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Resumo: O presente trabalho analisa os prefixos de negação na bula de remédio a fim de mostrar a função desses prefixos nesse gênero, com o
objetivo de relacionar o ensino de gramática e gêneros textuais. Um dos aspectos gramaticais mais evidentes nesse gênero é o nível morfológico,
principalmente no que tange à formação de palavras derivadas por prefixação. Vale ressaltar que, neste trabalho, buscamos evidenciar a
importância dos aspectos gramaticais, mais especificamente o nível morfológico, que compõem o gênero bula de remédio, assunto para o qual o
professor de língua portuguesa deve estar atento dentro da sala de aula, mostrando a relevância desses prefixos para a construção de sentidos
nesse gênero.

Palavras-chave: Gênero textual. Ensino de gramática. Prefixação.

Resumen: El presente trabajo analiza los prefijos de negación en recetas de indicación mostrando la función de esos prefijos en este género, con el
objetivo de relacionar el encino de la gramática y los géneros textuales. Uno de los aspectos gramaticales más evidentes en el género es el nivel
morfológico, principalmente en la formación de palabras derivadas de la prefijación. Vale resaltar que en este trabajo, buscamos evidenciar la
importancia de los aspectos gramaticales, más específicamente el nivel morfológico, que componen el género receta de indicación, asunto que el
profesor de lengua portuguesa debe estar atento dentro de la clase, mostrando la relevancia de esos prefijos para la construcción de los sentidos en
este género.

Palabras claves: Género textual. Encino de la gramática. Prefijación.

Considerações iniciais

O propósito deste trabalho é apresentar uma análise dos prefixos de negação encontrados em bulas. Nosso objetivo principal é relacionar o ensino
de aspectos gramaticais ao gênero textual, a fim de mostrar de que forma os prefixos de negação contribuem para a caracterização desse gênero.
Além disso, buscamos mostrar como se constrói o sentido de algumas palavras que têm ligadas à sua base prefixos de negação. Assim sendo,
buscamos evidenciar a importância de formas gramaticais, mais especificamente no nível morfológico na caracterização do discurso médico.

Entendemos a relevância do estudo desse gênero em sala de aula, sobretudo pelo seu caráter de inserção no cotidiano dos cidadãos. Um dos
aspectos gramaticais mais evidentes na textualização é o nível morfológico, principalmente no que tange à formação de palavras derivadas por
prefixação. Os prefixos vêm antes da base, mudando o significado da raiz, mas não mudando a categoria lexical (MARGOTTI, 2008), assim, ao se
unirem a uma base, mudam totalmente o significado da palavra, fazendo uma contraposição ao significado da base.

Desse modo, primeiramente, apresentaremos o conceito de gêneros discursivos defendido por Mikhail Bakhtin (2003) e também, uma sucinta
discussão sobre as bulas. Em seguida, a partir de estudos realizados por Margotti (2008), apresentaremos o conceito de prefixos. Também, para
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relacionarmos o gênero discursivo/textual com o ensino de gramática, utilizaremos como aportes teóricos os textos de Sobral (2009), que aborda
questões de gênero discursivos; e Kleiman (2001), que apresenta uma experiência em sala de aula com o gênero bula.

1 Análise do gênero bula

Segundo Bakhtin (2003 p. 279), “os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados”. Por um lado, o gênero bula se caracteriza por manter
enunciados estáveis como: “todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças”, “não tome remédio sem o conhecimento do seu
médico, pode ser perigoso para a saúde”, entre outras; que caracterizam um determinado discurso: o discurso médico.

Por outro lado, a bula, como uma forma textual, possui uma determinada característica: é estruturada, do ponto de vista macrotextual, por
indicações sobre a composição química do fármaco, sobre modo de utilizá-lo, reações diversas, dentre outros. Do ponto de vista microtextual, são
utilizadas formas de frases imperativas, além de sequências descritivas e narrativas. Quanto ao aspecto morfológico, são encontrados termos
formados por derivação, como, por exemplo, a palavra hipersensibilidade, que aparece praticamente em todas as bulas.

Ainda de acordo com Bakhtin, os gêneros se dividem em primários (simples) e secundários (complexos). Os secundários fazem parte da
comunicação cultural, científica, entre outras esferas, por exemplo, o romance, o teatro, etc. Os primários fazem parte do cotidiano, por exemplo, a
conversa entre amigos, a lista de compras, dentre outros. Fazem parte da constituição do gênero: conteúdo temático, estilo e construção
composicional.

