
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ANÁLISE DE CORPORA COMPARÁVEIS EM ARTIGOS CIENTÍFICOS FARMACÊUTICOSTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: LETRASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): NÚBIA CAROLINA DE OLIVEIRA PINTOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): NÍVIA MARIA RODRIGUES FERNANDES MARCELLOORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA CONCLUÍDO  

1 

 

 

ANÁLISE DE CORPORA COMPARÁVEIS EM ARTIGOS CIENTÍFICOS 

FARMACÊUTICOS 

 

1. RESUMO 

 

O aumento na produção científica brasileira fez com que tradutores brasileiros 

pensassem a respeito da qualidade do inglês em artigos redigidos por brasileiros, 

ou seja, não nativos do inglês. Essa qualidade pode afetar propagação dessas 

pesquisas, visto que o inglês é tido como “idioma científico internacional” 

(MUGNAINI, JANNNUZI & QUONIAM, 2004 apud PERROTTI-GARCIA, 2009). 

Em função disto a criação de corpora comparáveis para pesquisa terminológica 

sob a luz da Linguística de Corpus tem sido a melhor opção dos tradutores para 

elaboração e análise de sintagmas técnico-científicos, visto que os dicionários 

técnicos não estão suprindo estas lacunas. O objetivo deste estudo foi a 

compilação e a criação de um Corpus comparável no par linguístico inglês-

português, tendo como área específica a área farmacêutica e como subárea a 

utilização dos psicotrópicos. O afunilamento desta pesquisa visa garantir a 

qualidade dos equivalentes tradutórios que posteriormente serão avaliados.  O 

estudo de caráter experimental foi dividido em coleta de artigos, processamento 

computacional e análise de dados. A coleta consiste em compilar dois corpora 

um com artigos científicos farmacêuticos em inglês e outro em português, obtidos 

através de bases de dados confiáveis. Os textos dos corpora serão processados 

via programa WordSmith Tools (Scott,1996) que nos permitirá a obtenção de 

dados como exemplos de uso, recorrência de termos, reconhecimento de 

equivalentes, utilizando suas principais ferramentas como o Wordlist, o Keyword 

e o Concord.  A parte principal é a análise de dados onde encontraremos os 

resultados gerados pelo computador. Nessa análise identificaremos padrões-

léxico gramaticais em ambos os corpora e faremos comparações, como o título 

da pesquisa sugere (Análise de Corpora comparáveis em Artigos Científicos 

Farmacêuticos), a fim de estabelecer possíveis equivalentes tradutórios. Os 

resultados obtidos mostraram que Linguística de Corpus é uma alternativa eficaz 

para tradutores técnicos que não dominem áreas específicas. Encontramos treze 
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equivalentes tradutórios aplicados posteriormente em versões de artigos 

científicos brasileiros para o inglês, comprovando sua utilidade. 

Palavras-Chave: Linguística de Corpus; Corpora Comparáveis; Pesquisa 

Terminológica; Artigos Farmacêuticos. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Com um mercado tão grande, a área farmacêutica se torna atrativa não só para 

os profissionais da saúde como também para os da tradução. Os escritórios de 

tradução espalhados pelo país se veem obrigados a contratar farmacêuticos 

proficientes no inglês para realizar traduções dessa área que cresce muito, também, 

a carência de materiais específicos que auxiliem o tradutor influencia na decisão de 

escolher entre o tradutor não especializado e o farmacêutico. Essa realidade pode 

alterar o resultado final comprometendo até mesmo o prestígio do Brasil em relação 

ao mercado mundial farmacêutico. 

Tendo em vista essa falta de materiais confiáveis que possam auxiliar o tradutor, 

a customização de corpora específicos pode auxiliar nas escolhas tradutórias. O 

trabalho com a língua em uso da Linguística de Corpus possibilita a visualização do 

contexto e a obtenção de equivalentes tradutórios adequados. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais 

Este estudo possui como objetivo geral compilar um corpus farmacêutico 

experimental, coletando artigos sobre o assunto de uso de psicotrópicos no par 

linguístico inglês-português e aplicar os preceitos da Linguística de corpus 

comprovando sua eficácia. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

A pesquisa tem como objetivo específico utilizar o corpus compilado como fonte 

pesquisa para a criação experimental e análise de equivalentes tradutórios da área 
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de uso de psicotrópicos, podendo suprir lacunas que os glossários comuns e 

técnicos ainda não solucionaram. . 

