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1. Ciências Farmacêuticas 

A profissão Farmacêutica possui um alonga e rica história, de vários milênios, e 

que remonta à origem humana. Além de profissão, Farmácia é ciência e está relacionada 

com os medicamentos e a saúde da população (1–3). O Farmacêutico é o especialista do 

medicamento, da saúde e do cuidado ao paciente. Trata-se de um profissional que 

exerce as suas funções de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de 

Farmácia (CFF), em função das normas jurídicas, éticas e deontológicas, devidamente 

determinadas na lei (4). 

O profissional Farmacêutico deve exercer sua profissão sustentando-se em bases 

científicas e em critérios técnicos bem definidos. As Ciências Farmacêuticas são 

imprescindíveis à sociedade e despertam grande atenção. Nos dias atuais, é muito 

comum irmos até um estabelecimento farmacêutico em busca de produtos e serviços. 

A necessidade humana de sobrevivência sempre foi muito além do básico como a 

comida, bebida e um lugar seguro para viver. O ser humano busca constantemente o 

bem estar, a prevenção, tratamento e cura de seus males e doenças. Além disso, a busca 

pela felicidade e saúde é inerente da vida humana.  

A profissão do Farmacêutico não se resume a atividade na Farmácia Comunitária 

(estabelecimento comercial, hospitalar ou em unidades de pronto atendimento), indo 
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muito mais além. As Ciências Farmacêuticas compreendem várias áreas do 

conhecimento, tais como as específicas (ex. Farmacotecnia, Farmacognosia, Química 

Farmacêutica, Controle de Qualidade, Deontologia e Legislação Farmacêutica) e 

aquelas diretamente relacionadas (ex. Farmacologia, Química, Fisiologia, Anatomia, 

Bioquímica, entre outras), que vão dar suporte à profissão. 

Com a pandemia da doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, a Humanidade está 

descobrindo a necessidade e a importância de se considerar os conhecimentos 

científicos para enfrentar a COVID-19. As Ciências Farmacêuticas estão diretamente 

envolvidas neste processo e já estiveram no passado, contribuindo muito em outras 

pandemias que assolaram a Humanidade. O papel dessa importante área das Ciências da 

Saúde é fundamental, fornecendo subsídios e conhecimentos científicos, processos 

tecnológicos, produtos, informação e o cuidado ao paciente. 

A área de Farmacotecnia faz parte das Ciências Farmacêuticas e tem como função a 

pesquisa e o desenvolvimento de produtos farmacêuticos. O medicamento é uma 

preparação farmacêutica com o objetivo de promover a saúde. A preparação 

farmacêutica deve apresentar qualidade, eficácia e segurança. Os conhecimentos obtidos 

pelo farmacêutico desde os tempos mais remotos, assim como a sua relação com o 

medicamento e a saúde, são bem característicos.  

A necessidade do ser humano e dos animais por medicamentos é cada dia maior. 

Mas, qual a relação e importância das Ciências Farmacêuticas, do profissional 

Farmacêutico, com o bem estar e a saúde da população? Qual a origem dessa profissão 

tão importante? Qual a sua relação com a tecnologia e inovação? Por que dependemos 

tanto das Ciências Farmacêuticas? Neste breve manuscrito, a profissão farmacêutica é 

apresentada, assim como a importância das Ciências Farmacêuticas para o bem da 

população mundial.  
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2. Farmácia e o medicamento 

Plantas medicinais, materiais de origem mineral (p.e. talco e óleo mineral) e de 

origem animal (p.e. gordura de carneiro) existem há tanto tempo quanto os humanos. Os 

problemas com doenças e o instinto de sobrevivência do homem levou-o às suas 

descobertas através dos séculos. Por experiência, as populações mais antigas foram 

aprendendo que certas terapias eram mais eficazes do que outras. A prática da terapia 

medicamentosa também foi se desenvolvendo, chegando aos dias de hoje com os 

medicamentos cada vez mais eficazes, seguros e de qualidade. A busca pela melhoria e 

por terapias mais seguras e individualizadas é uma constante (1). 

A qualidade de um medicamento depende também da relação da Farmacotecnia e 

as outras áreas do conhecimento, tais como a Química, Físico-Química, Farmacologia, 

Fisiologia, Anatomia, Bioquímica, entre outras. 

Por exemplo, o conhecimento da Farmacologia vai possibilitar determinar a forma 

com que o medicamento será administrado (local, quantidade e frequência de 

administração), além da forma de apresentação do produto. Isso é fundamental para a 

definição da técnica ou tecnologia de preparação do mesmo. 

