
                                                     

 
LIFAL ACIDOACETILSALISILICO 
ÁCIDO ACETILSALISILICO 

Formas Farmacêuticas e Apresentações 

Caixas com 500 comprimidos : 

• Envelopes com 10 comprimidos de 100 mg. 

• Envelopes com 10 comprimidos de 500 mg 

 

USO PEDIÁTRICO E ADULTO 
 
  COMPOSIÇÃO: 
 
  1- Ácido Acetilsalisílico 100 mg. 
        Cada comprimido contém: Ácido Acetilsalisílico -> 100 mg. 
        Excipientes: Amido, sacarina, talco, explosol, explocel, celulose microcristalina,  
        polvoroma de laranja. 
2- Ácido Acetilsalisílico 500 mg. 
         Cada comprimido contém: Ácido Acetilsalisílico -> 500 mg 
          Excipientes: Amido, talco, explosol, celulose microcristalina  
 
 
Informações ao paciente: 
 
Indicações: Antitérmico, analgésico, antiinflamatório, antiagregante plaquetário. 
Conserve o medicamento na sua embalagem original, guarde-o em local fresco, seco e ao abrigo da 
luz. 
O prazo de validade deste medicamento é de 2 anos após a sua data de fabricação, desde que 
observados os cuidados de conservação. O prazo de validade, o número do lote e a data de 
fabricação estão anotados nos envelopes e na embalagem externa do produto. 
Não tome medicamento sem o conhecimento do seu médico, pode ser perigoso para sua saúde. 
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu termino. 
Informar ao seu médico se estiver amamentando. 
Siga a orientação de seu medico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do 
tratamento. 
Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu medico. 
Informar ao seu medico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: cólicas, dor ou 
desconforto abdominal, náusea, vômito, indigestão ou pirose. 
 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. 

 
 Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o 
 tratamento. 
 
 Informações técnicas: 
 



Características:  
 O ácido acetilsalisílico tem ação analgésica, antiinflamatória, antitérmica e antiagregante 

plaquetária.  O mecanismo de ação, de modo geral, é a inibição da síntese das prostaglandinas, 
sendo a ação analgésica e antiinflamatória exercida perifericamente, junto aos tecidos. A ação 
antitérmica se deve à inibição das prostaglandinas na área pré - óptica talâmica e a queda de 
temperatura anormal decorre da vasodilatação cutânea. Nas plaquetas, a inibição da ciclo-oxigenase 
dificulta sua agregação. 
 
Indicações : 

Como antitérmico, analgésico e antiinflamatório. Nas isquemias cerebrais transitórias, diminui o 
risco de novos acidentes vasculares isquêmicos. 

 
 Contra-indicações: 
    Devido à ação anticoagulante, o ácido acetilsalisílico tem contra indicação relativa nos pacientes 
com história de sangramento gastrintestinal, distúrbios da hemostasia ou portadores de úlceras. 
Deve-se dar preferência a outro antiinflamatório, antitérmico ou analgésico. 
  Angiodemas e outras reações alérgicas induzidas pelo ácido acetilsalisílico ou pelos AINEs com 
alto risco de reação cruzada. 
 
Advertências - Precaução ou cuidados que devem ser considerados: 
 
  Devido à ação irritante / gástrica, formulações simples de ácido acetilsalisílico devem ser ingeridas 
de preferência durante ou após a refeição, evitando seu uso em jejum. 
  O tratamento com ácido acetilsalisílico deve  ser  interrompido, pelo menos  uma semana antes da 
realização de cirurgias, devido ao aumento do tempo de sangramento. Pelo mesmo motivo, podem 
ocorrer hematomas relativamente grandes após pequenos traumatismos. 
 O risco / benefício deve ser avaliado em situações clínicas como: hipertensão, gota, 
comprometimento renal, asma e deficiência da glicose – 6 fosfato desidrogenasse (anemia 
hemolítica). 
O uso durante o terceiro trimestre de gestação pode causar o prolongamento da gestação 
aumentando risco de danos fetais e morte, hemorragia pré-natal e parto prolongado. 
 
CRIANÇAS OU ADOLESCENTES NÃO DEVEM USAR ESTE MEDICAMENTO PARA 
CATAPORA OU SINTOMAS GRIPAIS ANTES QUE UM MÉDICO SEJA CONSULTADO 
SOBRE A SÍNDROME DE REYE, UMA RARA, MAS GRAVE DOENÇA ASSOCIADA A 
ESSE MEDICAMENTO. 
 
Interações medicamentosas 

Alguns efeitos do ácido acetilsalisílico no trato digestivo podem ser exacerbados pelo álcool.  
Barbitúricos e outros sedativos podem mascarar os sintomas respiratórios da superdosagem de 
ácido acetilsalisílico. 

