em específico. Isto porque são textos que possuem
termos médicos específicos utilizados para descrever, da forma mais precisa possível, por
exemplo, uma situação de doença, uma medicação ou uma dosagem. Além disso, muitas vezes
existe um conhecimento implícito subjacente às palavras que efetivamente estão escritas, como
também refere O’Neill (1998, p. 70). Contudo, a questão da especialização, ainda que
importante, não deve ser um requisito obrigatório pois, como refere Byrne (2006, pp. 5-6), é
impossível um tradutor especializar-se em todas as áreas científicas e tecnológicas existentes,
uma vez que todas partilham conhecimentos básicos de uma determinada matéria. Nesta questão,
considero que o mais importante seja a capacidade de pesquisa.
Por fim, em relação às competências de tradução, é indispensável o conhecimento dos
princípios básicos da Teoria da Tradução, de forma a que o tradutor seja capaz de por em prática
os conhecimentos adquiridos na teoria.
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3.1.3.3. Dificuldades associadas à tarefa de tradução

A tarefa de tradução define os problemas a serem resolvidos no processo de tradução.
Dependendo da quantidade e da complexidade desses problemas, a tarefa pode ser classificada
como mais ou menos difícil. O grau de dificuldade de determinada tarefa de tradução diminui à
medida que as competências de tradução aumentam. Nesse sentido, esse grau de dificuldade da
tarefa de tradução pode ser controlado pela seleção do texto e, principalmente, pela encomenda
de tradução (Nord, 2011, p. 123).
Estas dificuldades manifestam-se quando não é fornecida uma encomenda de tradução
detalhada ao tradutor. Ainda que reunir as instruções da tradução seja, também, da
responsabilidade do tradutor, por vezes este não o faz por achar que o cliente pode desinteressarse, ao pensar que o tradutor não reúne as competências necessárias. Isto porque, um bom
tradutor, segundo o pensamento de alguns clientes, não necessita de fazer tantas perguntas em
relação à tradução pretendida. Nas situações em que é fornecida uma encomenda de tradução
para um RCM, o cliente pode não referir alguns fatores extratextuais por achar que estão
subentendidos, mas, regra geral, esses fatores são facilmente identificados, como sucedeu
durante o estágio.

3.1.3.4. Dificuldades técnicas

O grau de dificuldade que um tradutor pode sentir é determinado, também, pela falta de
recursos adequados durante o processo de tradução, tais como dicionários físicos ou digitais,
textos paralelos, documentos de apoio, glossários, bases terminológicas, entre muitos outros
meios de auxílio (Nord, 2011, p. 123).
Na tradução de RCM, socorri-me de textos paralelos e de dicionários digitais, o que me
auxiliou no processo de tradução. Um outro recurso que pode auxiliar a tradução destes textos é
a utilização de ferramentas CAT, do qual também me socorri sempre que me foi possível.
Contudo, um outro elemento que se mostra valioso na tradução deste género de textos e do qual
não dispus são os glossários ou as bases terminológicas, muitas vezes fornecidos pelo cliente.
Idealmente, para além de uma base terminológica disponibilizada pelo cliente, cada empresa
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deveria possuir a sua própria memória de tradução e base terminológica, o que permite manter a
consistência em todas tarefas de tradução subsequentes.

3.1.4. Problemas de tradução

Para além das dificuldades, existem as questões objetivas, isto é, os problemas de
tradução. Nord (2014, p. 64) categoriza quatro tipos de problemas de tradução, nomeadamente:
problemas de tradução de ordem pragmática, problemas específicos do par de culturas,
problemas específicos do par de línguas e problemas específicos do texto de partida.

3.1.4.1. Problemas de tradução de ordem pragmática

Estes problemas surgem das diferenças entre as situações do TP e do TCh, podendo ser
identificados através da análise dos fatores extratextuais. Como estes problemas de tradução
estão presentes em todas as tarefas de tradução, estes podem ser generalizados,
independentemente das línguas e das culturas envolvidas ou da direção do processo de tradução
(Nord, 2014, p. 65).

3.1.4.2. Problemas específicos do par de culturas

Estes problemas de tradução resultam das diferenças existentes nas normas e convenções
que orientam o comportamento verbal e não-verbal das duas culturas envolvidas. São problemas
que estão presentes em quase todas as tarefas de tradução, principalmente em traduções
instrumentais. Contudo, tendo em conta que dependem das culturas envolvidas, estes problemas
podem não ter a mesma importância em casos diferentes (Nord, 2014, p. 66).

3.1.4.3. Problemas específicos do par de línguas

Este tipo de problemas resulta de diferenças estruturais nos elementos do vocabulário, da
sintaxe e nos elementos suprassegmentais das duas línguas envolvidas. Alguns destes problemas
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de tradução estão restringidos ao par de línguas, como é o caso de falsos cognatos e das
diferentes formas de equivalência (one-to-one, one-to-several, one-to-part e one-to-none18). Esta
forma de equivalência one-to-several implica que a versão inglesa dos RCM, bem como dos FI,
seja traduzida e adaptada a todas as línguas e culturas da União Europeia, tal como indica
Wermuth (2017, p. 28). Muitos destes problemas são, porém, comuns a vários ou até mesmo a
todos os pares de línguas (Nord, 2014, p. 66).

3.1.4.4. Problemas específicos do texto de partida

Estes problemas de tradução estão especificamente ligados a um determinado TP, e têm a
ver, por exemplo, com certas figuras de linguagem, com neologismos ou com trocadilhos. Como
as soluções para estes problemas não podem ser generalizadas e aplicadas a casos semelhantes, o
tradutor deve estar preparado para encontrar soluções criativas (Nord, 2014, p. 67).

Esta ordenação dos problemas de tradução representa a hierarquia proposta por Nord,
denominada de systematic approach to translation problems (2014, p. 64). Segundo a autora e
segundo esta hierarquia, os problemas de tradução podem ser identificados previamente, antes de
iniciar o processo de tradução, o que representa uma abordagem que facilita a prática da
tradução. Como vimos, o primeiro tipo de problemas que pode ser identificado são os problemas
pragmáticos, os quais não influenciam diretamente o conteúdo do texto de chegada, mas a forma
como o tradutor vai encarar o texto a produzir. Os problemas pragmáticos são identificados
através da análise do perfil do TP e do TCh, tendo como objetivo averiguar os pontos em que
estes textos divergem. Só depois de o tradutor ter feito esta análise e de verificar os requisitos da
encomenda de tradução é que está apto a avançar na tradução em si e identificar outros
problemas de tradução, nomeadamente problemas culturais, linguísticos e específicos do texto de
partida. Esta abordagem de Nord tem, assim, como principal objetivo a identificação do skopos
de uma tradução.

