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Abstract: In this article, we intend to show that the description of medical 
terms in a general language dictionary and two medical dictionaries presents 
some similarities and differences. These ones do not only depend on the term 
nature, on the dictionary objective, on its target public and functions, but also 
on the agents who elaborated it (lexicographers, terminographers and/or 
specialists). 
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Resumo: Pretendemos, neste artigo, mostrar que as semelhanças e diferenças 
existentes entre um dicionário de língua geral e dois dicionários de Medicina 
quando da descrição de termos médicos não dependem apenas da natureza do 
termo, dos objetivos do dicionário, de seu público-alvo e de suas funções, mas 
também dos agentes de elaboração da obra (lexicógrafos, terminólogos e/ou 
especialistas). 
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0. Introdução 

 Ao longo do desenvolvimento de nossas pesquisas no âmbito do projeto 
Vocabulário Multilíngüe de Dermatologia-VMD, observamos que o tratamento 
lexicográfico/terminográfico dado a termos de Medicina por parte do dicionário de 
língua geral Aurélio eletrônico séc. XXI (1999) e de dois dicionários médicos, a saber, 
Dorland (1997) e Andrei (1997), apresentavam semelhanças e diferenças. As definições 
de cada verbete evidenciam as aproximações e distanciamentos de uma obra para outra. 

  Pretendemos, aqui, mostrar como e em que sentido essas ocorrem e buscaremos 
relacioná-las com a natureza das obras em questão e com os agentes de elaboração dos 
dicionários. Antes, porém, de passarmos à exemplificação concreta, utilizando, para 
tanto, termos da Dermatologia, apresentaremos alguns conceitos operacionais do 
domínio da Terminologia, necessários à compreensão dos modelos teóricos que dão 
sustentação a nosso trabalho. 

1.Termo e conceito 

 Em Terminologia, é de fundamental importância definir “termo” e “conceito”, 
uma vez que esses dois elementos constituem seu objeto de estudo. O primeiro é “uma 
unidade significante constituída de uma palavra (termo simples) ou de mais palavras 

Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 1260-1265, 2005. [ 1260 / 1265 ]



 
 

(termo complexo) e que designa um conceito de maneira unívoca no interior de um 
domínio” (ISO 1087, 1990, p.2). Para Pavel e Nolet, o termo se distingue da palavra da 
língua geral: 

Um termo ou unidade terminológica em uma língua de especialidade se 
distingue de uma palavra da língua geral por sua relação unívoca com o 
conceito especializado que designa (fenômeno denominado monossemia) e pela 
estabilidade dessa relação entre a forma e o conteúdo em textos que tratam 
desse conceito (fenômeno denominado lexicalização). (Pavel et Nolet, 2002, 
p.19) 

 Maria Teresa Cabré (1999), ao esboçar seu paradigma teórico, a TCT–Teoria 
Comunicativa da Terminologia, não aceita a distinção drástica entre termo e palavra. 
Considera os termos como unidades lingüísticas que exprimem conceitos técnicos e 
científicos, mas que não deixam de ser signos de uma língua natural, com características 
e propriedades semelhantes. Trata o signo terminológico como uma unidade lingüística 
composta de forma e conteúdo indissociáveis. Desse modo, o termo é um signo 
lingüístico, ou melhor, é a palavra que possui um sentido específico em um domínio 
especializado e as línguas (ou linguagens) de especialidade (com suas terminologias 
próprias) são subconjuntos da língua geral.  

 Ao termo corresponde um conceito, que, em Terminologia, é compreendido 
como “uma unidade de pensamento constituída por abstração com base em propriedades 
atribuídas  a um objeto ou a uma classe de objetos e que pode se expressar por um termo 
ou por um símbolo” (ISO 1087, 1990, p.1). Por meio dos traços conceituais, ou seja, por 
meio das representações mentais de uma propriedade de um objeto podemos identificar 
e distinguir os conceitos.  

 Em uma obra terminográfica, o conceito é descrito na definição; nela os traços 
conceituais do termo que encabeça o verbete (termo vedete) são expressos por 
descritores. Estes são definidos por Robert Dubuc (1985, p.62) como “os elementos 
reveladores do conceito contidos no contexto”, no nosso caso, nos contextos definitórios 
(definições). 

