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OBJETIVO 

Avaliar amostras de paracetamol comprimidos segundo a FBRAS5. 

 

RESUMO 

O paracetamol (acetaminofeno, N-acetil-p-aminofenol ou 4-acetamidofenol) é o metabolito 

ativo da fenacetina, um analgésico derivado do alcatrão. Sua utilização como um analgésico-

antipirético é bem tolerada. Entretanto a utilização de altas doses a longo prazo pode ocasionar 

lesões hepáticas graves e o número de auto-envenenamento e suicídios pelo seu uso só vêm 

aumentando nos últimos anos (BRUNTON et al., 2006). A ação antipirética do paracetamol se 

dá por ter ação inibitória da ciclooxigenase no nível de sistema nervoso central. Sua distribuição 

pelos líquidos corporais se dá de forma uniforme apresentando também ligações a proteínas 

plasmáticas numa proporção de 20-50%. Entre as principais propriedades farmacotécnicas do 

paracetamol estão a pouca habilidade de compreensão, a tendência de capeamento e o baixo 

escoamento. Na compressão há vantagens no processo, quando comparado ao de granulação 

úmida. Além dos ensaios para aprovação, todos os medicamentos devem passar também por 

estudo de estabilidade, conforme determinado pela Resolução nº 01 de 29 de julho de 2005. 

(BRASIL,2005). Dependendo dos aspectos que estão sendo considerados, a estabilidade dos 

produtos farmacêuticos podem ser classificadas em química, física, microbiológica, terapêutica 

e toxicológica. Qualquer alteração nas características originais dos medicamentos que 

extrapolem os limites aceitáveis e pré-estabelecidos coloca em risco a segurança e a eficácia 

dos produtos. 
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