18

Estas diferentes formas de equivalência são apresentadas por Anthony Pym, na sua obra Exploring Translation
Theories, de 2014. Segundo o autor (2014, p. 28), a forma one-to-one diz respeito a uma equivalência única; one-toseveral consiste numa equivalência múltipla, em que o tradutor tem de optar por uma das alternativas possíveis; oneto-part representa uma equivalência parcial; one-to-none consiste na inexistência de um equivalente na língua de
chegada, tendo de criar uma solução criativa.
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CAPÍTULO III – DA TEORIA À PRÁTICA

Este capítulo é dedicado à análise de alguns problemas de tradução que surgem com
alguma frequência nos RCM, tendo em conta a minha experiência de estágio. A análise dos
problemas de tradução mostrou-se, para mim, a parte mais importante do processo tradutivo
deste género de documento, dadas as interrogações que esses problemas me suscitaram. Ainda
que as traduções portuguesas representem textos bastante semelhantes aos originais ingleses,
tendo em conta que a função dos TP é mantida, é possível identificar alguns problemas de
tradução que os textos originais levantam.

1. Problemas de tradução

Nesta secção apresentarei alguns problemas de tradução que senti durante o estágio,
tendo por base a perspetiva de Nord. Os problemas que apresento são aqueles que considero
mais relevantes, tendo em conta o seu grau de dificuldade e o tempo gasto para os resolver, bem
como os desafios que a resolução de alguns deles representa.
Dada a impossibilidade de analisar os textos com que trabalhei durante o estágio, tendo
em conta o acordo de confidencialidade assinado, como referi anteriormente, selecionei
aleatoriamente alguns RCM originais e as respetivas traduções como modelos. Como alguns
exemplos de termos problemáticos verificados durante o estágio não estavam presentes apenas
num RCM socorri-me de exemplos de vários RCM. Nesse sentido, tomarei como textos de
partida os RCM dos medicamentos apelidados de “Pedea”, “Toviaz” e “Tracleer”, disponíveis na
página web19 da Agência Europeia de Medicamentos. A opção pelos TP serem os textos inglêses
prende-se com o facto de, segundo Wermuth (2017, p. 18), os RCM serem documentos “(…)
drafted and submitted in English and (after revision and approval by EMA) translated by
pharmacists and/or translators into the languages of the EU countries where the product will be
marketed.” Os textos originais serão comparados com as respetivas traduções para ilustrar alguns
exemplos de opções que considero adequadas, e outras menos.

19

Textos de partida e de chegada disponíveis, na secção Product information, em:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/pedea;
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/toviaz;
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tracleer.
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1.1. Abreviaturas

As abreviaturas “e.g.” e “i.e.” em inglês são uns dos exemplos que ilustram as diferenças
relativas às convenções das duas culturas envolvidas, pelo que podem ser considerados, segundo
Nord, problemas específicos do par de culturas. Tanto a primeira abreviatura como a segunda
são escritas por extenso em português, correspondendo a “por exemplo” e “ou seja” ou “isto é”,
respetivamente. Não é comum a língua portuguesa recorrer a abreviaturas para os casos
mencionados, uma vez que os textos em causa apresentam um elevado registo formal, pelo que o
tradutor deve adaptar esses exemplos, de forma a que o TCh faça sentido para os seus recetores.
Exemplo 5 (Tracleer):
Original

Tradução

In the event of clinical deterioration (e.g.,

Em caso de deterioração clínica (por exemplo,

decrease in 6-minute walk test distance by at

uma diminuição de pelo menos 10% no teste

least 10% compared with pre-treatment

da distância percorrida em 6 minutos, em

measurement) despite Tracleer treatment for at

comparação com o resultado registado antes

least 8 weeks (target dose for at least 4 weeks), do tratamento) apesar de se ter tratado o
alternative therapies should be considered.

doente em questão com Tracleer durante, pelo
menos, 8 semanas (pelo menos 4 semanas com
a dose alvo), devem considerar-se terapias
alternativas.

Exemplo 6 (Tracleer):
Original

Tradução

In the event of late clinical deterioration Em caso de deterioração clínica tardia, apesar
despite treatment with Tracleer (i.e., after do tratamento com Tracleer (ou seja, após
several months of treatment), the treatment vários meses de tratamento), deve reavaliar-se
should be re-assessed.

o tratamento.

Nos dois primeiros casos, o tradutor escreveu as informações a negrito por extenso. No
entanto, no mesmo TCh, houve uma situação em que o tradutor fez uso da abreviatura “p. ex.”
em português, como mostro no exemplo seguinte.
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Exemplo 7 (Tracleer):
Original

Tradução

Transfer to a therapy that is recommended at Caso se observe uma deterioração da condição
the

severe

stage

of

the

disease

(e.g., clínica, deve considerar-se a mudança para

epoprostenol) should be considered if the uma terapia que seja recomendada para o
clinical condition deteriorates (see section estadio grave da doença (p. ex. epoprostenol)
4.2).

(ver secção 4.2).

Ainda que esta abreviatura em português seja possível, na minha perspetiva, não
considero esta opção tomada pelo tradutor adequada, dada a baixa quantidade de vezes de
utilização desta abreviatura nos textos portugueses, sobretudo formais, e dada, também, a falta de
consistência que se verifica ao longo do texto. Nesse sentido, nos casos em que o tradutor se
depara com formas abreviadas na língua de partida, deve ter sempre em consideração as regras
de escrita na língua de chegada para poder tomar a opção mais correta e manter essa opção ao
longo de todo o texto, uma vez que a consistência é fulcral numa tradução.

1.2. Falsos cognatos

Uma outra questão de tradução frequente nos textos médicos são os falsos cognatos,
sendo estes classificados como problemas específicos do par de línguas. Montalt Resurrecció e
González Davies referem que os falsos cognatos são “terms that have a similar form in the
source language and target language and which may mislead the translator into thinking that
their meaning is the same” (2007, p. 247). Um exemplo comum representativo de falsos
cognatos é o do termo inglês visit, o qual pode significar “visita”, mas no contexto dos textos
médicos, geralmente, o seu significado diz respeito a uma “consulta” médica. Ao longo do
estágio, deparei-me com alguns termos destes, os quais suscitaram algumas dúvidas quanto ao
seu verdadeiro significado nos contextos em causa.
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Exemplo 8 (Tracleer):
Original

Tradução

However, 1,611 patients (804 bosentan- and No entanto, num estudo controlado com
807 placebo-treated patients) with severe placebo (estudo AC-052301/302 [ENABLE 1
chronic heart failure (CHF) were treated for & 2]), foram tratados 1 611 doentes com
a

mean

duration

placebocontrolled

of

1.5

study

years

(study

in

a insuficiência cardíaca crónica (ICC) grave

AC-052- (804 com bosentano e 807 com placebo)

301/302 [ENABLE 1 & 2]).

durante um período médio de 1,5 anos.