O estilo é sempre individual, pois marca “a individualidade de quem fala (ou escreve)” (BAKTHIN,2003, p. 283). No caso das bulas, analisaremos
através das marcas linguísticas, especificamente os prefixos de negação utilizados em cada laboratório a fim de mostrar com que frequência os
prefixos des-, contra-, in-, anti-, não- aparecem nas bulas, de forma a demarcar um discurso autoritário, caracterizando, dessa forma, esse gênero.
Sendo que, o estilo está ligado às unidades temáticas do enunciado, que não é o assunto propriamente do gênero, mas nele é recorrente (SOBRAL,
2009, p. 118-119). Em relação à construção composicional, podemos dizer que é a estrutura de determinado gênero constitui nas partes que o
compõem, por exemplo, um artigo científico cuja estrutura é resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências.

No que se refere às bulas, especialmente naquelas que fizeram parte do corpus da nossa pesquisa, encontramos na sua construção composicional
segmentos como identificação do medicamento, informações ao paciente e dizeres legais:

a) Na identificação do medicamento é denominado o nome de marca, o nome do princípio ativo, a substância que age no organismo, a forma
farmacêutica e a apresentação, além de a maneira como o remédio é produzido e se apresenta. Além disso, abaixo do nome do medicamento vem o
nome do laboratório;

b) nas informações ao paciente, são disponibilizadas orientações sobre a ação do medicamento, como ele funciona e como atua no organismo.
Aborda-se, também, para que e para quem o medicamento é indicado e, ainda, apresenta frases de alerta;

c) nos dizeres legais, é apresentado o número do registro no Ministério da Saúde, o nome e o número no (CRF) do farmacêutico responsável, o
nome da empresa fabricante, o telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

A bula, por se tratar de um gênero que tem como sequência típica o tipo textual descritivo, tem como função descrever como administrar
determinado medicamento, além da composição química daquele fármaco (componente ativo) para que o leitor em caso de ter alguma
hipersensibilidade interromper o tratamento e comunicar ao seu médico.

Vale ressaltar que a bula é um gênero do cotidiano que é usado para instruir tanto o paciente como algum profissional da área da saúde a como usar
determinado medicamento. Assim sendo, ela pertence à esfera de comunicação da área da saúde. A leitura desse gênero é quase que uma função
obrigatória, pois um erro na compreensão de como administrar o medicamento pode colocar em risco a vida do paciente.

As condições de produção do gênero discursivo/textual bula dizem respeito à intencionalidade do autor, público leitor, função desse gênero,
estrutura e formas de textualização. Geralmente, as bulas são escritas e assinadas pelo farmacêutico responsável. A assinatura vem no final das
bulas, junto com o seu registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do seu respectivo estado. O público leitor das bulas em geral são os
pacientes, mas quase sempre esse gênero também é procurado e lido por profissionais da área da saúde e estudantes em geral.

É necessário considerar, contudo, que a aceitação desse gênero está condicionada a fatores culturais. Kleiman (2001, p. 10) apresenta uma reflexão
sobre como fatores como a crença na cura pelo uso de remédios farmacêuticos pode interferir na leitura desse gênero. Na experiência relatada pela
autora, ocorrida numa turma de alfabetização de adultos, os alunos, que tinham mais fé em benzedores do que no tratamento com remédios
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tradicionais, simplesmente não aceitaram o gênero. A explicação dada pela autora leva em conta os fatores sociais, como a ida a consultórios
médicos, a compra de remédios em farmácia, bem como seguir as instruções de uso.

Consideramos que a relevância de trabalhar com este gênero em sala de aula está relacionada à compreensão dos fatores culturais apontados por
Kleiman (2001). Caso sejam desconsiderados tais fatores, corremos o risco de qualquer atividade em sala de aula com esse gênero pode não atingir
os objetivos de ensino de língua portuguesa. Vale ressaltar a situação final, relatada pela autora:

Quase no fim da aula, um jovem adolescente, catador de laranjas tornou-se porta-voz de vários outros alunos, e
explicitou sua oposição à premissa, defendendo remédios naturais e chamando os médicos de exploradores dos
pobres, vários alunos se uniram a ele, contando casos de sucesso de remédios alternativos e de cura mediante
benzedores, indicando com isso a sua descrença absoluta na farmacêutica e na medicina. (KLEIMAN, 2000, P.11).