2. O conteúdo dos enunciados definicionais 

 Definir é, sobretudo, apreender e qualificar objetos referenciais concretos ou 
abstratos, ou seja, conceitualizar e produzir um texto oral ou escrito que descreva o 
conceito em questão com uma certa finalidade e para um determinado público-alvo. 

 A definição deve descrever o termo-vedete com as especificidades semântico-
conceituais próprias do domínio em questão. Deve, da mesma forma, estar adaptada ao 
campo da experiência ao qual o conceito pertence.  

 Segundo Loïc Depecker (2000), os traços conceituais são selecionados e 
resumidos no enunciado definicional em função do ponto de vista adotado, da descrição 
almejada, do grau de precisão que se busca, da formulação escolhida e da cultura em 
que se insere. Nessa linha de raciocínio, Lidia Barros (2004) afirma que: 

Conforme a importância das traços conceituais para a configuração do conceito, 
estes podem ser essenciais ou secundários. Os primeiros dizem respeito à 
essência do conceito e, sem eles, é impossível defini-lo; e os segundos 
funcionam como complemento dos primeiros, sem importância fundamental 
para a descrição do conceito. A condição de traço conceitual essencial ou 

Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 1260-1265, 2005. [ 1261 / 1265 ]



 
 

secundário (complementar) varia segundo o domínio da experiência sobre o 
qual se dá a pesquisa terminológica e depende dos objetivos da obra 
terminográfica em projeto. (Barros, 2004, p.107) 

 Para Henri Béjoint (1997), a explicitação de traços secundários na definição 
pode ser importante, dependendo do seu destinatário: 

Há, sem dúvida, traços mais ou menos centrais em toda definição; alguns são 
indispensáveis (não ousaria dizer “essenciais”), outros secundários e outros 
ainda intermediários, em diferentes graus. A definição não é apenas uma lista de 
traços mais ou menos pertinentes. É uma descrição funcional do conceito. 
Trata-se de fornecer ao usuário da definição os elementos que podem ser úteis 
dentro de um determinado contexto. (Béjoint, 1997, p.22-23) 

 Percebemos que para os autores citados os traços conceituais expressos no 
enunciado definicional de um verbete são escolhidos tendo em vista seu caráter 
indispensável ou não. Tanto os traços essenciais quanto os secundários são selecionados 
atendendo a determinados critérios relacionados com as características da obra que se 
deseja elaborar. Efetivamente, a relevância dos traços conceituais que são tratados na 
definição é relativa, pois depende do público-alvo, do grau de precisão desejado, do 
ponto de vista adotado pelo terminólogo e/ou lexicógrafo, entre outros. Essas escolhas 
ocorrem previamente, antes da confecção da obra por parte do dicionarista e dependem 
do projeto que se almeja desenvolver. 

3.Os dicionários Aurélio, Dorland e Andrei 

 Além de compêndios e tratados de Dermatologia, utilizamos em nossa pesquisa 
o dicionário de língua geral Aurélio Eletrônico Século XXI e os dicionários médicos 
Dorland e Andrei  como fonte de pesquisa sobre os termos que deveriam ser por nós 
definidos no VMD. Analisando essas obras, percebemos diferenças no tratamento dos 
dados. Para melhor compreendê-las, é importante conhecer o perfil de cada obra. 

 Desde 1975, o Aurélio é sinônimo de dicionário de língua geral no Brasil. O 
Novo Aurélio é a versão revisada, ampliada e reformulada, cuja última edição data de 
1999. De autoria de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, crítico, ensaísta, tradutor, 
filólogo e lexicógrafo, conta, desde a sua primeira edição, com o acompanhamento 
rigoroso de uma numerosa equipe que reúne especialistas do fazer dicionarístico 
(lexicógrafos) e especialistas dos vários domínios de especialidade (como a Medicina, 
por exemplo).  

  O dicionário médico Dorland foi organizado por Willian Alexander Newmann 
Dorland. Este, obstetra e ginecologista, trouxe à luz a primeira edição de sua obra em 
1900. Posteriormente, competentes e criteriosas equipes, nem sempre iguais, proveram 
o leitor interessado com edições revistas e atualizadas. Como esse dicionário já está em 
sua 28ª edição (1997), o trabalho de descrição inicial, de caráter puramente médico, já 
passou pelas mãos de lexicógrafos. Dentro de sua equipe, encontramos esses 
profissionais, como é o caso de Patricia D. Novak, lexicógrafa que assina o prefácio da 
obra. 