 

4. METODOLOGIA 

 

Nesta parte da pesquisa definiremos o processo de análise para coleta de 

resultados e explicaremos o uso do software WordSmith Tools, que foi fundamental 

para a realização desse projeto. 

 

4.1 Coleta de Textos 

Os artigos utilizados foram coletados em diversas bases de dados. Houve uma 

tentativa de utilizar apenas duas bases de dados, uma para cada língua, mas ao 

longo da coleta dos textos a pesquisadora teve dificuldades em encontrar arquivos 

sobre o tema escolhido, principalmente nas bases de dados brasileiras. Foram 

utilizadas três bases de dados para o corpus de língua portuguesa (doravante, 

Corpus-BRA) sendo que em cada uma delas o Google Scholar foi usado para 

redirecionar a pesquisa para outras bases de dados. Para o corpus de língua inglesa 

(doravante, Corpus–ENG) foram utilizadas cinco bases de dados mostrando uma 

quantidade muito superior à brasileira em se tratando de produção científica 

farmacêutica. Portanto as bases de dados utilizadas foram: 

 Corpus-BRA: Lilacs, Dedalus, SciELO. 

 Corpus-ENG: DOAJ (Directory of Open Acess Journal), MedLine, PubMed, 

ScienceDirect, Scopus.  

4.2 Regras de Inclusão e Exclusão 

De forma a manter a consonância dos resultados, regras para a coleta e análise dos 

artigos foram estabelecidas. São elas: 

• Todos os textos de ambas as línguas devem ser artigos científicos; 

• Todos os textos devem respeitar o prazo de 5 anos a fim de manter a 

atualidade dos dados. 

• Os artigos deveriam estar completos. 

      Abstracts não são aceitos. 

• O tema deve ser psicotrópicos, podendo ser uma pesquisa sobre vários 

medicamentos, ou apenas um.  
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       Foram coletados 60 artigos de cada língua organizados e divididos por base de 

dados. Para isso foi criado uma pasta onde os artigos após serem coletados foram 

devidamente distribuídos por base de dados e cada artigo recebeu uma numeração. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após o término da organização dos textos o passo seguinte foi a conversão dos 

textos no formato .pdf  para o formato .txt, porque o programa WordSmith Tools lê 

apenas arquivos que estejam nesse formato. 

 

5.1 O WordSmith Tools 

Biber (1988 apud, Sardinha, 1999) afirma que os computadores são os mais 

confiáveis e eficientes para fazer tarefas tediosas como contar palavras, identificar 

ocorrências e classificá-las, em função disto para se alcançar resultados mais 

precisos, utilizaremos aqui o programa de computador WordSmith Tools.  

O programa foi desenvolvido por Mike Scott em parceria com Universidade de 

Oxford e distribuído por Oxford University Press. Ribeiro (2004) definiu o programa 

em três princípios básicos: 

I. Ocorrência: O pesquisador só considera aquilo que está presente no Corpus. 

II. Recorrência: Deverá ter no mínimo duas ocorrências de determinado termo, 

isso determina a importância do tamanho do Corpus, quanto maior, mais fácil 

encontrar termos raros.  

III. Coocorrência: Os termos devem aparecem posicionados e relacionados com 

outros termos, é assim que identificamos sua melhor colocação, e seu real 

significado. 

O programa possui três ferramentas essenciais para as análises nessa pesquisa. 

São eles: 

 WordList 

A ferramentaWordList lista as palavras-chave dos corpora. Essa lista aparece de 

duas formas, alfabética e de maior ocorrência. A ferramenta também fornece dados 

técnicos dos corpora como tokens (informa quantas palavras há no corpus, inclusive 

as repetidas), types (também informa a quantidade de palavras no Corpus, 
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entretanto ele elimina as palavras repetidas) e a frequência type/token ratio do 

corpus inteiro ou de forma particular listando dados de cada texto. 