Acreditamos que tratar a bula em sala de aula é importante, pelo menos para uma parcela da sociedade que tem contato com esse gênero.
Tratando-se de um gênero que da uma instrução, a leitura se torna fundamental para que o leitor que aceita o discurso da ciência compreenda como
administrar o medicamento e, portanto, não colocar a sua vida em risco.

Por essa razão, restringimo-nos, neste trabalho, dentro da análise da formalização desse gênero, a compreender como os prefixos de negação são
utilizados de forma a demarcar características peculiares às bulas, como forma de caracterizar o discurso científico, por detrás dessas.
Apresentaremos, a seguir, uma breve explanação sobre os aspectos morfológicos, bem como eles são evidentes nesse gênero.

2 Aspectos morfológicos

A Morfologia estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras (MARGOTTI, 2008). Para tanto, essa área é relevante para uma análise
tanto da forma de textualização de um dado gênero, quanto da estrutura de formação de uma palavra, pois nos parece ser importante para o leitor
conhecer a origem do vocábulo, bem como sua formação e função em determinado contexto.

Além disso, para lermos qualquer gênero precisamos ter um conhecimento prévio tanto linguístico quanto textual. Caso contrário, não conseguimos
construir sentidos para o texto. O conceito de metaconsciência textual, proposto por Roncarati (2010), nos sugere que é necessário, para
entendermos determinada palavra dentro dos textos, primeiramente, ter consciência de sua estrutura morfológica.

A morfologia delimita várias partes da palavra. Porém, neste parágrafo, vamos nos restringir ao conceito de base e de afixos, mais especificamente
no de prefixo. Para Rocha (1998, p. 100): “base é uma seqüência (sic) fônica recorrente a partir da qual se forma uma nova palavra, ou através da
qual se constata que uma palavra é morfologicamente complexa”. Portanto, segundo o autor, a uma base pode-se agregar os afixos (prefixos e
sufixos), que são os morfemas derivacionais, ou seja, são aqueles que formam novas palavras ao se unirem a uma base.

Dentro da categoria dos afixos temos os prefixos, os quais, segundo Margotti (2008, p. 39) são “[...] morfes aditivos que precedem a raiz [...]”. O
autor defende que alguns prefixos se caracterizam por mudar o significado da raiz ao atribuir um sentido oposto à palavra que sofreu prefixação. Os
prefixos, segundo esse autor, “em geral não alteram a classe gramatical dos vocábulos” (MARGOTTI, 2008 p. 40), dentre outras características.

2.1 Prefixo

Conforme apresentamos na seção anterior, os prefixos vêm antes da base, mudando o significado da raiz, mas não mudando a categoria lexical
(MARGOTTI, 2008). Partindo do princípio de que base é “uma sequência fônica recorrente, a partir da qual se forma uma nova palavra” e raiz – “um
morfema comum a várias palavras de um mesmo grupo lexical” (ROCHA, 1998 p. 100-102), chegaremos aos afixos, que são a junção de prefixos,
sufixos a uma base (BASÍLIO, 1987). Neste trabalho, enfocaremos nos prefixos, principalmente os de negação. Os prefixos de negação (in-, anti-,
contra-, des-, não-) formam novas palavras dando um sentido oposto ou contrário à base.

Como exemplo, podemos citar a palavra infeliz. Morfologicamente, temos a base feliz, que é dotada de uma carga semântica. Sua definição no
dicionário Houaiss (2001, 1323) é “estado de uma consciência plenamente satisfeita, contentamento, bem estar etc.”. Com o acréscimo do prefixo
in-, existe alteração da carga semântica da base e o significado da palavra passa a ter um sentido oposto ao anterior. Neste caso, infeliz significa
segundo o dicionário Houaiss (2001, 1323) é “estado do que é ou esta infeliz, situação lamentável, circunstância adversa”. Dessa forma, como
apontam Basílio (1987) e Margotti (2008), não há alteração da categoria lexical do termo, sendo ambos adjetivos.
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Para Rocha (1998), o prefixo não é uma base, é sempre uma forma presa, porém existem prefixos que possuem formas livres: contra-, anti-, não-,
extra-, dentre outros. Ainda, de acordo com Margotti (2008), as formas livres são “[...] vocábulos formais que podem ser pronunciados
isoladamente e, mesmo assim, expressam ideias” (2008, p. 16) e as formas presas “[...] só têm valor (ou funcionam) quando combinadas com
outras formas livres ou presas” (2008, p. 16), por exemplo: in-, des-.