Mas, dentro das Ciências Farmacêuticas, existem outras ciências que estão 

diretamente relacionadas com a obtenção e desenvolvimento dos princípios ativos dos 

medicamentos, tais como a Farmacognosia (estuda principalmente as plantas 

medicinais) e a Química Farmacêutica (estuda principalmente a síntese laboratorial de 

princípios ativos e seus locais de ação). O Controle de Qualidade é a área que garante e 

certifica a qualidade dos medicamentos, além de todos os processos envolvidos desde a 

pesquisa, desenvolvimento e a sua produção. Ligada ainda à Farmacotecnia está a 
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Deontologia, que é voltada para a questão do medicamento quanto aos seus aspectos 

legais e éticos. 

A Farmacotécnica (ou Técnica Farmacêutica) é a área das Ciências Farmacêuticas 

que trata da preparação dos medicamentos, da transformação das matérias-primas em 

produto, utilizando as habilidades do profissional farmacêutico e levando em conta a 

fórmula desenvolvida. Já a Tecnologia Farmacêutica é a área que se dedica aos 

protocolos, procedimentos e tecnologias envolvidas na produção industrial dos 

medicamentos. 

O termo “remédio” é utilizado para definir como todos os meios utilizados com o 

objetivo de prevenir ou curar as doenças, podendo ser desde um atendimento 

psicológico até uma sessão de fisioterapia, de sono, de radioterapia, etc. Assim, o 

medicamento está dentro desta classificação, sendo uma preparação farmacêutica 

destinada ao diagnóstico, prevenção ou tratamento de doenças e seus sintomas. O 

medicamento também pode atuar na correção de funções orgânicas no ser humano ou 

em animais (uso veterinário).  

 

3. Histórico 

Claudius Galeno, um farmacêutico-médico de origem grega, é considerado o pai da 

Farmacotecnia. Em seus escritos produzidos no início da Era Cristã, ele já mostrava a 

grande coerência entre a Ciência e a saúde da população. Suas formulações e 

preparações farmacêuticas são de grande importância até hoje (4). 

 A profissão farmacêutica iniciou com a busca do ser humano pelo seu bem estar 

e pela cura de doenças e alívios de dores e outros sintomas. A origem da palavra 

Farmácia está relacionada com pharmakon (remédio), veneno, medicamento, mágico e 
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poções ou preparações feitas manualmente (4). Sim, a origem das Ciências 

Farmacêuticas é a Natureza e a Humanidade! 

 O homem primitivo tinha necessidades fundamentais para a sua sobrevivência, 

para a manutenção da vida e a para a cura ou prevenção dos seus “males”. O ser 

humano sempre buscou os alimentos e outros produtos para o seu bem estar nos Reinos 

Animal, Vegetal e Mineral. A história da Farmácia inicia com o homem primitivo, 

passa pelo período mágico-religioso com as práticas realizadas pelos bruxos e os 

curandeiros, utilizando produtos naturais, chegando à figura do boticário (4). 

 A arte do boticário sempre foi relacionada ao misterioso e seus praticantes 

acreditavam que tinham conexão com o mundo dos espíritos. A crença de que uma 

substância, composto ou preparação/poção tinha associações mágicas estava ligada com 

a sua ação para o bem ou para o mal, não dependendo apenas de sua origem (1). 

Pensando na realidade dos povos indígenas no Brasil, o farmacêutico da tribo é o pajé, 

palavra de origem tupi-guarani utilizada para designar aquela pessoa que exerce a 

função de conselheiro, curandeiro, feiticeiro e orientador espiritual da comunidade (1). 

 Mas, foi no Oriente que os primeiros marcos da prática farmacêutica foram 

descritos pela sociedade moderna como Ciência. Dioscorides, em sua coleção chamada 

De Materia Medica, foi o primeiro a escrever livros sobre plantas e outros produtos para 

fazer medicamentos. Ele veio para a Europa e viveu na Roma antiga (Itália), no período 

dos anos 50 depois de Cristo (D.C.). Posteriormente, Claudius Galeno (131-200 D.C.) 

passou a sua vida também na Itália sistematizando as matérias-primas para 

medicamentos, além de descrever a arte de preparar/manipular. Ele criou um sistema 

perfeito de fisiologia, patologia e tratamento, tendo escrito 500 tratados sobre saúde e 

cerca de 250 outros em filosofia, direito e gramática. Em seus escritos estão incluídos 

descrições de vários medicamentos de origem natural, além de métodos de preparação. 



