
Aplicação do ácido acetilsalicílico 

(AAS) nos primeiros socorros 

O ácido acetilsalicílico – AAS, é um salicilato 

obtido a partir do ácido salicílico com anidro 

acético, em presença de algumas gotas de 

ácido sulfúrico que por sua vez atua como 

catalisador da reação (figura1).  

Figura 1- Esquema da reação de síntese do ácido 

acetilsalicílico. 

É um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios 

não esteroides (AINEs) com propriedades 

analgésicas, antipiréticas, anti-inflamatórias e 

anti-plaquetárias. Estes efeitos farmacológicos 

devem-se à ação da porção acetil e do salicilato 

da molécula intata, bem como à ação do ácido 

salicílico (metabolito ativo). As ações de outros 

salicilatos devem-se somente à porção 

salicilato. 

O ácido acetilsalicílico também pode ser 

encontrado em associação com a cafeína, 

como a CafiAspirina, indicado para dor de 

cabeça ou enxaqueca, ou vitamina C, como 

Aspirina C efervescente ou Vitergyl C, indicado 

para dor de cabeça ou dor e febre causadas por 

gripes ou resfriados, e devem ser usados com 

indicação médica. 

Para que serve o ácido acetilsalicílico 

O ácido acetilsalicílico, devido sua ação anti-

inflamatória, é indicado para alívio da dor de 

intensidade leve a moderada, como: 

• Dor de cabeça; 

• Dor de dente; 

• Dor de garganta; 

• Cólica menstrual; 

• Dor muscular; 

• Dor nas articulações; 

• Dor nas costas; 

• Dor da artrite; 

• Dor ou febre em caso de resfriados ou 

gripes. 

Além disso, o ácido acetilsalicílico também 

pode ser usado como anticoagulante, o que 

evita a formação de trombos ou coágulos que 

podem causar complicações cardíacas. Por isso, 

em alguns casos o cardiologista poderá receitar 

esse remédio para prevenir infarto, AVC, 

ataques isquêmicos transitórios (AIT), angina 

do peito, tromboembolismo após cirurgia, 

trombose venosa profunda ou embolia 

pulmonar. 

Mecanismo de ação 

De uma maneira geral, o seu mecanismo de 

ação consiste na inibição direta da atividade da 

enzima cicloxigenase (COX) diminuindo, deste 

modo, a formação dos precursores das 

prostaglandinas (PGs) e dos tromboxanos (TX) 

a partir do ácido araquidónico (AA). O AAS inibe 

ambas as isoformas da COX. A COX-1 

desempenha um papel importante na 

manutenção das funções normais a nível 

vascular, gástrico e renal, catalisando a 

formação de prostaglandinas de proteção. A 

COX-2 é induzida por estímulos inflamatórios e 

por citoquinas circulantes. Assim, as ações anti-

inflamatórias dos AINEs são devidas à inibição 

da COX-2, enquanto os efeitos indesejáveis, 

tais como irritação gástrica e efeitos renais 

tóxicos, são devidos à inibição da enzima 

constitutiva COX-1. 



 

Figura 2- Mecanismo de ação. 

Possíveis efeitos colaterais 

O ácido acetilsalicílico pode causar efeitos 

colaterais graves que necessitam de 

atendimento médico imediato. Por isso, deve-

se procurar ajuda médica ou o pronto socorro 

mais próximo no caso do surgimento de 

sintomas como sangramento no nariz, nas 

gengivas ou na região íntima, dor ou 

desconforto gastrointestinal. 

É aconselhado procurar ajuda médica 

imediatamente ou o pronto-socorro mais 

próximo se surgirem sintomas de alergia ao 

ácido acetilsalicílico como dificuldade para 

respirar, sensação de garganta fechada, 

inchaço na boca, língua ou rosto, ou urticária. 

Os efeitos colaterais mais comuns que podem 

ocorrer durante o tratamento com o ácido 

acetilsalicílico incluem náuseas, vômitos, 

diarreia, azia ou dor de estômago. 

Além disso, o uso prolongado do ácido 

acetilsalicílico pode causar úlcera gástrica ou 

uma condição chamada salicilismo, que pode 

ser percebida através de sintomas como 

tontura, zumbido no ouvido, dor de cabeça ou 

confusão mental. 

Aplicações do ácido acetilsalicílico 

A aspirina, cuja substância ativa é o ácido 

acetilsalicílico, representa um dos 

medicamentos mais utilizados em todo o 

mundo. Desde a Idade Média até aos dias de 

hoje, têm vindo a ser descritas inúmeras 

propriedades terapêuticas nomeadamente: 

analgésica, antipirética, anti-inflamatória, anti-

plaquetária, entre outras. 

Para além do seu uso no alívio da dor ligeira a 

moderada, febre e inflamação, a aspirina 

assume um importante papel na diminuição do 

risco de acidentes cardiovasculares. 

Entretanto, vários ensaios têm vindo a sugerir 

novos efeitos benéficos da aspirina. 

Descobertas recentes demonstraram que a 

aspirina, administrada por vários anos, pode 

reduzir, a longo prazo, o risco de alguns tipos 

de cancro, particularmente o cancro colorretal. 

Várias evidências apoiam a hipótese de que 

esse efeito é conseguido com doses baixas de 

aspirina, as mesmas utilizadas na prevenção de 

eventos cardiovasculares, posicionando a ação 

antiplaquetária da aspirina no centro de sua 

eficácia anti-tumoral. 

Webgrafia: 

• https://www.tuasaude.com/acido-

acetilsalicilico-aspirina/ (04/2022); 

• https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4

867/1/PPG_26314.pdf (04/2022). 
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