Partindo desses conceitos, conseguimos identificar os prefixos de negação in-, anti-, contra-, des-, não- formando substantivos, adjetivos e verbos,
por exemplo, a palavra antibacteriana. O prefixo anti- acoplado à base bacteriana formam a palavra antibacteriana. (SèS. anti)¹[1]. É o que ocorre
também, com as palavras: inadequada: o in-, prefixo, junto com a base adequada formam a palavra inadequada (AèA. in)[2]. Por sua vez, em
desencadear, o prefixo des- com a base encadear formam a palavra desencadear (VèV. des)². Além disso, a palavra contra-indicação (SèS.
contra)[3], além de possuir ligado à sua base o prefixo contra-, possui o sufixo –ção. Ressaltamos que, em todos os casos de prefixação citados, não
há alteração da categoria lexical da base.

3 Análise do prefixo de negação em bulas

Neste trabalho, analisamos um total de cem bulas (ver anexos 1 a 3). Primeiramente, verificamos o número de ocorrências dos prefixos de negação
encontrados e qual o seu significado dentro dessas bulas. Após, procuramos estabelecer comparações tanto de uso, quanto de significado dos
prefixos. Para isso, elaboramos uma tabela para identificação da base, categoria da base, prefixo, significado do produto, RAE[4]. Finalmente,
analisamos como esses prefixos são empregados e sua importância nesse gênero.

Nas bulas analisadas[5], encontramos os prefixos de negação in-, anti-, contra-, des, não-. A maior ocorrência foi da palavra contra-indicação, em
oitenta e duas bulas, cujo significado é de que os remédios possuem uma indicação especifica para aquele tipo de tratamento. Nas outras dezoito
bulas restantes, o termo contra-indicação veio seguido da expressão “não indicado para”, anulando assim parcialmente o sentido de oposição. Além
disso, o prefixo contra- apareceu na palavra contraceptivo, em uma bula, sem o uso de hífen, o quer dizer não conceber algo ou alguém.

As ocorrências encontradas com o prefixo anti- foram antibiótico ou anti-biótico, em vinte e uma bulas, sendo que o uso deste prefixo serve para
contrapor o sentido da base. Dessa maneira, anti + biótico foi utilizado nas bulas com a intenção de determinar a prevenção contra bactérias. Além
desta palavra, temos antiinflamatória ou anti-inflamatório, com dezenove ocorrências. Assim, temos anti + inflamatória como uma prevenção contra
a inflamação. E, por último, a palavra antipirético, a qual previne a febre, aparecendo em dez bulas.

O prefixo in- foi utilizado em vinte e uma bulas, na formação da palavra insuficiência, para designar insuficiência renal, insuficiência cardíaca, ou
insuficiência respiratória. Temos então, a base suficiente, que significa funcionamento adequado de alguma coisa. Colocando-se o prefixo in-, temos
o sentido oposto: um funcionamento inadequado do órgão.

Além disso, temos ainda a ocorrência dos prefixos des- e não-. O prefixo des- ocorreu em oito bulas, com a palavra desagradáveis, um adjetivo no
plural. Então, com o acréscimo do prefixo des- à base agradáveis, temos um sentido oposto, contrário. O prefixo não- aparece em quatro bulas das
cem bulas analisadas, ocorrendo nas palavras não-esteróide[6] (três) e não-hormonal[7].

Foi realizado uma análise dos prefixos de negação por Laboratório que estará em anexo, Mantecorp teve mais ocorrência, e nele apareceu vinte e
quatro vezes o prefixo in-. Além do que, utiliza-se o prefixo in- para denotar uma negação, um movimento para dentro. Sendo assim, os prefixos se
caracterizam por mudarem o discurso, pois, ao se unirem à base, mudam totalmente o significado da raiz, fazendo uma contraposição.