O termo inglês chronic heart failure não tem a ver com uma falha cardíaca, mas sim com
“insuficiência cardíaca”, como mostra a tradução portuguesa.
Um outro exemplo destes problemas é o termo inglês constipation, que significa, no
contexto em causa, “obstipação” e não “constipação”.
Exemplo 9 (Toviaz):
Original

Tradução

Due to the pharmacological properties of A fesoterodina, devido às suas propriedades
fesoterodine, treatment may cause mild to farmacológicas,

pode

causar

efeitos

moderate antimuscarinic effects like dry antimuscarínicos ligeiros a moderados, como
mouth, dry eye, dyspepsia and constipation.

secura da boca, olhos secos, dispepsia e
obstipação.

O próximo exemplo é, talvez, o mais familiar de todos, que é o caso da palavra inglesa
drug, cujo sentido, neste contexto, não remete para substâncias ilegais, mas sim para substâncias
com fins terapêuticos. A sua tradução para português pode ser fármaco/medicamento e não
“droga”.
Exemplo 10 (Tracleer):
Original

Tradução

No drug-drug interaction data are available Não se encontram disponíveis dados relativos
with the other sulfonylureas.

à interação fármaco-fármaco relativamente às
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outras sulfonilureias.

O próximo exemplo está relacionado com o termo inglês effective, o qual pode significar,
em português, “efetivo” ou “eficaz”. Na maioria dos casos, o termo de partida diz respeito à
eficácia de um determinado medicamento ou tratamento, pelo que a sua tradução deve ser
“eficaz”. Isto porque, “efetivo”, que parece ser a forma mais próxima do termo original, tem um
outro significado, ligado a algo permanente. O exemplo que se segue diz respeito ao antónimo de
effective, tendo em conta que no corpus em análise não surge o exemplo desejado, mas serve
para ilustrar que a sua tradução, no presente contexto, corresponde a “eficaz”.
Exemplo 11 (Tracleer):
Original
As

Tracleer

may

render

Tradução
hormonal Uma vez que Tracleer pode tornar os

contraceptives ineffective, and taking into contracetivos hormonais ineficazes, e tendo
account the risk that pulmonary hypertension em conta o risco de que a hipertensão arterial
deteriorates with pregnancy as well as the pulmonar deteriora com a gravidez assim como
teratogenic effects observed in animals (…)

os

efeitos

teratogénicos

observados

nos

animais (…)

O exemplo que se segue também surge com alguma frequência e diz respeito à palavra
inglesa significant. A tradução para este termo, neste contexto, não tem a ver com a palavra
“significado”, pelo que a opção por “significante” é inválida. O seu sentido está relacionado com
o de ser algo “considerável”, pelo que a opção correta para o termo inglês corresponde a
“significativo”.
Exemplo 12 (Toviaz):
Original
Clinically

significant

Tradução
bladder

outflow obstrução do fluxo da bexiga, clinicamente

obstruction at risk of urinary retention (e.g. significativa, em risco de retenção urinária
clinically significant prostate enlargement due (por ex. aumento do volume da próstata
to benign prostatic hyperplasia, see section clinicamente significativo devido a hiperplasia
4.3)

benigna da próstata, ver secção 4.3
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Em muitos casos, os falsos cognatos são facilmente identificados e solucionados através
da análise do contexto em que são utilizados. Contudo, ainda que sejam considerados, na maioria
dos casos, uma questão que está relacionada com o registo dos textos em causa, não deixa de ser
importante que o tradutor tenha a noção de que estes termos são falsos cognatos e, em caso de
dúvida sobre o seu verdadeiro significado, deve realizar as pesquisas que considerar necessárias
para escolher o termo certo.

1.3. Polissemia

Os termos polissémicos representam, também, um problema específico do par de línguas
envolvido, os quais dizem respeito a termos que possuem mais do que um significado, mas cujos
significados estão relacionados, ao contrário dos falsos cognatos. Para Montalt Resurrecció e
González Davies “(…) different meanings of the same term in the source language may have
different designations in the target language” (2007, p. 246).
Um exemplo de um termo polissémico é a palavra inglesa pressure, a qual pode estar
relacionada com blood pressure ou atrial pressure, por exemplo, como mostro de seguida. Há
situações em que, quando isso acontece, o tradutor tem de analisar o contexto e perceber a que
tipo de pressure o texto se refere, mas, no RCM “Tracleer”, a palavra pressure não aparece
isolada e, neste contexto, o tradutor não tem qualquer dificuldade em perceber a que se refere.
Exemplo 13 (Tracleer):
Original

Tradução

He recovered completely within 24 hours with Ele recuperou completamente em 24 horas
blood pressure support.

com suporte da pressão sanguínea.

Exemplo 14 (Tracleer):
Original

Tradução

Treatment with bosentan led to a significant O tratamento com bosentano resultou num
increase in cardiac index associated with a aumento significativo do índice cardíaco
significant reduction in pulmonary artery associado a uma redução significativa da
pressure, pulmonary vascular resistance and pressão arterial pulmonar, da resistência
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mean right atrial pressure.

vascular pulmonar e da pressão atrial direita
média.

Mas a polissemia não está relacionada apenas com termos nominais ou verbais, mas
também com siglas, mais uma vez, as quais podem surgir no TP sem qualquer explicação e o
tradutor pode não compreender imediatamente a que se referem. Um exemplo de uma sigla
polissémica é o caso de “AUC”, como mostro no seguinte exemplo.
Exemplo 15 (Tracleer):
Original

Tradução

At higher oral doses, Cmax and AUC increase A doses orais mais elevadas, a Cmax e a AUC
less than proportionally to the dose.

aumentam menos que proporcionalmente em
relação à dose.

Tendo em conta o facto de não ser mencionada nenhuma explicação no TP, torna-se
difícil para o tradutor perceber se deve manter a mesma sigla ou traduzi-la, uma vez que poderá
não perceber imediatamente o seu significado. Ao pesquisar esta sigla no sítio da internet
AcronymFinder (www.acronymfinder.com), um dos sítios referidos por Montalt Resurrecció e
González Davies (2007, p. 208) para a consulta de siglas/acrónimos e unidades de medida, esta
pesquisa resulta em 53 resultados, classificados por categorias. Uma dessas categorias e a que
importa para este contexto é a de Science & Medicine, na qual surgem 10 resultados para o termo
AUC. Desses 10 resultados obtidos, apenas 4 deles possuem definições e, analisando a definição
de cada termo, a mais adequada é aquela que se refere a area under the curve, ligada à
farmacologia. Esta é uma sigla utilizada pelos profissionais de saúde portugueses, uma vez que
surge em vários RCM, pelo que não foi apresentada uma explicação quanto ao seu significado no
TCh. Neste contexto, a inclusão da sigla AUC em português é suficientemente clara para os
recetores do texto, a qual é frequentemente traduzida por “área sob a curva”.
Sempre que o tradutor se depara com termos polissémicos, na minha opinião, a melhor
forma de tentar clarificar o verdadeiro sentido de cada um desses termos é analisar o contexto no
qual eles se inserem, como também referem Montalt Resurrecció e González Davies (2007, p.
247): “(…) context is what most reliably guides the translator to the choice of the most
appropriate meaning activated in the source text”. Para além da análise do contexto, as pesquisas
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na Internet são, também, um método valioso de que o tradutor deve fazer uso, principalmente
quando este não possui os conhecimentos técnicos e especializados da área em causa. Assim, a
análise do contexto e algumas pesquisas sobre o tema podem ser suficientes para clarificar o
significado de termos polissémicos.