6 
 

Por isso, ele é considerado o pai da Farmácia, a Farmácia Galênica (1,4). Um dos 

cremes descritos por ele, o cold cream ou cerato de Galeno, era preparado com polpa de 

frutas, tais como de maçã, gordura animal (de porco ou de carneiro) e água. Trata-se de 

um creme hidratante, de aplicação na pele, que é utilizado até os dias de hoje, mas com 

algumas modificações/atualizações na fórmula (1).  

 No período medieval, a profissão farmacêutica ainda teve muita influência árabe 

e se desenvolveu nos castelos feudais e conventos, principalmente na Europa, com 

práticas de alquimia. Os boticários e praticantes da profissão se preocupavam com as 

hortas de plantas medicinais, com as boticas para preparação dos medicamentos e com a 

fundação das primeiras escolas/universidades (4). Por isso, o costume de se ter sempre 

uma horta ou um espaço reservado para plantas medicinais, principalmente para aqueles 

que moram nos sítios e fazendas. Vem do costume dos antepassados e da tradição 

europeia. 

 No Brasil, a profissão farmacêutica foi trazida pelos colonizadores e, portanto, 

sofreu bastante influência principalmente de Portugal, Espanha e França. A História da 

Farmácia no Brasil passa pelos Períodos Colonial, Monárquico e Republicano, sempre 

apresentando uma evolução da profissão ligada às necessidades locais e as mudanças 

que ocorriam principalmente na Europa (5). 

 No Século XIX, foram criadas as duas primeiras faculdades de Farmácia no 

Brasil, mas juntas com o curso de Medicina. Foram chamadas de “Escola de Medicina e 

Farmácia” e localizadas no Rio de Janeiro e em Salvador. Em 1810, o exercício da 

profissão farmacêutica foi regulamentado no Brasil e, na sequência (1839), foi criada a 

primeira escola autônoma de Farmácia no Brasil, em Ouro Preto (MG). A partir de 

1851, foi exigida a posse de diploma para a direção de um estabelecimento farmacêutico 
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no Brasil. No final do século XIX, a indústria farmacêutica também deus seus primeiros 

passos no Brasil e foi alavancada após a Segunda Guerra Mundial (1,6). 

 O farmacêutico é visto como salvador de vidas e aquele profissional que pode 

aliviar/sanar dores. Esta imagem foi reforçada nas primeiras décadas do século passado 

com o grande aumento da comercialização de medicamentos. O farmacêutico começou 

a prescrever e dispensar o medicamento ao paciente. Essa função foi e ainda é de grande 

importância. Exemplo pode ser dado pelas pequenas comunidades no interior do Brasil 

onde o farmacêutico ainda é o único profissional de saúde de fácil acesso pela 

população. Neste cenário, foram desenvolvidas práticas sociais nas farmácias 

espalhadas por todo este país, e que ainda hoje são de grande importância para a 

população (6). 

 

4. Medicamento: qualidade, eficácia e segurança 

 As Ciências Farmacêuticas evoluíram muito, assim como a profissão e os órgãos 

reguladores. No início deste século, a criação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) no Brasil foi muito importante. Trata-se de uma agência que regula 

a questão dos medicamentos e produtos farmacêuticos no Brasil, além de alimentos e 

correlatos. A sua criação foi de fundamental importância para a profissão farmacêutica, 

assim como para garantir à população medicamentos com qualidade, segurança e 

eficácia. 

O medicamento é uma preparação que deve ser de qualidade, ser eficaz a que se 

propõe e segura para o paciente. Essa preparação vai ter uma “cara” ou forma 

farmacêutica característica. O farmacêutico é responsável por desenvolver a forma 

como o medicamento se apresenta (sólido, líquido o gasoso), suas características finais 

(comprimidos, cápsulas, gotas, pomada, creme, injetável, etc.), o efeito terapêutico 
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desejado, sua embalagem, as condições de armazenamento e conservação, transporte, 

bem como a forma ideal de administração e dispensação (1,2). 

Como devemos utilizar o medicamento? É possível quebrar o comprimido ou 

mastigá-lo? Posso abrir a cápsula antes de administrar? Posso tomar o medicamento 

com água, com leite ou com suco? Estas e outras muitas dúvidas podem ser dirimidas 

pelo farmacêutico. Ele está na farmácia o tempo todo para prestar informação e cuidar 

do paciente! Mas, também trabalha na pesquisa, desenvolvimento e produção dos 

medicamentos. 

 O medicamento é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado e 

que é composto por um ou mais agente ativo (também chamado de fármaco ou 

ingrediente farmacêutico ativo) (1–3), muito falado nos dias atuais quando ouvimos 

notícias sobre as vacinas para a COVID-19. Por falar nisso, a vacina é um 

medicamento. Trata-se de uma preparação farmacêutica a ser administrada no paciente 

com o objetivo de prevenir doenças. 