 Keyword 

Outra ferramenta pertencente ao programa é o KeyWord, para ser utilizada essa 

ferramenta necessita de outro corpus, o corpus de referência. A ferramenta descrita 

no tópico anterior gera duas listas, uma com o corpus de estudo e outra com o 

corpus de referência. A partir desse processo as duas listas são comparadas 

gerando uma terceira lista contendo as palavras de frequência mais expressiva e 

que contrastam com as palavras do corpus de referência. 

 Concord 

O Concord é a ferramenta de maior importância para esta pesquisa, é a partir dela 

que identificaremos os padrões léxico-gramaticais. Esta ferramenta através de uma 

palavra identifica dentro do corpus as linhas de concordância e os termos que se 

relacionam com o sintagma escolhido. Este procedimento é feito com cada corpus 

individualmente escolhendo quais textos serão analisados. 

 

Figura: Lista de concordâncias geradas para a palavra Misuse no Corpus-ENG. 

 

A pesquisa iniciou-se com a coletados textos nas bases de dados. Após 

selecionados, os dados passaram por critérios de eliminação, foram organizados e 

divididos em dois corpora, Corpus-BRA e Corpus-ENG. 
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Posteriormente, seguiu-se para o processamento no WST sendo que a primeira 

etapa consistiu em elaborar duas listas de palavras, uma para cada corpus utilizando 

a ferramenta WordList. Nessa etapa podemos averiguar quais são as palavras mais 

recorrentes dentro do corpus. 

Em seguida partiu-se para a análise utilizando a ferramenta Keywords. Com esta 

ferramenta podemos obter a representatividade do corpus estudado e para isso 

necessitamos de duas listas geradas pelo WordList, uma com o corpus de estudo e 

outra com o Corpus de Referência. 

Nesta ferramenta cada corpus é estudado de maneira singular. O Concord como o 

nome sugere, faz listas de concordâncias com os sintagmas principais e identifica os 

colocados mais recorrentes.  

Por fim, para legitimar a eficiência do Corpus, um artigo científico versando sobre o 

mesmo assunto dos corpora compilados foi escolhido para que sua versão fosse 

feita e os equivalentes tradutórios obtidos fossem utilizados, assim quando um 

sintagma técnico científico correspondente ao assunto do corpus compilado fosse 

encontrado as seguintes etapas foram seguidas: 

 A tradução foi feita de forma tradicional, com auxílio de dicionários físicos e 

on-line, além da assistência de tradutores automáticos; 

  Duas listas de concordâncias foram geradas, uma para o termo técnico do 

Corpus-BRA e outra para o Corpus-ENG que foi obtido conforme o tópico 

anterior.  

 As listas geradas foram contrastadas para se confirmar o mesmo contexto, se 

o contexto fosse o mesmo a análise se encerraria por aqui. 

 Em caso negativo, uma segunda análise deveria ser feita a partir dos 

colocados encontrados, até que se chegasse a um equivalente que 

correspondesse ao contexto da língua de origem. 

 

6. RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos com as análises dos 

sintagmas inseridos no WordSmith Tools. Os corpora foram subdivididos em dois 

Corpora: O Corpus-BRA (referentes aos artigos em língua portuguesa) e o Corpus-

ENG (referente os artigos em língua inglesa). Dados técnicos dos corpora:  
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 CORPUS-ENG 

Tokens 325.706 

Types 22.935 

Type/Token Ratio 7,04% 

         Tabela 1: Dados técnicos do Corpus-ENG. 

 CORPUS-BRA 

Tokens 446.754 

Types 29.405 

Type/Token Ratio 6,58% 

           Tabela 2: Dados técnicos do Corpus-BRA. 

Infelizmente, devido ao limite do tamanho da pesquisa, aqui apenas 

apresentaremos quais foram os equivalentes tradutórios obtidos, mas não nos 

aprofundaremos em cada um deles. 