1.4. Separação decimal

Os marcadores decimais estão muitas vezes presentes nos RCM para expressar a dose de
um medicamento e podem diferir de cultura para cultura. Vejamos os seguintes exemplos.
Exemplo 16 (Toviaz):
Original

Tradução

Each 4mg prolonged-release tablet contains Cada comprimido de libertação prolongada de
0.525 mg of soya lecithin and 91.125 mg of 4 mg contém 0,525 mg de lecitina de soja e
lactose.

91,125 mg de lactose.

Exemplo 17 (Tracleer):
Original

Tradução

However, 1,611 patients (804 bosentan- and No entanto, num estudo controlado com
807 placebo-treated patients) with severe placebo (estudo AC-052-301/302 [ENABLE 1
chronic heart failure (CHF) were treated for a & 2]), foram tratados 1 611 doentes com
mean

duration

placebocontrolled

of

1.5

study

years
(study

in

a insuficiência cardíaca crónica (ICC) grave

AC-052- (804 com bosentano e 807 com placebo)

301/302 [ENABLE 1 & 2]).

durante um período médio de 1,5 anos.

Enquanto a língua inglesa utiliza pontos “.” para a separação decimal, a língua portuguesa
utiliza vírgulas “,”, pelo que é de extrema importância a atenção do tradutor a estas questões. Por
isso, estes problemas são específicos do par de culturas porque existem diferenças nas
convenções inglesas e portuguesas relativamente à separação das casas decimais. Estas questões,
apesar de poderem parecer pouco relevantes, devem ser adaptadas à cultura de chegada para que
a tradução faça sentido para os seus leitores.
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1.5. Siglas e acrónimos

A tradução de siglas/acrónimos pode originar problemas de tradução específicos do par
de línguas quando representam termos polissémicos, como vimos na secção 1.3, mas não só. As
siglas e os acrónimos podem resultar em problemas de ordem pragmática quando os perfis dos
recetores do TP e do TCh são diferentes. Na comparação de um RCM com um FI, por exemplo,
é visível esta diferença, na medida em que, geralmente, um FI inclui o termo médico presente no
RCM, mas com uma explicação entre parênteses, pois o primeiro é dirigido a pessoas leigas e o
segundo a especialistas da área, ou seja, são públicos com conhecimentos diferentes. No caso dos
RCM, os recetores do TP e do TCh são profissionais de saúde, mas com línguas e culturas
diferentes. Há casos em que as siglas e os acrónimos utilizados na língua de chegada são
provenientes do inglês e que são mantidos em português, entendidos pelo público especializado
que partilha o mesmo nível de conhecimento científico. Nesses casos, essas siglas e esses
acrónimos não necessitam de qualquer explicação, como mostra o exemplo seguinte.
Exemplo 18 (Pedea):
Original

Tradução

However, overdose has been described in No entanto, foi relatada a sobredosagem em
infants

and

ibuprofen:

children
CNS

gastrointestinal
hypotension,

administered

depression,

disturbances,
apnoea,

oral bebés

e

crianças

seizures, administrados

o

aos

quais

ibuprofeno

oral:

foram
foram

bradycardia, observados casos de depressão do SNC,

abnormal

function,haematuria have been observed.

renal convulsões,

perturbações

gastrointestinais,

bradicardia, hipotensão, apneia, anomalias da
função renal e hematúria.

Neste caso, não houve qualquer explicação no TCh relativamente à sigla SNC. A sigla
original foi traduzida para a língua de chegada, mas não houve qualquer explicação quanto ao
seu significado. Pressupôs-se, portanto, que os profissionais de saúde portugueses conseguiriam
identificar o seu significado.
Contudo, há casos em que é necessário explicar, no TCh, a que diz respeito uma
determinada sigla ou um determinado acrónimo. Como mostram os seguintes exemplos, no TCh
é explicado o significado das siglas NOAEL e GGT, uma vez que estas poderiam não ser
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compreendidas pelos seus leitores. A presença de uma explicação no TCh poderá estar
relacionada com o facto de estas siglas não serem, geralmente, utilizadas pelos profissionais de
saúde portugueses. Além disso, analisando o contexto de partida, depreende-se que o público de
partida seja capaz de identificar a que estas siglas dizem respeito, mas não o público de chegada,
pelo que estes exemplos podem ser considerados representativos de problemas de ordem
pragmática.
Exemplo 19 (Tracleer):
Original

Tradução
O Nível de Dose com Efeito Adverso Não

The NOAEL was 21 times (at Day 21 post Observado (NOAEL) foi 21 vezes (no Dia 21
partum) and 2.3 times (Day 69 post partum) pós-parto) e 2,3 vezes (Dia 69 pós-parto) a
the human therapeutic exposure, respectively.

exposição

terapêutica

no

humano,

respetivamente.

Exemplo 20 (Toviaz):
Original

Tradução

GGT increased

Aumento da Gama Glutamil Transpeptidase
(GGT)

Há, ainda, casos em que é necessário traduzir as siglas e os acrónimos do TP por siglas e
acrónimos diferentes que sejam utilizados na cultura de chegada. Muitas das siglas em português
utilizam as mesmas letras iniciais das siglas inglesas, mas com uma ordem inversa, como
exemplifico a seguir.
Exemplo 21 (Tracleer):
Original

Tradução

Treatment should only be initiated and O tratamento deve ser iniciado e monitorizado
monitored by a physician experienced in the apenas por um médico com experiência no
treatment of PAH.

tratamento da HAP.

