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ABSTRA CT: The Medical area has been attempting to homogenize and systematize its 
terminology. Projects like Nomina Anatomica , Int ernational Nomen clature of Diseases 
and the Unified Medical Language Syst em have r esulted from these efforts. 
Terminology must take them into consideration. In this paper we shall analyse questions 
relating to these proj ects. 
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0. Intro dução 

 
A evolução dos estudos no do mínio da Medicina tem sido acompanhada de 

u m outro pro cesso t amb ém em const ante renovação: o lingüístico. A constante 
preocup ação da Medicina com sua terminologia d eve-se à consciênci a de que, apes ar 
dos esforços, essa terminologia continua a conter grande número de termos 
polissêmicos, ho môni mos, sinôni mos (quas e-sinôni mos) e epôni mos. Essa riqueza 
lingüística pode conduzir a erros médicos g raves e, p ara di minuir os riscos, 
organizações médicas internacionais desenvolvem inú meros projetos d e harmoni zação 
da terminologia dess a área, uns antigos (co mo a Nomina Anatômica) , outros mais 
modernos, co mo a Nomenclatura Internacional de Doenças e outros ainda mais 
recentes, como o Sistema Unificado d e Linguagem  Médica .  

Esses são apenas alguns projetos, mas de grand e importân cia, e o estudo da 
terminologia médica fica, a nosso ver, incompleto sem a co mpreens ão dos mes mos em 
seus objetivos, metodologia e funcionamento. Co m efeito , o terminólogo que se dedi ca 
à análise e descrição da linguagem médica não pod e desconhece-los ou deixar de 
considerá-los ao d esenvolver suas  pesquisas . A  elaboração d e dicionários das áreas 
médicas tamb ém não  pode ficar alheia à harmonização terminológica proposta. Neste 
trabalho exporemos alguns aspectos históricos e funcionais dess es projetos, com vistas 
a uma contribuição às pesquisas  sobre a terminologia médica. 

 
 

1. No mina  Anato mica  
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Diversas reuniões de comitês especial ment e cri ados para a ho mogenei zação 
internacional  da t erminologia anatô mi ca hu mana foram realizad as desd e o s éculo 
passado e alguns docu mentos foram elaborados nesse sentido. 

A primeira tentativa acont eceu em Leip zig, Alemanha, em 1887. A 
nomenclatura propost a não obteve, todavi a, muito sucesso , sendo pouco seguida. Outra 
tentativa frustrada foi a da lista prep arada por cientistas do Reino Unido e ap resent ada 
em 1894. No ano seguinte, nova no menclatu ra foi feita, desta vez co m mais sucesso 
que as precedentes . A Soci edad e Alemã de Anatomia propôs a que se convencionou 
chamar Nomina Anatomica d e Basiléia (1895). Est a recebeu adesão  total da 
comunidade cientí fica alemã e tornou-se u ma referência i mport ante para diversos 
países, embora não houvesse ainda unani midade sobre todas as deno minações 
propostas. 

E m 1903 foi fund ada a Federação Intern acional de Asso ciaçõ es de 
Anato mistas, cujo objetivo maior era o de reunir grupos de anatomistas do mundo todo. 
Uma de suas principais atribuições era a de analisar os termos designativos das partes 
do corpo hu mano  então em uso e elaborar u ma outra proposta d e no men clatura. 
Determinou-se qu e o latim seria a língua do docu mento e decidiu-se po r uma dinâmi ca 
de revisão da terminologia a cada cinco  anos .  

Uma impo rtante revisão d a Nomina Anatomica de Basiléia foi feita em 1933 
pela So ciedad e Britânica de An atomistas , dando lugar à Nomina Anatomica de 
Birmingham. Em 1935 foi a vez dos al emães p rocederem a mais uma revisão e de 
proporem a Nomina Anatomica d e Jena .  

E m 1950 , u m grupo d e ci entistas ingleses, reunido em Oxfo rd, começou  a 
preparar nov a lista que foi final ment e ap resentada em 1955 no Congresso Mundi al de 
Anato mia de Paris: a Nomina Anatomica Parisiensis.  

Final mente, em 1989 , a Co missão de No menclatura Anatô mi ca d a Federação 
Internacional das Associaçõ es de Anato mist as foi livrement e eleita pela Assembléia 
Geral . Co mpõem essa comissão representantes dos cinco continentes e os critérios para 
sua es colha foram: serem os melhores especialistas em lingüística an atômica e serem 
poliglotas co m pro fundos  conheci mentos de lati m e de grego . O espírito democrático 
dá à Co missão u ma respeitabilidade qu e pode favorecer a aceitação de su a proposta 
pela comunidade cientí fica. Seu  secret ário g eral é o  médico  brasileiro  Dr. Liberato 
John Di Dio. Após oito anos de trabalho , a Comissão apresentou a Nomina Anatomica 
de São Paulo em 28 de agosto de 1997. No Brasil, a Terminologia Anatômica 
Internacional, co mo se preferiu ch amar, em substituição à cl ássica denominação 
(Nomina)  foi publicada, em portugu ês, em 2001.  