 

Sintagma Equivalente tradutório 

1. Psicose maníaco-depressiva ManicDepressiveDisorder 

2. Transtorno afetivo bipolar Bipolar AffectiveDisorder 

3. Transtorno Bipolar Bipolar Disorder 

4. Interações medicamentosas DrugInteractions 

5. Pacientes Ambulatoriais Outpatients 

6. Efeito colateral SideEffects 

7. Antidepressivos tricíclicos (ADT) TricyclicAntidepressive (TCAs) 

8. Ensaios clínicos ClinicalTrials 

9. Depressores do apetite LossofAppetite 

10. Atenção primária à saúde PrimaryCarePhysicians 

11. Inibidores Seletivos da 

Recapitação da Serotonina (ISRS) 

Selective Serotonin Reuptake 

Inhibitor(SSRI) 

12. Antagonistas da Dopamina DopamineAntagonist 

13. Uso indevido de drogas SubstanceMisuse 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta pesquisa consistia em elaborar um Corpus experimental 

para identificação de equivalentes tradutórios sobre a utilização de psicotrópicos a 

fim de auxiliar o tradutor técnico-científico. Após os resultados obtidos podemos 

concluir respondendo as seguintes questões: 

I. A partir dos corpora compilados foi possível identificar equivalentes 

tradutórios? 

 

Apesar da pesquisa ter tido um caráter totalmente experimental o 

reconhecimento de equivalentes tradutórios foi satisfatório. É importante 

deixar claro que os corpora aqui compilados mostraram ser de tamanho 

médio (de 250 mil a 1milhão de palavras), ou seja, os resultados aqui obtidos 

não são a resposta final, mas são alternativas de tradução.  

 

II. A metodologia da Linguística de Corpus se mostrou eficaz? 

 

A Linguística de Corpus é a mais flexível e atualizada fonte de soluções 

tradutórias, pois apenas a partir dela podemos trabalhar com a língua em 

uso, com os termos mais usuais, visto que os dicionários trabalham com 

termos isolados, o que muitas vezes não preenchem as dúvidas dos 

tradutores técnicos.  

 

III. A análise de padrões-léxico gramaticais é eficiente em se tratando de auxílio 

ao tradutor? 

 

Ao realizar as versões foi possível perceber que sem a consulta aos corpora 

a tradução seria insatisfatória, pois além de não haver nenhum dicionário 

específico da área farmacêutica, muito menos algo especializado em uso de 

psicotrópicos, os tradutores automáticos oferecem traduções errôneas como, 

por exemplo, o caso de Psicose maníaco-depressiva, Transtorno afetivo 

bipolar e Transtorno Bipolar que obtiveram a mesma tradução, Bipolar 
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Disease, mesmo se tratando de doenças diferentes com características 

diferentes. A pesquisadora pode ainda notar que mesmo em português ainda 

há uma falta de padronização dos sintagmas, pois por ser bem abrangente o 

termo Transtorno Bipolar, é usado de forma ampla e genérica, mesmo 

quando se trata de uma doença específica, como a Psicose maníaco-

depressiva por exemplo.  

 

Podemos concluir que a customização de corpora é atualmente a melhor 

maneira de lidar com sintagmas técnicos científicos, podendo assim obter 

uma tradução gratificante, melhorando o trabalho do tradutor e aumentando o 

prestígio internacional, neste caso dos farmacêuticos.  

Lamentavelmente devido ao curto tempo, a pesquisadora não aprofundará 

nem no tamanho dos corpora, nem na quantidade de sintagmas estudados. 

Mas ainda há a necessidade de um aperfeiçoamento da pesquisa, podendo 

acrescentar ainda mais nas traduções farmacêuticas ainda tão carentes de 

estudo.  

A pesquisadora espera que este trabalho possa auxiliar futuras traduções 

técnicas farmacêuticas e que desperte nos tradutores a importância da 

Linguística de Corpus e como ela pode auxiliar para a obtenção do sucesso 

profissional.  
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