Exemplo 22 (Tracleer):
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Original

Tradução

Pulmonary hypertension secondary to chronic Hipertensão pulmonar secundária a doença
obstructive pulmonary disease (COPD)

pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)

Para dar um exemplo de um caso semelhante, mas de um acrónimo, ainda que não esteja
presente nos RCM em análise, o mais comum é o de AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrome), em inglês, e SIDA (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) em português. Na
tradução, as letras iniciais originais mantiveram-se, trocando apenas de posição.
No entanto, há casos em que as siglas e os acrónimos utilizados no TP não existem na
cultura de chegada ou não possuem as mesmas iniciais e é nestes casos que podem representar
problemas específicos do par de línguas. Os exemplos que apresento de seguida são aqueles em
que as letras iniciais da língua inglesa e portuguesa são diferentes, evidenciando o facto de as
siglas nem sempre existirem, de uma forma completamente inversa, na cultura de chegada. Estes
exemplos também são restritos ao par de línguas, uma vez que dizem respeito às diferenças
existentes no vocabulário utilizado e, apesar de serem específicos das línguas em causa, podem
ocorrer casos semelhantes noutros pares de línguas.
Exemplo 23 (Tracleer):
Original

Tradução

Treatment of pulmonary arterial hypertension Tratamento da hipertensão arterial pulmonar
(PAH) to improve exercise capacity and (HAP) a fim de melhorar a capacidade ao
symptoms in patients with WHO functional exercício e sintomatologia dos doentes em
class III.

classe funcional III da OMS.

Exemplo 24 (Tracleer):
Original
In

neonates

with

persistent

Tradução
pulmonary Em recém-nascidos com hipertensão pulmonar

hypertension of the newborn (PPHN), the persistente do recém-nascido (HPPRN), não
benefit of bosentan has not been shown in the foi demonstrado o benefício do bosentano no
standard-of-care treatment.

tratamento habitual.
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As siglas/os acrónimos podem, ainda, representar um problema específico do par de
línguas sempre que existem na língua de partida e na língua de chegada. Perante esta situação, o
tradutor deve procurar informar-se sobre a melhor opção, ou seja, manter a sigla original ou
utilizar a sigla em português. Um exemplo comum é o do termo HIV (Human Immunodeficiency
Virus), o qual pode ser utilizado num texto português, por ser do conhecimento geral do público,
ou pode ser traduzido para VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), ou seja, em português, há
uma dupla possibilidade de tradução. Montalt Resurrecció e González Davies (2007, p. 238)
referem que esta sigla é uma das que, geralmente, é mantida em inglês nos textos de chegada.
Contudo, num documento de referência mencionado na secção 2.2 do segundo capítulo (Tables
of non-standard abbreviations to be used in the summary of product characteristics), no caso de
Portugal, a sigla a ser utilizada num RCM deve ser VIH. No exemplo seguinte, o tradutor tomou
a sua decisão nesse sentido, o que acaba, também, por valorizar a língua portuguesa.
Exemplo 25 (Tracleer):
Original

Tradução

Pulmonary arterial hypertension associated Hipertensão arterial pulmonar associada a
with HIV infection

infeção com VIH

Um outro exemplo da dupla possibilidade de tradução de uma sigla original, ainda que
não esteja presente em nenhum dos RCM analisados, é o da sigla DNA (deoxyribonucleic acid),
a qual pode ser mantida no texto de chegada português, por ser do conhecimento dos
profissionais de saúde portugueses, ou pode ser traduzida por ADN (ácido desoxirribonucleico),
valorizando a língua de chegada.
Nos casos em que existem duas formas de uma mesma sigla, uma original e uma
tradução, a solução passa, na minha opinião, por averiguar sobre aquela que é mais utilizada na
cultura de chegada, tendo em conta, também, a encomenda de tradução, a qual pode fornecer
instruções importantes sobre a tradução ou não destes termos. Em muitos casos, as pesquisas na
internet, mais uma vez, fornecem perceções importantes sobre aquela que é mais utilizada entre
o público de chegada.
As siglas podem, também, representar problemas específicos do par de culturas quando
existem diferenças quanto às convenções das mesmas entre o TP e o TCh. Um exemplo é a
forma plural das siglas inglesas, como é o caso de “SmPCs”. Sempre que estas siglas são
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apresentadas no plural no TP, a forma correspondente em português não inclui um “s” no fim e
mantém, geralmente, a forma singular, sendo “RCM” a respetiva tradução para esta forma
pluralizada. Em português, pluralizar as siglas é considerado incorreto, de acordo com o
Ciberdúvidas (2016)20:

(…) quer se trate de siglas ou acrónimos, estas palavras não variam em número, uma vez
que o plural está já incluído na palavra da qual se considerou apenas a letra inicial (…) Siglas
acrónimos não variam, pois, em número, nem com letra minúscula, nem com

letra

e

maiúscula,

nem com apóstrofo.

Assim, quando o tradutor é confrontado com formas plurais no TP, deve adaptar essas
formas àquelas que são utilizadas na cultura de chegada, que é manter as siglas/os acrónimos
exatamente da mesma maneira, como se se tratassem de termos singulares.

1.6. Sinonímia

Os termos sinonímicos constituem um problema de tradução do par linguístico e referemse à existência de “more than one word to express the same concept (…) They may be a cause of
confusion for the translator both in the comprehension of the source text and the writing of the
target text”, segundo Montalt Resurrecció e González Davies (2007, p. 243). Existem várias
formas de sinonímia, nomeadamente: existência de vários termos na língua de partida para vários
termos na língua de chegada; existência de vários termos na língua de partida para um termo na
língua de chegada; existência de um termo na língua de partida para vários termos na língua de
chegada.
Montalt Resurrecció e González Davies referem vários exemplos de termos sinonímicos
ingleses, sendo alguns deles os termos cefalalgia/headache, hypertension/high blood pressure e,
ainda, haemorrhage/bleeding (2007, pp. 244-245). Analisando estes termos, podemos dizer que
diferem em termos da adequação ao público-alvo e do nível de formalidade, isto é, os primeiros

20

Informação disponível em: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/artigos/rubricas/idioma/siglas-e-acronimos/3362
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correspondem a termos técnicos, ao passo que os segundos correspondem a termos populares e
menos formais.
Se traduzirmos os termos hypertension/high blood pressure e haemorrhage/bleeding para
português, a tradução dos termos técnicos parece ser aquela que é mais facilmente compreendida
pela população portuguesa, como é o caso de “hipertensão” e “hemorragia”, ao contrário de
traduções como “tensão arterial elevada” ou “sangramento”, opções pouco utilizadas entre a
população. Apesar de existirem duas formas de traduzir os termos originais para a língua
portuguesa, o termo “sangramento”, por exemplo, pode ser considerado demasiado informal,
mesmo para o público em geral, pois o termo “hemorragia” é do conhecimento comum e, nesse
sentido, deve ser utilizado em qualquer texto. Estas diferenças a nível de formalidade estão mais
presentes na comparação de um RCM com um FI, como já foi referido na secção 2.1 do segundo
capítulo, e um exemplo comparativo é o caso dos termos adverse reactions/side effects. Os
primeiros correspondem àqueles que são utilizados nos RCM, sendo os segundos utilizados nos
FI, cujas traduções são “reações adversas” e “efeitos secundários”, respetivamente.
Em suma, nos casos em que o tradutor se depara com termos sinonímicos na língua de
partida, para os quais também existem vários correspondentes na língua de chegada, é essencial,
mais uma vez, analisar o contexto em que são utilizados estes termos e, também, perceber quais
aqueles que farão maior sentido na cultura de chegada, uma vez que se trata de uma questão de
registo.
Um outro caso de termos sinonímicos é a existência de mais do que um termo inglês que
é sempre traduzido pela mesma palavra em português, como é o caso de doctor/physician, que
corresponde a “médico”. No RCM “Tracleer”, os termos disease/disorder são sempre traduzidos
por “doença”, como exemplifico a seguir.
Exemplo 26 (Tracleer):
Original