 Para isso, o medicamento possui uma composição definida, considerando a dose 

do princípio ativo e de todos os outros componentes do mesmo. A dose é a quantidade 

do princípio ativo comprovadamente eficaz e segura. É determinada por estudos em 

animais e em seres humanos (clínicos) e depende das variáveis fisiológicas, genéticas e 

da doença em cada população. 

 

5. Ciência, tecnologia e inovação 

 O medicamento pode ser preparado na Farmácia de Manipulação (Magistral), de 

acordo com a receita médica, ou industrializado. Com pesquisa e desenvolvimento, vai 

se produzindo inovação de produtos e obtenção/publicação de patentes, que tem como 

função garantir, por um período de tempo (normalmente 20 anos), os direitos de 
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exploração comercial de um medicamento ou processo de produção por uma empresa 

ou grupo. É a forma de recompensá-los financeiramente pelo grande investimento em 

pesquisas e manter todo este processo. Após acabar o tempo de direito de exploração 

comercial da patente, outros também podem explorar. Normalmente, aquele 

medicamento original será o de referência e o medicamento genérico será aquele que 

tem as mesmas características físico-químicas e bioequivalência ao original.  

 No último século, as mudanças organizacionais e econômicas na indústria 

farmacêutica levaram a uma redução acentuada na oferta de novas entidades químicas. 

Esta, combinada com um aumento na expiração de patentes e o controle regulatório 

mais rígido por parte das agências, levou muitas empresas a repensar os produtos 

existentes e ver novas aplicações, reposicionando os mesmos para o tratamento de 

outras doenças. Muitas ações neste sentido têm sido observadas com a pandemia da 

COVID-19, onde muitos antibióticos têm sido estudados frente ao Sars-Cov-2. Alguns 

resultados de sucesso e que, em breve, podem chegar a toda população. 

 O apoio à pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação é fundamental para 

o desenvolvimento de um país e para que a sua população tenha uma melhor qualidade 

de vida. Durante todo esse tempo, o estudo da Ciência já vem sendo confrontado pela 

necessidade do diálogo com outras disciplinas, para uma melhor compreensão de certos 

fenômenos. Isso foi uma constante na evolução das Ciências Farmacêuticas (1,6). 

 Seja na Agricultura, ou na área da Saúde, é de fundamental importância 

(estratégico) investir na Ciência e seguir/basear-se e aplicar os conhecimentos 

produzidos por ela. A influência das Ciências Farmacêuticas também se expandiu para a 

Literatura. Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) foi o farmacêutico que levou à 

reflexão da profissão farmacêutica e da Farmácia para a literatura. Na Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), encontram-se documentos 
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que testemunham a passagem deste grande poeta como aluno. Ele recebeu o diploma de 

Farmacêutico em 1925 (6). 

 

6. Considerações finais 

 Assim, o Farmacêutico é o profissional fruto do acúmulo de conhecimentos 

gerados pelas Ciências Farmacêuticas, trabalhando pela saúde e o bem estar de toda a 

população em um ambiente multidisciplinar: na pesquisa, desenvolvimento, ensino, 

indústria, assistência, na área de alimentos, entre outras. A Farmácia faz a interface com 

as outras áreas fundamentais e estratégicas do país como a Agricultura, de onde 

originam muitas matérias-primas para os produtos farmacêuticos e onde o Farmacêutico 

também pode atuar. 

Os avanços das Ciências Farmacêuticas têm suportado tecnicamente e 

cientificamente as políticas de medicamentos no mundo todo (2,4). A aplicação dos 

conhecimentos e conceitos produzidos por elas estão diretamente relacionados à saúde 

da população e influenciam nas decisões dos governos com relação à saúde pública. 

A principal contribuição do farmacêutico para a saúde pública são os resultados 

terapêuticos ideais. A profissão farmacêutica possui direitos, privilégios e 

responsabilidades únicos com relação ao medicamento e ao cuidado do paciente, 

integrando seu papel de promotora de saúde com as outras profissões. Você já pensou 

em buscar na farmácia um medicamento exclusivo e que só funciona para o seu 

organismo ou doença? Em breve, teremos medicamentos obtidos por impressão em 

duas ou três dimensões! E as vacinas desenvolvidas com novas tecnologias para 

combater a COVID-19? Estes são exemplos de inovações na área. Assim, é de 

fundamental importância o apoio à Ciência e a aplicação do conhecimento produzido 

em benefício da sociedade. 
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