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1. RESUMO   

Este trabalho apresenta a importância do uso da embalagem primária 

adequada, garantindo a estabilidade de produtos farmacêuticos como o Ácido 

Acetilsalicílico, que é facilmente hidrolisado na presença de umidade, gerando 

alterações organolépticas, em sua composição e principalmente na sua ação 

farmacológica e/ou tóxica.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Os produtos farmacêuticos podem ter a sua estabilidade afetada por fatores 

extrínsecos ou ambientais, como temperatura, umidade e luz; e intrínsecos, os quais 

podemos citar as propriedades físico-químicas dos constituintes, forma farmacêutica, 

processo de fabricação e materiais de embalagem (MEIRELLES, 2014).  

Silva & Machado (2017) as embalagens farmacêuticas surgiram com o 

propósito de envolver e proteger o produto em todas as suas fases de distribuição. 

A embalagem deve preservar o produto do ambiente, diminuir as perdas dos 

seus constituintes, não interferir física e quimicamente com seus 

constituintes, facilitar o transporte, ter um tempo de validade compatível com o 

produto acondicionado, possuir dosadores corretos, fácil aquisição, produção e 

manuseio, além de ter custo adequado e impossibilitar adulterações e falsificações 

do produto (FIORENTINO et al., 2008).     

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é avaliar os diversos tipos de embalagem primária 

dos medicamentos à base de Ácido acetilsalicílico (AAS) e sua estabilidade química 

e viabilidade farmacológica.  

 

4. METODOLOGIA  

Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, utilizando o banco de 

dados do GOOGLE Acadêmico, Pubmed e Scielo no período de 1988 à 2017, 

empregando as seguintes palavras chaves: prazo de validade, embalagem, Ácido 

Acetilsalicílico e estabilidade de medicamentos.   

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 



O AAS é uma droga utilizada como antipirético, analgésico e anti-inflamatório, 

sendo amplamente comercializado e consumido no Brasil e no mundo (AGUIAR et 

al., 2013). 

Quando expostas à umidade as moléculas de AAS são lentamente 

hidrolisadas, ocorrendo a liberação ácido salicílico e ácido acético (BURCKHALTER; 

KOROLKOVAS, 1988), e formação de odor característico de vinagre, sendo que 

para ocorrer este tipo de fenômeno, a embalagem deve permitir a penetração de 

umidade (UHDRE, 2011).  

A embalagem primária é caracterizada por estar em contato direto com o 

produto por todo o tempo (FIORENTINO et al., 2008) e sua principal característica 

é não transferir odor ou sabor ao conteúdo, não alterando assim suas características 

organolépticas ou a composição do produto (CARARINE, 2016).  

O medicamento determina as condições ideais de armazenamento e, sendo 

assim, a embalagem deverá fornecer proteção aos fatores externos, para ampliar o 

prazo de validade deste (PEREIRA; FERREIRA, 2016). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A embalagem deve ser permeável à umidade para que ocorra a hidrólise do 

principio ativo. Filmes formados por polietileno, quando de baixa densidade, formam 

barreiras ineficientes à umidade atmosférica (MELO et al., 2006), já o material 

ALU/ALU é o que possui barreira mais eficaz contra umidade e completa 

barreira contra luz (CARARINE, 2016). 

Melo et al. (2006) citam que as embalagens mais adequadas para fármacos 

que podem sofrer este tipo de deterioração são os blisters de filmes de alumínio e 

material plástico, pois esses não deixam penetrar umidade, por serem mais 

resistentes. 
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