4. Considerações Finais

A leitura da bula pode e deve ser feita por qualquer cidadão. Geralmente, ela é escrita para que o paciente saiba como utilizar determinado
medicamento, mas isso não quer dizer que um aluno de Língua Portuguesa, por exemplo, não possa ler este gênero com outros objetivos em mente.

A bula se caracteriza como um gênero textual, pois em suas marcas podemos identificar um discurso científico da esfera médica/farmacológica.
Sendo assim, o trabalho com a leitura e a compreensão deste gênero será primordial para o desenvolvimento do aluno, fazendo assim, com que
tenha capacidade de saber ainda sobre o conteúdo semântico dos termos utilizados em determinado medicamento, que isso não queira dizer que
possa se automedicar.

Por um lado, o gênero bula apresenta marcas de textualização (tipos de frases e organizações frasais) que demonstram certos enunciados como
“este medicamento contém açúcar”, deixando claro ao leitor que aquele medicamento não pode ser ingerido por pessoa diabéticas. Assim como
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apresenta os prefixos de negação como in-, anti-, contra-, des-, não- que são recorrentes e têm uma função específica para caracterizar esse
discurso.

Além do mais, esse gênero, quando for utilizado pelo professor em sala de aula, exige atenção, como vimos em Kleiman (2001), que demonstra
esse aspecto. Vimos que a leitura e aceitação desse discurso depende de fatores sociais, para assim, poder ser explorado de forma eficiente,
deixando claro o seu conteúdo bem como sua importância no nosso dia-a-dia.

Vale ressaltar que, antes de realizarmos o trabalho, tínhamos a expectativa de encontramos apenas um prefixo de negação em cada bula, por causa
do uso da palavra contra-indicação que aparece na maioria das bulas. A partir das análises, podemos perceber que Rocha (1998) e Margotti (2008)
abordam prefixos em geral, pois ao se unirem a uma base, mudam o significado da palavra, fazendo assim uma contraposição semântica.

Os prefixos de negação analisados in-, des-, anti- foram encontrados em poucas bulas, num total de sessenta. O in- aparece em substantivos ou
adjetivos; o des- com adjetivos e o anti- como em substantivos que nomeiam doenças. Desta maneira, o método de análise nas bulas foi relevante
para podermos perceber com mais atenção a importância desses prefixos em relação à categoria lexical.

Assim, podemos concluir nosso trabalho com uma proposta de um estudo aprofundado sobre a ocorrência do prefixo não- como forma presa ou livre
em diferentes gêneros, uma vez que, nas bulas analisadas, como havíamos apontado no tópico anterior, apareceu em apenas quatro bulas. Sendo
assim, ele é importante na sala de aula, pois nele podemos analisar vários aspectos como, predicação verbal, verbos do imperativo
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ANEXO 1

Bulas analisadas

Nome dos medicamentos
Alivium Decadron
Plasil Dexacilina Squibb Epecilina
Cefalexina Albumina Humana a 20%
Procor-S Brondilat (acebrofilina)
Wyeth Betnevral
Stugeron – Janssen Neopiridin (cloreto de cetilpiridino)
Diclosódico Bronco Binotal
Reuvan Plus Carbocisteína
Fosfomicin Bacacil
Predisim (prednisolona) Dipirona Sódica
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Persantin Controsina Depot
Lorasec – loratadina Abocresil Carbocisteína
Pasta Granúgena Dorscopena
Previane Propranolol
Primossiston Colírio Moura Brasil
Diclofenaco resinato Dexa-citoneurin
Wellcome Cálcium Sandoz F
Nimesulix (nimesulida) Cefalen
Novamin- Amicacina Bristol Coltrax
Fibrase Haemaccel
Insulina NPA Lilly Cefamezin – Carlo Erba
Hirudoid Supristol
Keflin Neutro Cálcium Sandoz Vitamina C
Ibupril (ibuprofeno) Pontin (ácido mefenâmico)
Heparinoterapia tópica Diamicron
Voltaren Diazepan
Xarope de iodeto de potássio Dalacin C- Upjohn
Algi-Tanderil Dipemed (dipirona sódica)
Rifocina (solução otológica) Flogoral
Ablex Diclofenaco de Potássio
Esclerovitan Atenolol
Murazyme Fosfato sódico de prednisolona
Revivan dopamina Passaneuro
Mononitrato de isossorbida Paraqueimol
Brondilat (acebrofilina) Tendocron – Antidistônico
Minilax Trofodermin
Tagamet Teldame- Merrell
Librax Toloxin
Tricomax Azitrolab (azitromicina)
Nebacetin Tyflen
Trombofob Solu-Medrol- Upjohn
Iroxol Lorasc
Agarol (óleo mineral) Solução injetável de Ampicilina
Insulina Lilly Frademicina –Upjohn
Isoprinosine – Merrell Tylaflex (paracetamol)
Cortitop (acetato de dxametasona) Uromiron
Iodocitol com vitamina B12 Solução injetável de Hidrocortisona
Hipoglós Oftálmico Cecoflan (aceclofenaco)
Helifenicol Digex
Decongex plus Rinofluimucil Glifarelax