 Contrariamente ao Aurélio eletrônico e apesar de a equipe do Dorland compor-
se de lexicógrafos e de médicos, esta última obra se caracteriza como científica e tem 
como público-alvo especialistas ou estudantes de Medicina. Sua nomenclatura compõe-
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se exclusivamente de termos médicos, enquanto que o Aurélio é um dicionário geral da 
língua portuguesa. 

 O dicionário Andrei, outra fonte de nossa pesquisa, foi concebido para responder 
às necessidades do pessoal médico e paramédico, retomando resumidamente o 
dicionário francês de Medicina e Biologia que foi publicado em 1972 pela editora 
Masson de Paris. Na introdução à 7a edição (1997), que analisamos, o objetivo da obra é 
explicado por um dos autores, Alexandre Manuila:   

Este dicionário aspira tornar-se o companheiro fiel, amigo, o guia daqueles que 
devem se familiarizar com a linguagem médica. Os autores pensaram logo de 
início nos estudantes, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e auxiliares médicos, 
no pessoal da saúde publica ou de seguros sociais e nos jornalistas que 
escrevem sobre assuntos médicos.  

 Esta obra se identifica, portanto, com o Dorland no que concerne ao público-
alvo e à nomenclatura (termos médicos), porém, diferentemente dos outros dicionários 
que serviram como fontes à nossa pesquisa, não conta com lexicógrafos ou 
terminólogos em sua equipe, sendo esta composta exclusivamente de médicos e 
especialistas de áreas afins. 

 Assim, as três obras apresentam semelhanças e diferenças no que concerne: a) à 
equipe de redação: Aurélio e Dorland = lexicógrafos e médicos; Andrei = só médicos e 
especialistas em áreas Biomédicas; b) ao público alvo: Aurélio = público geral da 
língua portuguesa; Andrei e Dorland = médicos e pessoal de áreas afins;                        
c) nomenclatura: Aurélio = léxico da língua geral portuguesa; Dorland e               
Andrei = terminologia médica e áreas próximas. 

4. A descrição dos conceitos nos dicionários pesquisados 

 As aproximações e distanciamentos das características das obras consultadas 
refletem-se no tratamento dos dados, notadamente na definição dos termos, pois a carga 
sêmica dos mesmos é distribuída no enunciado definicional de acordo com a natureza 
do termo definido, com os objetivos e público-alvo das obras. Essa distribuição depende 
ainda da visão da equipe de redatores, como procuraremos demonstrar nas análises que 
seguem. Como exemplo dessa condição, vejamos a definição do termo “radiodermatite” 
nos três dicionários pesquisados: 

 
radiodermatitis  (rey’dīow-dermah-ti’tis) radiodermatite; reação inflamatória cutânea à exposição a 
níveis biologicamente efetivos de radiação ionizante.          
                                                                                    (Dicionário de Medicina Dorland, 1997, p.650) 
 
radiodermite: f. Conjunto de lesões cutâneas provocadas pela exposição excessiva aos raios x, ao 
rádio e a qualquer outro agente radioativo. Uma placa de radiodermite crônica tem um aspecto 
escleroso, atrófico, com manchas pigmentadas e pequenos vasos superficiais dilatados, às vezes 
complicado por uma ulceração. A radiodermite pode degenerar em câncer.  
                                                                                      (Dicionário de Medicina Andrei, 1997, p.629) 

 A fim de melhor compreender a descrição desse termo, separamos os traços 
conceituais (expressos pelos descritores) no quadro abaixo, no qual a marca X indica 

radiodermatite [De radi(o)-1 + dermatite.]  
S. f. Radiol.  Derm. 1.Inflamação cutânea resultante da ação de radiação ionizante; actinodermatite, 
radiodermite.                                                                          (Dicionário Aurélio eletrônico séc. XXI) 
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que o traço conceitual em questão encontra-se presente na definição do respectivo 
dicionário. 

