ACADEMIA BRASILEIRA DE MEDICINA MILITAR
SEÇÃO DE FARMÁCIA

A procura por substâncias vegetais e minerais capaz de curar ou amenizar a dor,
se confunde com a história da humanidade. Contudo, somente no século X surgiram na
Espanha e na França as “Boticas ou Apotecas”, que futuramente se transformariam nas
atuais Farmácias. No século XVIII, com um surto de lepra na França de Luiz XIV,
aumentou consideravelmente o número de Farmácias Hospitalares, o que contribuiu
para a separação das profissões de médico e farmacêutico, proibindo a pessoa que
diagnosticava as doenças da que preparava o remédio.
O primeiro boticário do Brasil foi o português Diogo de Castro por ocasião do
governo de Tomé de Souza, primeiro Governador Geral. Em 1808 com a chegada da
Família Real, foi criada a Botica Real Militar no Morro do Castelo, na cidade do Rio de
Janeiro, anexa ao Hospital Militar e Ultramar. Por sua vez, a primeira Escola de Farmácia
foi fundada pelo governo provincial de Minas Gerais em 1839, na cidade de Ouro Preto.
No entanto, devido às peculiaridades do curso de Farmácia, que em 1928 já
incluía as cadeiras de físico-química, bioquímica e química dos coloides, química
industrial, mineralogia e análise mineralógica, assim como das cadeiras de análises
aplicadas, análises bromatológicas e hidrológicas, análises químicas, análises industriais
e química legal, a profissão Farmacêutica não mais se restringiu à manipulação de
formulações medicamentosas.
Hoje, com o avanço tecnológico, foi ampliada a atuação do farmacêutico, que
até pouco tempo era restrita às Farmácias comerciais e hospitalares, bem como nos
Laboratórios Industriais e de Análises Clínicas. Atualmente, além das atividades citadas
anteriormente, inúmeras especialidades são exercidas por esse profissional, tais como:
Farmácia Clínica, Farmácia Nuclear, Farmácia Oncológica, Farmacovigilância,
Bromatologia, Perícia Criminal, Cosmetologia, Análise da Água e mais recentemente,
Controle de Qualidade em Ambientes Climatizados Artificialmente.
Oportunamente serão convidados especialistas nas áreas supracitadas, fim
ministrar palestras e publicar artigos, com intuito de informar aos Membros da
Academia e demais interessados.