ANEXO 2

Análise dos prefixos de negação
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Item lexical Base Categoria
de Base Prefixo Significado RAE Nº de

Ocorrência

Antiartrósico Artrose Substantivo Anti Contra/Previne a
artrose Sà S.anti 1

Anticolinérgico Colinérgico Adjetivo Anti Substância que
bloqueia os nervos AàA.anti 2

Antibacteriana Bactéria Substantivo Anti Contra/Previne
bactérias SàS.anti 6

Anticoagulante Coágulo Substantivo Anti
Contra/Previne a
coagulação do
sangue

SàS.anti 19

Antiinflamatória Inflamar Verbo Anti Contra/Previne a
inflamação VàS.anti 19

Antialérgicas Alergia Substantivo Anti Contra/ Previne a
alergia SàS.anti 1

Anti-exsudativas Exsudar Verbo Anti Contra/Previne a
ação do suor VàS.anti 2

Antibiótico Biótico Substantivo Anti Contra/Previne
Bactérias SàS.anti 21

Antitussígeno Tosse Substantivo Anti Contra/Previne a
tosse SàS.anti 5

Antiálgica Álgico Substantivo Anti Contra/Previne a dor SàS.anti 5

Anti-Histamínico Histamina Substantivo Anti Contra/Previne
alergias SàS.anti 2

Antitrombótica Trombo Substantivo Anti
Contra/Previne a
formação de
coágulos

SàS.anti 1

Antidistônico Distonia Substantivo Anti
Contra/Previne
contrações nos
músculos

SàS.anti 1

Antiácido Ácido Substantivo Anti Neutraliza a ação dos
ácidos SàS.anti 6

Antireumático Reuma Substantivo Anti Contra/Previne a
formação de catarros SàS.anti 10

Antipirético Pirético Substantivo Anti Contra/Previne a
febre SàS.anti 10

Antiespasmódica Espasmo Substantivo Anti
Contra/Previne
movimentos
involuntários

SàS. anti 1

Anticonvulsivantes Convulsão Substantivo Anti Contra/Previne as
convulsões SàS. anti 1

Antipsicóticos Psicose Substantivo Anti Contra/Previne
doenças mentais SàS. anti 2

Antidepressivos Depressão Substantivo Anti

Contra/Previne o
abatimento,
enfraquecimento e o
esgotamento

SàS. anti 2

Que tem a natureza
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Antituberculosa Tuberculose Substantivo Anti do tubérculo SàS. anti 1

Antidiabético Diabete Substantivo Anti
Substancia que reduz
a concentração do
açucar no sangue

SàS. anti 2

Anticoncepcional Conceptivo Adjetivo Anti Contra/ Previne a
concepção de filhos AàS. anti 1

Anti/séptico Séptico Adjetivo Anti Contra/Previne a
infecção AàS. anti 3

Antimicrobiano Micróbio Substantivo Anti Contra/Previne os
micróbios SàS. anti 3

Antitérmico Térmico Adjetivo Anti Não protege do calor AàS. anti 2

Antipruriginoso Prurido Substantivo Anti Contra/Previne as
coceiras SàS. anti 1

Antiflogístico Flogístico Substantivo/Adjetivo Anti Contra/Previne
inflamações SàS. anti 2

Contraceptivo Conceptivo Adjetivo Contra Não conceber algo ou
alguém AàS. anti 1

Contra- indicação Indicar Verbo Contra Não é indicado VàS.contra 82

Desordens Ordem Substantivo Des Não esta de acordo
com a categoria VàS. des 1

Desabilitante Habilitar Verbo Des Tornar inábil ou
inapto VàA. des 1

Desagradáveis Agradar Verbo Des Não agrada VàA.des 8
Desencadear Encadear Verbo Des Soltar algo VàV.des 1

