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Introdução: A história da aspirina começa em 4000 a.C com os sumérios e continua em 

construção até os dias atuais, tornando-se o medicamento mais vendido e consumido do 

mundo. Esse ano comemora-se 110 anos da produção comercial desse fármaco e ainda estão 

sendo descobertas novas indicações. Esse trabalho aborda como a aspirina foi utilizada ao 

longo dos anos e o que levou esse medicamento a se tornar o mais famoso do mundo. 

Métodos: Revisão histórica com extensa pesquisa bibliográfica sobre o tema. Discussão: 

Desde a Antiguidade procuram-se mecanismos para aliviar a dor, sendo exemplos os extratos 

de plantas com propriedades antiinflamatórias pela presença de traços de ácido salicílico, 

como a casca da árvore do salgueiro branco (Salix Alba). O uso do salgueiro nos remete a 

povos muito antigos, como os sumérios, assírios e egípcios. Importantes personagens da 

História da Medicina receitaram folhas de salgueiro ou o pó de sua casca para aliviar dores 

como Hipócrates, Dioscórides, Galeno de Pérgamo e Paracelso. A redescoberta dos efeitos 

analgésicos das folhas de salgueiro ocorreu muitos anos depois pelo reverendo inglês Edward 

Stone. Em seguida foi descoberto o princípio ativo do salgueiro, a salicina, que logo após foi 

substituído pelo ácido salicílico e por fim pelo famoso ácido acetilsalicílico (AAS). A Bayer 

foi uma das pioneiras em propagandas mundiais de fármacos por meio de panfletos, que 

resultou na extrema popularização da aspirina. O mecanismo de ação do ASS só foi elucidado 

depois pelo médico John Vane em 1971, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e 

Medicina por essa descoberta. Um dos efeitos mais promissores da aspirina foi esclarecido 

pelo médico americano Lawrence Craven, que preconizou seu uso na prevenção do infarto do 

miocárdio. Conclusão: A aspirina não é só um analgésico ou antitérmico. É um dos 

medicamentos mais importantes da História da Medicina e tem se tornado uma verdadeira 

“panacéia”. São consumidos por dia no mundo cerca de 216 milhões de comprimidos, dos 

quais 160 milhões no Brasil. Assim, é preciso fazer seu uso de forma correta e equilibrada 

para que o medicamento do futuro não se transforme em uma droga do passado. 

 