 
 

2. A  Nomenclatura I nternacional  de Do enças 
 

Uma linguag em sem ambigüidades , uma terminologia livre de falsos cognatos 
e de fácil compreensão é, na verdad e, u ma condi ção fundament al para o 
desenvolvimento das ciências  médicas e p ara a garantia de boa qualidade da saúde 
pública. Partindo desses princípios, o Conselho das Organizações Intern acionais de 
Ciências Médicas iniciou em 1970 u m proj eto que visa à preparação de u ma 
Nomenclatura Int ernacional de Doenças-NID (em inglês, IND): 
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A Nomenclatura Internacional de Doenças (IND) visa facilitar o armazenamento e a 
recuperação da informação científica em nível internacional, evitando o uso de sinônimos e a 
imprecisão de conceitos na definição das doenças. (Rezende, 1992:7) 

Assi m, a NID tem co mo objetivo a homogen eização da terminologia médica e, 
para isso, propõe à co munidade médi ca u ma terminologia a ser utilizada de preferên cia. 
Busca, d esse modo, u m acordo de utilização. Adota os  seguintes critérios para a 
determinação dos  termos a s erem considerados co mo p referenciais 

O principal propósito da NID é o de prover e recomendar um termo único para cada 
doença. O critério principal para seleção do termo abrangeria sua especificidade, sua não-
ambigüidade, o caráter simples e autodescritivo do termo e, quando possível, baseado na 
causa da doença. Cada enfermidade ou síndrome para a qual um nome fosse recomendado, 
seria definida de forma direta e resumida. Uma lista de sinônimos seria adicionada a cada 
definição. (Ministério da Saúde, 2003) 

Os princípios que nort eiam a el aboração  da NID e o t ratamento  dos d ados são: 

A IND adota um único nome para cada doença e só admite designações alternativas e 
epônimos em casos muito especiais. Fundamenta-se, essencialmente, na etiologia e patogenia 
das doenças para escolha dos termos que devem prevalecer sobre os demais. Cada nome 
escolhido é seguido de uma definição e dos sinônimos a serem abandonados. Quando 
necessário, acrescenta-se uma nota explicativa de natureza médica ou lingüística. 
(REFERÊNCIA) 

Numa pri meira etapa, a NID tratou as terminologias rel ativas às doenças do 
trato respiratório inferior, do enças in fecciosas (virais, bact erian as, parasitárias  e 
micoses ) e o d e doen ças cardíacas e vascul ares. Numa segunda etapa – e atu al – estão 
sendo elaboradas  as Nomenclaturas das do enças do aparelho digestivo; do aparelho 
genital feminino; do aparelho urinário e trato genital mas culino; de doenças endó crinas 
e do metabolismo; doen ças do sangue e dos órgãos hematopoéticos; do sistema 
i munológico, do sistema osteo mus cular e do sistema nervoso. Prevê-s e a continuidade 
dos trabalhos no sentido de h armonizar a terminologia relativa às doen ças 
psiquiátricas, doenças d a pele, ouvido, nari z e g argant a, olhos e anexos (Ministério da 
Saúde, 2003). 

Para que seja respeitada mundialmente, é necessário que ess a No menclatu ra 
seja oficial, atualizada e internacional: a OMS e o Conselho para Org anizações 
Internacionais de Ciênci as Médi cas encontram-se eng ajadas  no s entido. 

 
 

3. Sistema  U nificado de Li nguagem Médica 
 
Além do objetivo de cri ar meios de co municação eficazes, a co munidade 

médica mundial e as autoridad es em Saúde Pública preocupam-se em cri ar mecanismos 
que facilitem a circulação  das in fo rmaçõ es. N esse sentido, a National Library o f 
Medi cine-NL M americana, iniciou, em 1986 , u m projeto de fôlego que visa criar u m 
Sistema Uni fi cado  de Linguagem Médica-UMLS.  
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O UMLS é u ma coleção de referên cias cruzadas de dados médicos e uma série 
de fontes de conhecimento , que pretend e au xiliar a troca de in formações no domínio da 
Saúde, at ancando  o problema da multiplicidade de sistemas de códigos existentes 
atual mente. Os principais objetivos e mecanis mos desse Sistema podem ser resu midos 
da seguinte manei ra: 