 

O uso do ácido acetilsalisílico pode: 

• aumentar a atividade dos cumarínicos e das sulfaniluréias, 

•    diminuir o efeito uricosúrico de probenecida e sulfimpirazona, 

•    aumentar o risco de toxicidade de metotrexato, 

•    aumentar os níveis plasmáticos de corticosteróide, fenitoína, penicilinas e sulfonamidas, 

• reduzir o efeito diurético das espironolactonas e o efeito anti - hipertensivo do captopril. 
 

Doses elevadas de ácido acetilsalisílico podem aumentar as necessidades de vitamina K e 
acentuam o risco de hemorragia relacionada ao uso de medicamentos trombolíticos. 



  Antiácidos e cimetidina diminuem a absorção de ácido acetilsalisílico, o fenobarbital acelera sua 
excreção e o propranolol e a reserpina reduzem sua atividade farmacológica.  Os glicocorticóides 
podem aumentar sua excreção. Laxantes contendo celulose podem reduzir sua eficácia terapêutica. 

 
Reações adversas: 
  Reações mais freqüentes: cólicas, dor ou desconforto abdominal, náusea, vômito, indigestão ou 
pirose. 
  Reações ocasionais ou raras: pode ocorrer anemia por microhemorragia gastrintestinal. Reações 
anafilactóides, coloração azulada ou  rubor na pele, tosse, dificuldade  em  engolir, tontura  ou 
sensação de desmaio (grave), erupção na pele, urticária (pode incluir urticária gigante) e/ou prurido, 
edema de pálpebra, face ou lábios, dificuldade em respirar especialmente em pacientes asmáticos, 
aperto no peito, dermatite, ulceração gástrica ou gastrintestinal. 
 Sintomas de overdose ou hipersensibilidade: insônia, agitação, tremor muscular, zumbido,  
 escotomas cintilantes e palpitações. Pode ainda ocorrer perda de audição, confusão, diarréia, dor de 
cabeça ou estômago, tontura, abnubilação, sonolência, respiração rápida e profunda, vômitos e 
náuseas contínuos, movimento incontrolado das mãos, especialmente em pacientes idosos, sede, 
problemas de visão, hematúria, convulsão, alucinação, excitação, nervosismo, febre inexplicada. 
Sintomas de overdose são mais freqüentes com doses acima de 200 mg/kg, 
Risco na gravidez. 
 
Posologia: 
 
  1 - Efeito antipirético e analgésico:  
  Crianças: 10 a 20 mg/kg de 6 em 6 horas. 
  Adultos: 1 a 2 comprimidos de 500 mg de 4 em 4 horas 
 
 
  2 - Febre reumática e artrite reumatóide: 
  Crianças: entre 100 a 125 mg/kg/dia, divididos a cada quatro ou seis horas durante uma semana. 
  3 - Antiagregante plaquetário:  
 Adultos: 1 comprimido de 100 mg por dia  
 
Superdoses 
Doses tóxicas causam desvios hidroeletrolíticos (acidose metabólica, alcalose respiratória), 
hipoglicemia, hipertermia, náuseas, vômitos, zumbido, surdez transitória, taquicardia, taquipnéia, 
sudorese, agitação, vertigens, hemorragias (uterina, nasal, etc.), convulsões, coma e óbito. 

Nos eventos recentes, indica-se lavagem gástrica com solução de bicarbonato de sódio a 5%. Nos 
casos graves, faz-se correção cuidadosa dos desvios hidroeletrolíticos. Sempre que possível, faz-se 
a alcalinização da urina com bicarbonato endovenoso para facilitar a excreção do ácido. Agitação 
ou convulsões requerem medicação sedativa. Controlar a glicemia e corrigir suas quedas. É rotina 
administrar vitamina K. Considerar hemodiálise ou exsanguinotransfusão em casos de salicilemia 
superior a 100 mg/l00 ml ou oligúria ou anúria. 
   

Pacientes idosos: 
Pode ser utilizado normalmente por pacientes idosos, não sendo necessários cuidados especiais. 
 
 
 Distribuição sob prescrição médica. 
 

M.S. N. º.  

AAS 100 mg → 1.1050.0029.001-1 



AAS 500 mg → 1.1050.0031.001-0 
Farmacêutico Responsável: Gisalva Pereira Gomes   CRF-Al: 00132 
Fabricado pelo Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S/A – LIFAL 
Distrito Governador Luiz Cavalcante – Tabuleiro dos Martins         CEP 57082-000 – Maceió – AL 
Telefax: (082) 334.1991 
CNPJ: 12.343.158/0001-43 
Industria Brasileira. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 08002842141 
 
 