Tradução

Pulmonary veno-occlusive disease

Doença pulmonar veno-oclusiva

Exemplo 27 (Tracleer):
Original

Tradução

Blood and lymphatic system disorders

Doenças do sangue e sistema linfático
64

Carina Viegas

Os problemas
tradutivos de um RCM: uma perspetiva funcionalista

Os epónimos podem, também, representar termos sinonímicos, na medida em que existe
uma “(…) variety of eponyms associated with names of discoverers or inventors where
sometimes two, three or more names are associated with the same concept (…)” (Montalt
Resurrecció & González Davies, 2007, p. 244). Ainda no RCM “Tracleer”, existe um exemplo
de um epónimo que aparece com diferentes denominações no TP, mas apenas com uma no TCh.
O exemplo em causa são as denominações Eisenmenger physiology e Eisenmenger syndrome, as
quais foram traduzidas, das duas vezes, para “síndrome de Eisenmenger”.
Exemplo 28 (Tracleer):
Original

Tradução

In a prospective, multi-centre, randomised, Num

estudo

prospetivo,

multicêntrico,

double-blind, placebo-controlled study (AC- aleatorizado, duplamente cego controlado com
052-405 [BREATHE-5]), patients with PAH placebo (AC052-405 [BREATHE-5]), doentes
WHO functional class III and Eisenmenger com HAP classe funcional III da OMS e
physiology associated with congenital heart síndrome de Eisenmenger
disease received bosentan 62.5 mg twice daily doença

cardíaca

associado

congénita

a

receberam

for 4 weeks, then 125 mg twice daily for a bosentano 62,5 mg duas vezes ao dia durante 4
further 12 weeks (n = 37, of whom 31 had a semanas, seguido de 125 mg duas vezes ao dia
predominantly right to left, bidirectional por mais 12 semanas (n = 37, dos quais 31
shunt).

tinham

predominantemente

um

shunt

bidirecional direito-esquerdo).

The aetiology of PAH, according to Dana A etiologia da HAP, de acordo com a
Point classification, included idiopathic PAH classificação de Dana Point, incluiu HAP
(46%), heritable PAH (3%), associated PAH idiopática (46%), HAP hereditária (3%), HAP
after corrective cardiac surgery (38%), and associada após cirurgia cardíaca corretiva
PAH related to congenital heart disease (38%), e HAP relacionada com doenças
associated with systemic-topulmonary shunts, cardíacas
including Eisenmenger syndrome (13%).

congénitas

associada

a

shunts

sistémico-pulmonares, incluindo síndrome de
Eisenmenger (13%).
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Por fim, uma outra situação de termos sinonímicos é a da existência de várias
correspondências possíveis que um termo da língua de partida pode ter na língua de chegada. Há
termos em inglês que dão origem a uma única possibilidade de tradução na língua de chegada,
como vimos, e há termos únicos em inglês que possibilitam várias opções de tradução em
português, sendo esta a situação que me parece ter maior relevância para o procedimento
tradutivo de um RCM. As siglas inglesas HIV e DNA, já mencionadas anteriormente,
representam um caso de dupla possibilidade de tradução. Estas siglas, sempre que são utilizadas
na sua forma original, representam uma tradução por empréstimo. Por outro lado, quando são
traduzidas para português por VIH e ADN, representam uma tradução por decalque. Um outro
exemplo, que talvez seja o mais comum, é o da palavra patient, a qual pode ser traduzida por
“paciente” ou “doente”. A tradução de patient por “paciente” representa uma tradução por
decalque, e a tradução por “doente” representa uma adaptação, isto é, utiliza termos da língua
portuguesa. Ao longo do estágio, pude verificar que a tradução mais frequente do termo patient
no contexto médico e farmacêutico é “doente”, pelo que traduzi a palavra inglesa sempre da
mesma forma.
Outro exemplo ainda diz respeito ao termo inglês report, que pode ser traduzido de duas
formas. No primeiro o exemplo, o seu significado está relacionado com a comunicação de algo,
ao passo que, no segundo, está relacionado com alguma situação, como mostro nos seguintes
exemplos.
Exemplo 29 (presente em todos os RCM):
Original

Tradução
Notificação de suspeitas de reações

Reporting of suspected adverse reactions

adversas

Exemplo 30 (Tracleer):
Original

Tradução

There have also been rare reports of liver Foram também notificados casos raros de
failure.

insuficiência hepática.

Um outro exemplo, com o qual me deparei várias vezes na realização das tarefas de
tradução, em mais do que um género de texto, é o seguinte: randomised, double-blind study.
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Durante o período de estágio, pude observar que estes termos eram traduzidos de diferentes
formas. Duas possibilidades de tradução são “estudo randomizado, duplo-cego” ou “estudo
aleatorizado, em dupla ocultação”. No caso do RCM “Tracleer”, o tradutor optou por traduzir o
termo randomised por “aleatorizado”, sendo esta uma adaptação que recorre a termos da língua
de chegada, a qual pode ter influência no português do Brasil, e traduziu o termo double-blind
por decalque, ou seja, utilizou estratégias de tradução diferentes.
Exemplo 31 (Tracleer):
Original

Tradução

Two randomised, double-blind, multi-centre, Efetuaram-se
placebo-controlled

studies

have

dois

estudos

aleatorizados

been duplamente cegos, multicêntricos controlados

conducted in 32 (study AC-052-351) and 213 com placebo, em 32 (estudo AC-052-351) e
(study AC-052-352 [BREATHE-1]) adult 213 (estudo AC-052-352 [BREATHE-1])
patients with WHO functional class III–IV doentes adultos com HAP de classe funcional
PAH (primary pulmonary hypertension or III–IV

da

OMS

(hipertensão

pulmonar

pulmonary hypertension secondary mainly to primária ou hipertensão pulmonar secundária,
scleroderma).

principalmente, à esclerodermia).

