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Resumo: No final do século XIX, as farmácias ainda mantinham boa parte do 

instrumental herdado das boticas, nos fundos da farmácia utensílios para o 

preparo das receitas, era comum que as pessoas que desempenhavam essa 

atividade e costumavam vender os produtos também diagnosticassem e 

prescrevessem o tratamento. Não foram poucos os farmacêuticos que 

obtiveram autorização para exercer 'medicina prática' eram concedidas pela 

Fisicatura-mor. Nas últimas décadas do século XX, as farmácias vão passar 

por um processo de transformação que eliminará o caráter socialmente 

agregador que as caracterizou durante todo esse tempo. Este trabalho teve 

como objetivo fazer uma prospecção das mudanças da farmácia e do 

farmacêutico no Brasil. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com busca em 

periódicos nacionais e internacionais, no mês de março de 2016, nas bases de 

dados BVS, LILACS, SCIELO, PUBMED, utilizando os descritores: “historia das 

boticas”; “indústria farmacêutica”; “history of pharmacy”; “history apothecaries”; 

“institucionalização da farmácia”; “prática farmacêutica”; “lei farmacêutica”. 

Como inclusão, os artigos deveriam apresentar história da farmácia; o 

desenvolvimento da farmácia ao decorrer dos anos; participação do 

farmacêutico no desenvolvimento da farmácia. Foram excluídos os que não se 

enquadraram. No Brasil, as boticas só foram autorizadas como comércio em 

1640, e após a implantação do curso de Farmácia, os boticários deram lugar 

aos farmacêuticos e as boticas a farmácia. No século XX, o farmacêutico 

tornou-se o profissional de referência do medicamento, mas em julho de 2013, 

o CFF fez resolução n°577 que descreve farmácia como, unidade da empresa 

pública ou privada destinada ao comércio, venda, fornecimento, transporte, 

armazenamento, dispensação e distribuição de drogas, medicamentos, 

insumos farmacêuticos e correlatos, e enfatiza de maneira obrigatória, 

presença de um farmacêutico técnico, contudo um novo período se instala 

onde com a implantação da lei n°13.021, magistrais, farmácias comercias, 

drogarias, passam a ser estabelecimentos de saúde, a mesma lei ressalta que 

“... assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços que visem a 

assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a 
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recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados...”. Conclui se 

como a profissão farmacêutica e a própria farmácia vem sofrendo mudanças de 

acordo com o passar dos séculos, a alteração para unidade de saúde e do seu 

profissional que acompanhe a terapêutica e pratique uso racional de 

medicamentos. 
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