 Percebemos que os dicionários Aurélio e Dorland assemelham-se tanto 
quantitativa quanto qualitativamente no que concerne aos traços conceituais, embora 
por vezes esses sejam expressos por descritores distintos. Nesse quesito, o dicionário 
Andrei revela-se bem mais abrangente, contendo, em seu enunciado definicional, 15 
descritores que exprimem traços conceituais, em sua maioria, ignorados pelas outras 
duas obras. Constatando a semelhança da descrição dos conceitos e as características 
dos enunciados definicionais dos dicionários Aurélio e Dorland, procuramos refletir 
sobre as razões que os levam a tanta proximidade. Inicialmente pensamos que se 
devesse à natureza do termo, porém ponderamos que, se assim o fosse, o dicionário 
Andrei (também médico) traria a mesma quantidade de traços conceituais que o Dorland 
e o Aurélio. 

 Em seguida, analisamos os objetivos e público-alvo das três obras e, nesse 
sentido, verificamos que, se esses itens fossem os determinantes, as semelhanças 
deveriam ser maiores entre os dicionários Dorland e Andrei, visto serem os dois obras 
restritas ao campo da Medicina e dirigidas a um público especializado. Desse modo, a 
resposta não se encontra nos objetivos nem no público-alvo dos dicionários analisados. 

 Lançamos, então, a hipótese de que talvez as aproximações e distanciamentos 
existentes entre as três obras se devessem ao recorte dado ao objeto estudado. Nesse 
sentido, um elemento fundamental e divisor de águas seria a equipe de redatores de cada 
obra. De fato, sabe-se, em Terminologia, que a visão dos especialistas e/ou dos 
terminólogos /lexicógrafos constitui um fator determinante do recorte dado ao objeto 
descrito. 

 Temos, então, de um lado, os dicionários Aurélio e Dorland, que foram 
organizados por médicos e lexicógrafos, oferecendo dados mais concisos que objetivam 

Traços conceituais/descritores Aurélio  Dorland Andrei  
inflamação/ reação inflamatória x x  
cutânea x x x 
(resulta da) radiação ionizante x x  
                 raio x   x 
                 rádio   x 
                 qualquer agente radiativo   x 
níveis biologicamente efetivos/ 
exposição excessiva 

 x x 

conjunto de lesões   x 
placa crônica   x 
(aspecto) escleroso   x 
(aspecto) atrófico   x 
manchas pigmentadas   x 
pequenos (vasos)   x 
superficiais (vasos)   x 
dilatados (vasos)   x 
ulceração   x 
(degenerar) câncer   x 
TOTAL  3 4 15 
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fornecer apenas elementos para a compreensão geral do termo. Preocupam-se com o 
termo enquanto unidade lingüística, razão pela qual informam sobre etimologia, 
pronúncia e sinonímia. Esse tipo de preocupação é típica de lingüistas e de lexicógrafos. 
Por sua vez, o dicionário Andrei foi organizado apenas por médicos; nesse caso, a 
descrição conceitual se dá de forma mais detalhada, com a explicitação tanto de traços 
essenciais, como de outros que os dicionários Aurélio e Dorland consideram 
“secundários” e, portanto, dispensáveis. O dicionário Andrei descreve “radiodermatite” 
mais como uma doença do que como um termo, não se preocupando em apresentar 
dados metalingüísticos sobre o mesmo. 

5. Considerações finais 

 Ao refletirmos sobre o tratamento lexicográfico dado pelos dicionários por nós 
estudados aos termos do domínio da Dermatologia, deparamo-nos com as seguintes 
questões: por que dois dicionários que se denominam médicos tratam as informações de 
forma tão diferente? Por que um deles se assemelha mais ao tratamento dado por um 
dicionário de língua geral? Por vezes, as respostas não se encontram no plano 
lingüístico, mas no extralingüístico: para quem e por quem o dicionário foi feito? 
Cremos que nessa última pergunta encontra-se a resposta às duas anteriores. 

 Efetivamente, concluímos que a descrição dos conceitos não depende apenas da 
natureza dos termos e das características da obra que está sendo elaborada. Acreditamos 
que essa diferença – fundamental e que se expressa no conteúdo do enunciado 
lexicográfico e definicional – repouse também e de modo decisivo na presença ou não 
de lexicógrafos nas equipes de redação das obras analisadas. 
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