Despersonalização Personalidade Substantivo Des Perda da própria
personalidade SàS. des 1

Desconforto Confortar Verbo Des Falta de conforto VàS.des 4

Descongestionante Congestão Substantivo Des Substância que alivia
a congestão nasal SàA. des 2

Desobstrução Desobstruir Verbo Des Ação ou efeito de
desobstruir VàS. des 1

Desaparecimento Aparecer Verbo Des Ato ou efeito de
desaparecer VàS. des 1

Descontinuação Continuar Verbo Des Ato ou efeito de
descontinuar VàS. des 3

Inconvenientes Conveniente Adjetivo In Não é conveniente AàA. in 4

Intolerância Tolerar Verbo In
Aquilo que é
intolerante;
repugnância.

VàS. in 2

Infusão Fusão Substantivo In Ação de infundir SàS. in 5
Incolor Cor Substantivo In Não tem cor SàA.in 1
Insuficiência Suficiente Substantivo In Função inadequada SàS.in 21
Inalterada Alterar Verbo In Não é modificado VàA.in 4

Inadequada Adequada Adjetivo In Não adequado, que
não convém AàA. in 5

Inespecífica Especificar Verbo In Não é especifico VàA. in 1

Involuntário Voluntário Adjetivo/Substantivo In Feito contra a AàA.in
3
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vontade SàS.in
Inquietude Quieto Substantivo In Não estar quieto SàS.in 2
Ingerir Gerir Verbo In Introduzir VàV.in 2

Inesperado Esperar Verbo In Que não é ou era
esperado VàA. in 1

Inconsciente Ciente Substantivo/Adjetivo In Que não é consciente SàA. in 1
Inseguro Seguro Substantivo/Adjetivo In Que não é seguro SàA. in 6