O UMLS foi criado para ajudar os profissionais da Saúde e pesquisadores a recuperar e 
integrar informações biomédicas contidas em diferentes fontes. P ode ser usado para superar 
variações na maneira com que conceitos similares são expressos em fontes diferentes. Isso 
torna mais fácil para os usuários a obtenção de dados de diferentes sistemas de informação, 
como o prontuário de pacientes em bases computacionais, bases de dados bibliográficos, 
bases de dados fatuais, sistemas peritos etc. O projeto UMLS desenvolve “ fontes de 
conhecimento” que podem ser usadas por uma grande variedade de programas de aplicações 
que superam problemas causados por diferenças de terminologia e pela dispersão de 
informações relevantes contidas em várias bases de dados. (USNLM, 2003)  

O UMLS pret ende des envolver sistemas que sejam de au xílio a pesquisadores 
e pro fissionais da área da Saúde no que t ange ao resgate d e in formações desse campo 
do saber em fontes divers as. Pret ende ainda criar b ases el etrônicas qu e permitam 
acesso fácil ao conhecimento. Três s ão as fontes  de conheci mento do UMLS: o 
Metathesaurus, o  SPE CIA LIST Lexicon e o Semantic Net work.  

O primeiro contém info rmações sobre con ceitos e termos das áreas 
bio médicas provenientes dos diversos vocabul ários e classi ficações us ados em 
prontuários médicos, em bases de dados bibliográficos, textuais e ad ministrativos no 
campo d a Saúde. O Metathesaurus “preserva os no mes , significados, hierarquia de 
contextos e relações intersígnicas presentes nos vocabulários-fonte, acrescenta algumas 
informaçõ es básicas sobre cada con ceito e estab elece novas relações entre termos de 
diferent es vocabulários-fonte” (USNL M, 2003). Um aspecto i mportante do 
funcionamento do UMLS  Metathesaurus é o fato de ligar entre si designações 
alternativas dos termos princip ais, co mo sinônimos, variant es lexicais e traduçõ es. Sua 
organização intern a baseia-s e em conceitos ou significados e é assi m explicada pelos 
conceptores do  projeto: 

Cada conceito do Metathesaurus  tem atributos que ajudam a definir seu significado, isto 
é, as categorias semânticas às quais pertence, sua posição na hierarquia de contextos de 
vários vocabulários-fonte e, para diversos conceitos, a definição. Certas relações entre 
diferentes conceitos são representadas: algumas provêm dos vocabulários-fonte, outras são 
criadas durante a construção do Metathesaurus . A maioria das relações inter-conceitos se dá 
entre conceitos próximos semanticamente. O Metathesaurus contém ainda informações sobre 
o(s) nome(s) da(s) base(s) de dados selecionada(s) na(s) qual(is) o conceito aparece e, para os 
termos do MeSH1, informações sobre os qualificadores aplicados aos termos no MEDLINE. 

                                                                         
1 MeSH- Medical Subject Heading  é um thesaurus documental controlado, formado por termos 
geralmente ligados a outros termos que mantêm diferentes relações conceptuais entre si, 
especializado em Medicina. Foi criado pela National Library of Medicine dos Estados Unidos. É 
utilizado para indexar 4.300 artigos de revistas das áreas biomédicas com registro na base de 
dados MEDLINE, também especializada em Medicina. (USNLM, 2003) 
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O UMLS traz informações sobre conceitos co-ocorrentes no MEDLINE e alguns dados sobre 
outras fontes. (USNLM, 2003)  

O Metathesaurus dispõe, em sua v ersão 2002AA, de 776 .940 conceitos e de 
2.100.000 d esignações, por v ezes em várias línguas, encontradas em mais d e 60 
vocabulários  das áreas bio médi cas.  

Juntament e co m o  Metathesaurus e o Semantic Network, o SPECIALIS T 
Lexi con (Léxi co especializado , SL ) co mpõe o Sistema UML S. Sua fun ção é a de 
armazenar – e disponibilizar – um léxico de língua geral inglesa, enriquecida de grande 
quantidade de termos bio médicos. Para cad a palavra ou termo, o SL fo rnece 
informaçõ es sintáticas, morfológicas e ortográficas: categoria gramatical , fl exão (isto é, 
singular e plural para os no mes, conjugações de v erbos, os g raus do  adj etivo e 
advérbios) e outros dados (USNLM, 2003). De modo mais detalhado, o fun cionamento 
do SP pod e ser assi m descrito: 