Não considero a tradução de double-blind pelo tradutor a mais correta, tendo em conta as
definições sugeridas pela página web da empresa farmacêutica MSD Portugal21, relativamente
aos ensaios clínicos:

Num ensaio em dupla ocultação, nem o médico investigador, nem o doente sabem se o doente
está a tomar o medicamento em investigação, um comparador ou um placebo (…); num ensaio
em ocultação simples, o médico investigador sabe o que o doente está a tomar. Contudo, o doente
não (…); num ensaio sem ocultação (também chamado open-label), tanto o doente, como o
médico investigador sabem o medicamento que o doente está a tomar.
(MSD Portugal, 2019)

21

Definições consultadas, pela última vez a 11/06/19, em: https://msd.pt/ensaios-clinicos/desenho-ensaio-clinico/
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Em suma, para os casos em que os textos apresentam termos sinonímicos, seja na língua
de partida, seja na de chegada, seja em ambas, a solução passa por pesquisar sobre os termos
mais utilizados na língua e na cultura de chegada. Além disso, a solução passa, também, sempre
que possível, por escolher os termos que soem mais portugueses e que sejam adaptados à cultura
de chegada, de forma a serem compreendidos, e não estranhados.
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CONCLUSÃO

O estágio curricular realizado proporcionou-me a oportunidade de explorar e desenvolver
o meu potencial na tradução científica e técnica em geral e, em particular, na tradução médica.
Esta experiência prática possibilitou o trabalho com uma grande variedade de géneros textuais,
assim como o conhecimento das suas principais características. Além disso, a realização deste
trabalho final, decorrente da experiência de estágio, permitiu-me incluir a tradução médica,
nomeadamente a tradução de um RCM, numa das principais teorias da tradução, isto é, a teoria
funcionalista. Tendo como principal objetivo analisar os obstáculos que surgem na tradução de
um RCM, foram estudados os problemas de tradução que considero estarem frequentemente
presentes neste género de textos, de acordo com a abordagem funcionalista proposta por
Christiane Nord.
A escolha do tema e dos exemplos problemáticos apresentados não foi aleatória. A
importância dos problemas mencionados prende-se com o facto de os RCM, destinados aos
profissionais de saúde, poderem conter informações importantes que, se mal interpretadas ou mal
transpostas para o TCh, podem resultar numa utilização errada do medicamento em causa e
podem, ainda, resultar em práticas clínicas danosas. É nesse sentido que o tradutor destes textos
deve tomar conhecimento dos desafios que alguns termos ou conjunto de termos suscitam e
procurar solucioná-los da forma mais adequada possível.
Para além dos mencionados, existem muitas outras situações que podem ser enquadradas
nos tipos de tradução apresentados por Nord. Contudo, os exemplos que apresento são os que
estiveram mais presentes na minha experiência de estágio, quer na tradução de um RCM, quer na
tradução de outros textos médicos e farmacêuticos. Tratando-se de um género de texto
pertencente à categoria profissional e destinado, portanto, aos profissionais de saúde, um RCM
recorre a termos altamente técnicos e especializados. Considerando esses termos, ainda que os
recetores do TP e do TCh partilhem, à partida, o mesmo nível de conhecimentos científicos, os
últimos podem não ter os mesmos pressupostos relativamente a um mesmo termo, por exemplo.
Cabe ao tradutor averiguar os aspetos em que o público de partida e de chegada irão diferir e
redigir o TCh adequado à cultura de chegada.
A tabela que se segue resume o tipo de problemas que as questões apresentadas no
capítulo anterior podem constituir, tendo em conta o pensamento de Nord.
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Abreviaturas

Problemas específicos do par de culturas

Falsos cognatos

Problemas específicos do par de línguas

Polissemia

Problemas específicos do par de línguas

Separação decimal

Problemas específicos do par de culturas
Problemas de tradução de ordem pragmática;

Siglas/Acrónimos

Problemas específicos do par de culturas;
Problemas específicos do par de línguas

Sinonímia

Problemas específicos do par de línguas

Tabela 6: Resumo das questões analisadas e do seu enquadramento

Os problemas de tradução de ordem pragmática estão relacionados com a forma como o
tradutor vai encarar o texto a produzir. Este tipo de problemas, por surgir em primeiro lugar na
hierarquia proposta por Nord, são os mais importantes, uma vez que não estão diretamente
ligados com o texto em si, mas com fatores que lhe são externos. Os problemas específicos do
par de culturas prendem-se com as diferenças existentes entre as convenções das culturas em
causa e, por fim, os problemas específicos do par de línguas estão relacionados com os fatores
intratextuais, refletindo a forma como funcionam essas. Não foram apresentados problemas
específicos do texto de partida porque o presente relatório não teve como objetivo analisar um
texto isoladamente, mas referir exemplos diversificados de problemas sentidos em estágio e
mostrar, em alguns casos, que essas questões estão presentes em mais do que um texto de
partida. No fundo, perante estas questões objetivas, o tradutor deve realizar as pesquisas que
considerar necessárias, em fontes fiáveis, para perceber qual a melhor opção a tomar e ser, acima
de tudo, consistente nas suas escolhas e estratégias de tradução. Cada problema de tradução deve
ser analisado isoladamente, uma vez que o contexto é o fator que, na maior parte das vezes,
fornece as respostas necessárias.
Através da análise das seis questões problemáticas propostas, podemos concluir que a
tradução médica, nomeadamente a tradução de RCM, pode ser encarada do ponto de vista
funcionalista, isto é, a teoria pode, efetivamente, ser aplicada à prática. Acima de tudo, com a
elaboração deste relatório, procurei contribuir para os estudos sobre a tradução médica, partindo
de um género textual específico inserido dentro desta que é o RCM, tendo por base uma
perspetiva funcionalista.
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Anexo I – Modelo QRD geral estruturante de um RCM
Versão 10, 02/2016
Language rev.1, 04/2016

ANEXO I
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
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< Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de
nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de
reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver secção 4.8.> [APENAS para
medicamentos sujeitos a monitorização adicional]

1.

NOME DO MEDICAMENTO

{Nome (de fantasia) dosagem forma farmacêutica}

2.

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

<2.1 Descrição geral> [Apenas para medicamentos de terapia avançada]
<2.2 Composição qualitativa e quantitativa> [Apenas para medicamentos de terapia avançada]
<Excipiente(s) com efeito conhecido>
<Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.>

3.

FORMA FARMACÊUTICA

<A ranhura destina-se apenas a facilitar a divisão, para ajudar a deglutição e não para dividir em doses
iguais.>
<A ranhura do comprimido não se destina à sua divisão.>
<O comprimido pode ser dividido em doses iguais.>

4.

INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1

Indicações terapêuticas

<Este medicamento é apenas para uso em diagnóstico.>
<{X} é indicado em <adultos> <recém-nascidos> <lactentes> <crianças> <adolescentes> <com {x a y}>
<anos> <meses> de idade>.>
4.2

Posologia e modo de administração

Posologia
População pediátrica
<A <segurança> <e> <eficácia> de {X} em crianças com {x a y} <meses> <anos> de idade [ou
quaisquer outros subgrupos relevantes, p. ex. peso, idade pubertária, género] não <foi> <foram> <ainda>
estabelecida(s).>
<Não existem dados disponíveis.>
<Os dados atualmente disponíveis encontram-se descritos na secção <4.8> <5.1> <5.2> mas não pode ser
feita qualquer recomendação posológica.>
<{X} não deve ser utilizado(a) em crianças com {x a y} <anos> <meses> de idade [ou quaisquer outros
subgrupos relevantes, p. ex. peso, idade pubertária, género] devido a preocupação(ões) com a
<segurança> <eficácia>.>
77

Carina Viegas

Os problemas
tradutivos de um RCM: uma perspetiva funcionalista

<Não existe utilização relevante de {X} <na população pediátrica> <em crianças com {x a y} <anos>
<meses> de idade [ou quaisquer outros subgrupos relevantes, p. ex. peso, idade pubertária, género] <para
a indicação…>.>
<{X} é contraindicado(a) em crianças com {x a y} <anos> <meses> de idade [ou quaisquer outros
subgrupos relevantes, p. ex. peso, idade pubertária, género] <para a indicação…> (ver secção 4.3).>
Modo de administração
<Precauções a ter em conta antes de manusear ou administrar o medicamento>
<Para instruções acerca da <reconstituição> <diluição> do medicamento antes da administração, ver
secção <6.6> <e> <12>.>
4.3

Contraindicações

<Hipersensibilidade à(s) substância(s) ativa(s) ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção
6.1 <ou {nome do(s) resíduo(s)}>.>
4.4

Advertências e precauções especiais de utilização

<População pediátrica>
4.5

Interações medicamentosas e outras formas de interação

<Não foram realizados estudos de interação.>
<População pediátrica>
<Os estudos de interação só foram realizados em adultos.>
4.6

Fertilidade, gravidez e aleitamento

<Gravidez>
<Amamentação>
<Fertilidade>
4.7

Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

<Os efeitos de {nome de fantasia } sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são <nulos ou
desprezáveis> <reduzidos> <moderados> <consideráveis>.
<Não relevante.>
4.8

Efeitos indesejáveis

<População pediátrica>
Notificação de suspeitas de reações adversas
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez
que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacional
de notificação mencionado no Apêndice V.*
[*Para os materiais impressos, consulte as orientações do modelo QRD anotado]
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Sobredosagem

<População pediátrica>

5.

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1

Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: {grupo}, código ATC: {código} <ainda não atribuído>
<{Nome (de fantasia)} é um medicamento biológico similar. Está disponível informação pormenorizada
no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.>
<Mecanismo de ação>
<Efeitos farmacodinâmicos>
<Eficácia e segurança clínicas>
<População pediátrica>
<A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos
estudos com <{nome (de fantasia)}> [ou para medicamentos genéricos: <o medicamento de referência
contendo {nome da(s) substância(s) ativa(s)}>] em todos os subgrupos da população pediátrica em
{condições de acordo com a decisão do Plano de Investigação Pediátrica (PIP), para a indicação
concedida} (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica).>
<A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos
com <{nome (de fantasia)}> [ou para medicamentos genéricos: <o medicamento de referência contendo
{nome da(s) substância(s) ativa(s)}>] em um ou mais subgrupos da população pediátrica em {condições
de acordo com a decisão do Plano de Investigação Pediátrica (PIP), para a indicação concedida} (ver
secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica).>
<Foi concedida a este medicamento uma «Autorização de Introdução no Mercado condicional». Isto
significa que se aguarda evidência adicional sobre este medicamento.
A Agência Europeia de Medicamentos procederá, pelo menos anualmente, à análise da nova informação
sobre este medicamento e, se necessário, à atualização deste RCM.>
<Foi concedida a este medicamento uma «Autorização de Introdução no Mercado em circunstâncias
excecionais». Isto significa que não foi possível obter informação completa sobre este medicamento
<devido à raridade da doença> <por razões científicas> < por razões éticas>.
A Agência Europeia de Medicamentos procederá à análise de qualquer nova informação que possa estar
disponível anualmente sobre o medicamento e, se necessário, à atualização deste RCM.>
5.2

Propriedades farmacocinéticas

<Absorção>
<Distribuição>
<Biotransformação>
<Eliminação>
<Linearidade/não linearidade>
<Relação(ões) farmacocinética/farmacodinâmica>
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Dados de segurança pré-clínica

<Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais
de farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, potencial carcinogénico,
toxicidade reprodutiva e desenvolvimento.>
<Apenas se observaram efeitos em estudos não clínicos a partir de níveis de exposição considerados
suficientemente excessivos em relação ao nível máximo de exposição humana, pelo que se revelam pouco
pertinentes para a utilização clínica.>
<As reações adversas não observadas durante os estudos clínicos, mas constatadas nos animais sujeitos a
níveis de exposição análogos aos níveis de exposição clínica, e com eventual relevância para a utilização
clínica, foram as seguintes:>
<Avaliação do Risco Ambiental (ARA)>

6.

INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1

Lista dos excipientes

<Não existentes.>
6.2

Incompatibilidades

<Não aplicável.>
<Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros
medicamentos.>
<Este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos, exceto os mencionados na secção
<6.6> <e> <12>.>
6.3

Prazo de validade

<…> <6 meses> <...> <1 ano> <18 meses> <2 anos> <30 meses> <3 anos> <…>
6.4

Precauções especiais de conservação

<Condições de conservação do medicamento após <reconstituição> <diluição> <primeira abertura>, ver
secção 6.3.>
6.5

Natureza e conteúdo do recipiente <e equipamento especial para utilização, administração ou
implantação>

<É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.>
6.6

Precauções especiais de eliminação <e manuseamento>

<Utilização na população pediátrica>
<Não existem requisitos especiais <para a eliminação>.>
<Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências
locais.>
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TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

{Nome e endereço}
<{tel}>
<{fax}>
<{e-mail}>

8.

NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

9.

DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE
INTRODUÇÃO NO MERCADO

<Data da primeira autorização: {DD de mês de AAAA}>
<Data da última renovação: {DD de mês de AAAA}>

10.

DATA DA REVISÃO DO TEXTO

<{MM/AAAA}>
<{DD/MM/AAAA}>
<{DD de mês de AAAA}>

<11. DOSIMETRIA>

<12. INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE RADIOFÁRMACOS>
<Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências
locais.>
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/ <,e no sítio da internet do(a) {nome da agência
(link)>.
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