Indesejáveis Desejar Verbo In Algo que não é
desejado VàA. in 3

Invalidez Válido Adjetivo In Caráter ou estado de
inválido AàS. in 1

Ingestão Gerir Verbo In Deglutição de
alimentos VàS. in 6

Incompatível Compatível Adjetivo In Não concorda com
algo AàS.in 1

Independente Depender Verbo In Que não depende de
algo ou alguém VàA.in 4

Inativo Ativo Substantivo/Adjetivo In Que não tem
atividade SàA. in 1

Intensidade Intenso Adjetivo In Qualidade do intenso AàS. in 5

Inapropriado Apropriado Adjetivo In Não é próprio,
conveniente AàA. in 1

Não-asmático Asma Substantivo Não Contra a asma SàS.não 1

Não-esteroide Esteróide Adjetivo Não Não apresenta
composto químico AàA. não 3

Não-hormonais Hormonal Adjetivo Não
Não envolve
hormônios em sua
fórmula

AàA. não 1

ANEXO 3

Nome dos laboratórios

Medicamento Laboratório
Decadron Merck
Dexacilina Squibb Epecilina Squibb
Albumina Humana a 20% Hoechst Marion Roussel
Brondilat (acebrofilina) Achê
Betnevral Famar France
Neopiridin (cloreto de cetilpiridino) Neo química
Bronco Binotal Bayer
Carbocisteína Geo lab
Bacacil Rottapharm
Dipirona Sódica Neo Química
Controsina Depot Italy
Abocresil Carbocisteína Procienx
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Dorscopena Medquímica
Propranolol Genérico
Colírio Moura Brasil Sanofi-Aventis Farmacêutica
Dexa-citoneurin Merck
Cálcium Sandoz F Novartis
Cefalen Lorenzini
Coltrax Sanofi-Aventis Farmacêutica
Haemaccel Hoechst Marion Roussel
Cefamezin – Carlo Erba Hoechst Marion Roussel
Supristol Knoll
Cálcium Sandoz Vitamina C Famar France
Pontin (ácido mefenâmico) Sandoz
Diamicron Servier
Diazepan Germed
Dalacin C- Upjohn Pfizer
Dipemed (dipirona sódica) Medquímica
Flogoral Achê
Diclofenaco de Potássio Antiflan
Atenolol AstraZeneca do Brasil
Fosfato sódico de prednisolona Mantecorp
Passaneuro Bunker
Paraqueimol Achê
Tendocron – Antidistônico Espanhã
Trofodermin Pfizer
Teldame- Merrell Hoechst Marion Roussel
Toloxin Biolab Sanus Farm
Azitrolab (azitromicina) Multilab
Tyflen Brasterápica
Solu-Medrol- Upjohn Pharmacia & Upjohn
Lorasc Vitapan
Solução injetável de Ampicilina Eurofarma
Frademicina –Upjohn Pfizer
Tylaflex (paracetamol) Medquímica
Uromiron Bayer
Solução injetável de Hidrocortisona Novartis
Wyeth Wyeth
Stugeron – Janssen Janssen-cilag farmacêutica
Diclosódico Multilab
Reuvan Plus Italy
Alivium Mantecorp
Plasil Sanofi-Aventis Farmacêutica
Cefalexina Eurofarma
Procor-S Servier
Fosfomicin Zambom
Predisim (prednisolona) Mantecorp
Persantin Boehringer Ingelheim
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Lorasec – loratadina Mantecorp
Pasta Granúgena Basf Pharma
Previane Legrand
Primossiston Bayer
Diclofenaco resinato Biosintética
Wellcome SmithKline Beecham
Nimesulix (nimesulida) Teuto Brasileito
Novamin- Amicacina Bristol Squibb
Fibrase Parke Davis
Ablex De Angeli
Esclerovitan Merck
Murazyme Evolabis
Revivan dopamina Zambom
Mononitrato de isossorbida Baldacci
Brondilat (acebrofilina) Achê
Minilax Eurofarma
Tagamet Skef
Librax Cristália
Tricomax Buller
Nebacetin Nycomed
Trombofob Abbott
Iroxol Abbott
Agarol (óleo mineral) Achê
Insulina Lilly Eli Lilly
Isoprinosine – Merrell Ewopharma
Cortitop (acetato de dxametasona) Multilab
Iodocitol com vitamina B12 Medley S.A. Ind. Farm.
Hipoglós Oftálmico Andromaco
Helifenicol Cristália
Decongex plus Valpharma
Hirudoid Sankyo
Cecoflan (aceclofenaco) Vitapan
Digex Novartis
Rinofluimucil Glifarelax Zambom
Algi-Tanderil Glenmark
Rifocina (solução otológica) Lepetit
Voltaren Novartis
Xarope de iodeto de potássio Emila
Keflin Neutro Antibiótico do Brasil
Ibupril (ibuprofeno) Teuto Brasileiro
Heparinoterapia tópica Knoll
Insulina NPA Lilly Eli Lilly

¹Acadêmica do 9º semestre do curso de Licenciatura Letras da Universidade Federal do Pampa Campus Jaguarão. Bolsista do Programa de Educação
Tutorial Pedagogia. e-mail: alinemouradomingues@gmail.com
.
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³Diretor e Professor da Universidade Federal do Pampa Campus Jaguarão, Tutor do Programa de Educação Tutorial Pedagogia. e-mail:
mau.vieira@yahoo.com
.br

³ Eixo temático 15 estudos da linguagem.

[1] A partir desta formação percebemos que o prefixo anti-, ao se juntar à base bacteriana, não altera a categoria lexical da palavra, neste caso,
permanece sendo substantivo: (SàS anti-).

[2] Ambos prefixos in- e des-, ao se unirem às bases: adequada e encadear, não alteram a categoria lexical da palavra. Assim, a palavra
inadequada (AàA in-) permanece um adjetivo e a palavra desencadear permanece um verbo (VàV des-).

[3] Além de possuir ligado à sua base o prefixo contra-, a palavra derivada possui o sufixo –ção, que transforma o verbo indicar em um substantivo:
indicação. Sendo assim, a junção do prefixo contra- à base indicação não altera a categoria lexical da palavra (SàS contra-).

[4] Regra de Análise Estrutural, é uma análise da mudança da classe gramatical, serve para detectar se ocorreu a mudança na categoria lexical da
palavra.
[5] Os nomes das bulas utilizadas encontram-se no anexo 1.
[6] Não-esteróide: é um adjetivo que qualifica os medicamentos que não possuem composto químico em sua fórmula.
[7] Não-hormonal é um medicamento que não envolve hormônios em sua fórmula.
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