O programa gerenciador de variantes lexicais está preparado para administrar a alta 
quantidade de variação das palavras e termos na linguagem natural. As palavras geralmente 
têm diversas formas flexionadas as quais podem ser consideradas como formas diferentes da 
mesma palavra. O verbo ‘ treat’ , por exemplo, tem três formas flexionadas: ‘treats’ , a terceira 
pessoa do singular no presente do indicativo; ‘ treated’ , o pretérito e o particípio passado, e 
‘treating’ , o particípio presente. Muitos termos complexos do Metathesaurus  e de outro 
vocabulário-fonte têm variantes de outra ordem, além das for mas flexionais e variantes 
ortográficas. O objetivo do programa gerenciador de variantes lexicais é auxiliar o usuário a 
obter a informação apesar dessa variação. (USNLM, 2003) 

Composto de termos médicos  e de língua g eral, o  conjunto lexical do SP foi 
obtido em u ma g ama eno rme de fontes, in clusive da b ase de dados bibliográfi ca 
especializada em Medicina – MEDLINE . (USNL M, 2003)  

Completando o Sistema U MLS, o Semantic Networ k é sua t erceira fonte de 
conheci mento . Su a função prin cipal é org anizar todos os conceitos do Metathesaurus e 
o faz por meio d e seus 134 catego rizadores s emânticos. “As informações sob re u m 
conceito são obtidas no Metathesaurus, mas é o Network que fo rnece in formações sobre 
as categorias s emânticas básicas às quais esse con ceito está ligado; ele defin e ainda as 
relaçõ es que podem s e estab elecer entre essas  categorias ” (U SNL M, 2003). No 
Net work, os categorizadores semânticos são nós e as relações mantidas entre os mes mos 
se apres entam sob a forma d e links. As cat egorias semânticas organizam-se 
internamente no Network em grupos maiores, qu e contemplam, po r exemplo , estruturas 
anatô mi cas, funções biológicas, organismos, elementos quí micos, objetos físicos, 
conceitos, idéias, e outros  (USNLM, 2003). 

Uma possibilidade de acesso ao U MLS dá-se por meio do Medical World 
Search, s erviço de bus ca on line . Ao  se pesquisar u m termo da área médica, o MWS 
utiliza os recursos do UMLS p ara ligar os possíveis sinônimos do termo p esquisado, 
tornando, assi m, mais eficiente a busca d as in formações. É preciso ressaltar que ess e é 
u m serviço d e acesso restrito, ou sej a, o usuário deve cadastrar-se e receb er u ma 
autorização para usufruir d a base de dados. 
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4. Co ncl usões 
 
A terminologia médica é u ma das mais estudadas tanto por profissionais da 

saúde, quanto por lingüistas. No âmbito da Terminologia e da Terminog rafi a, inú meros 
são os trabalhos sobre esse conjunto vocabular. N a linha do tempo, tem sido objeto de 
análise e tratamento constante. A variação lexical é u ma realidade para o domínio  da 
Medi cina e, to mando -se co mo  base os dados  do UML S Metath esaurus , a proporção  é 
de ap ro xi madamente três d esignaçõ es p ara cad a conceito. As relações s emânticas  e 
conceptu ais mantidas entre os termos médicos  também pass aram a ser objeto de 
atenção dos especialistas da área e dos terminólogos. Assi m, essas passaram a ser 
evidenciad as, inclusive do  ponto de vista visual nas b ases de dados eletrônicas. Todos 
esses aspectos têm sido alvo de preocup ações das organizações internacion ais de saúde 
pública, que procuram harmonizar a terminologia de modo a que co municação ent re 
especialistas seja marcad a pela menor intensidade de ruídos. Tamb ém trabalham 
intensamente no sentido d e garantir  o acesso  fácil às in formações médicas.  

Os projetos aqui descritos – Nomina Anatomi ca, Nom enclatura Internacional 
de Doen ças e Sistema  Unificado de Linguag em Médica – são  expressões d essas 
tentativas. É fund amental aos terminólogos que se dedicam ao estudo desse conjunto 
lexical o  conheci mento desses proj etos e, d e preferên cia, o acesso aos dados por eles 
sistematizados .  

 
RESUMO: A Medi cina faz es forços para ho mogen eizar e sistematizar sua terminologia. 
Alguns projetos co mo a Nomina Anatomica , a No men clatura Intern acional d e Doenças 
e o Sistema Uni ficado d e Linguag em Médica são  expressões d essas tentativas . A 
Terminologia não pode fi car alheia a eles. Nesta co muni cação an alisaremos questões 
terminológicas relativas a esses p rojetos. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Terminologia; Medicin a; Nomina Anatomica; No menclatu ra 
Internacional d e Do enças; Sistema Uni fi cado  de Linguagem Médica. 
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