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Os farmacêuticos em profissionalização: o caso
Brasil e a experiência internacional

Maria Ruth dos Santos

Os primeiros boticários e as lojas de oficina no Brasil
A concepção dos males que atingiam os indígenas brasileiros era
mágico—religiosa, devotando ao sobrenatural suas causas. Pouco se adoecia, sendo esse quadro alterado com a chegada da colonização, a partir
de mudanças de hábitos e contatos com os brancos.
O pajé, o feiticeiro ou sacerdote —— intermediários entre os homens
e os deuses — eram os que assistiam os doentes. E1es tiravam encantamentos, exorcizavam os maus espíritos, preparavam poções mágicas, fa—

ziam oferendas e confeccionavam os amuletos. Esse trabalho era considerado uma atividade especial, envo1to de mistérios, cujo conhecimento
não era acessível aos demais membros da tribo.
Pires (1991) identifica esses intermediários especiais das sociedades
tribais como os primeiros profissionais de saúde, pois o seu trabalho en—
volvia todo o ato de saúde, ou seja, as atividades básicas que hoje são
reconhecidas como campo de trabalho do médico (o diagnóstico e a de—
cisão sobre a terapêutica), da enfermagem (o cuidado e a administração
de assistência) e dos farmacêuticos (o preparo dos medicamentos).

Os colonizadores portugueses, chegando ao país, trazem junto uma
nova concepção de saber e prática de saúde semelhante à encontrada na
Idade Média européia. A assistência aos doentes passa a ser prestada por
físicos, cirurgiões, cirurgiões—barbeiros, barbeiros, boticários e curiosos,
dentre outros, substituindo os antigos pajés das sociedades tribais.
Com essas mudanças na relação de trabalho, os boticários e demais
homens de ofício começam a exercer uma parte do trabalho na saúde
que, somados, contribuíam para o produto final desejado, ou seja, a ação
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terapêutica. No caso dos boticários, & manipulação das drogas, & organização e os cuidados com & botica.
As boticas colocavam—se frente às lojas de oficina. No Brasil não
existiam, nessa época,“ escolas de farmácia que conferissem formação
legal ao exercício do ofício. Os boticários, ou chegavam ao país com as
primeiras expedições colonizadoras já habilitados na metrópo1e, ou eram
treinados na Colônia por um previamente examinado. Este, transmitia
seus conhecimentos aos aprendizes, também chamados práticos-de—botica ou moços-do—boticário. O processo de profissionalização, como o dos
demais ofícios, era bastante semelhante à formação adquirida nas corpo—
rações de artífices da Idade Média.
Os primeiros boticários eram originários das classes menos abastadas. Portugueses ou castelhanos, quase todos judeus de origem, filhos de
outro do mesmo ofício, filhos de carpinteiros, de alfaiates etc.

Em 1521, cria—se & função de juízes—comissários do físico e cirurgião—mor para o Reino e seus domínios, subordinados às autoridades
supremas da Corte. Cabia ao físico—mor, pelo regimento, fiscalizar, com
o auxílio de boticários aprovados, as boticas, & qualidade e os preços dos
medicamentos. A não observância desse regimento foi predominante nos
tempos coloniais, pois as condições que regiam & prática dos ofícios eram
comumente transpostas. Para coibir os incessantes abusos, o Rei ordena,

em 1742, que os delegados do físieo—mor no Brasil sejam formados pela
Universidade de Coimbra. Em 1744, o físico-mor elabora regimento especialmente dirigido aos Estados da América, a ser observado por seus
representantes no Brasil, com o objetivo de aumentar o contro1e da metrópole sob uma situação eivada de excessos e abusos.
O regimento de 1744 foi pioneiro em termos de 1egis1ação farma—
cêutica. Seus dispositivos são bem parecidos com as nossas atuais normas.
Estabelecia entre oútras coisas: a legalização do profissional responsável;
a existência, na botica, de balanças, pesos, medidas, medicamentos galê—
nicos, produtos químicos, vasilhames, livros elementares; & fiscalização
sobre o estado de conservação de drogas e dos vegetais medicinais, prin—
cipalmente quando importados; o prazo para fiscalização, que deveria
ser pelo menos de três em três anos e uma rigorosa fixação da carta de
'
aprovação (alvará) em local bem visível da clientela.
A lei de 1744 apenas transfere para o Brasil os instrumentos puni—
1 Em Portugal, foi no ano de 1545 que D. joão 111 escolheu o primeiro boticário para a
Universidade de Coimbra.
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tivos, num modelo de autoridade médica hierarquizada, sem a preocupação corn a formação dos profissionais e a elevação dos níveis de saúde
da população. Este regimento, porém, não teve vida muito longa. Em
1782, D. Maria I criou a Junta do Protomedicato para fiscalizar o exercício da medicina, cirurgia e farmácia.
A Junta recém-criada controlava & vinda de medicamentos, obrigando todo boticário a requerer licença. Isto feito, um visitador averiguava
a existência da mesma, os pesos e as medidas, a limpeza de utensílios e o
bom estado dos medicamentos. Esta prática visava também coibir a venda
de remédios secretos.
Em 1809, D. João VI aboliu definitivamente ajunta do Protomedicato, estabelecendo os cargos de cirurgião e físico—mor, que passaram a
controlar os boticários, droguistas, curandeiros etc. Atuavam no campo
burocrático—administrativo, punindo quem transgredisse seus regulamen—

tos no exercício da arte de curar.
Além dos diplomas conferidos pela Fisicatura, os boticários eram
obrigados a inscreverem—se na Câmara da cidade ou Vila onde praticavam
o seu ofício, sob pena de suspensão de suas funções, prisão e outras represálias legais. As botieas eram licenciadas como estabelecimentos co—
merciais para efeito de pagamento de impostos lançados e recebidos pelo
Senado da Câmara. Seus produtos poderiam ser vendidos pelo dobro do
preço praticado em Lisboa.
No entanto, apesar de todo esse aparato técnico—burocrático-administrativo consubstanciado nos textos legais da época, os abusos e ir—
regularidades continuavam a ser praticados, muitas vezes acobertados
pelas próprias autoridades. A fiscalização imperfeita permitia até aos padeiros, aos ourives e aos negociantes da fazenda seca a comercialização
de remédios.
Contra essa concorrência desleal, os boticários faziam constantes
reclamações ao Rei. O próprio governo permitia, não raras vezes, o 1ivre

comércio de drogas por estabelecimentos não especializados, em vista das
manifestações dos vereadores. Ademais, os boticários também concorriam com os físicos e cirurgiões no tratamento e aplicação de medicinas,
havendo inclusive aqueles que trocaram de ofício transformando—se em
cirurgiões-barbeiros.
As atividades exercidas pelos boticários estruturavam—se enquanto
ofício laico. A prática profissiona1 embasava—se pela experiência, legado
da tradição oral e treinamento. O trabalho possuía bases artesanais, cuja
atuação se dava na esfera da prática liberal. Os remédios e os medicamen-
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tos utilizados na época — de procedência nativa ou alienígena -— eram a
tradução desse empirismo.

Além dos medicamentos preparados à luz da Farmacopéia Mundial2
e com matérias-primas naturais, empregavam—se também vários compos—
tos de fórmulas sigilosas, inventados tanto por profissionais quanto por
leigos.
Como não existia naquela época uma farmacopéia, os boticários
recorriam & uma série de manuscritos, manuais, códigos de diversas

procedências. Em 1794, o governo de D. Maria 1 oficializou e tornou
obrigatória a adoção da Farmacopéia Geral para o Reino e domínios de
Portugal.
Sendo os boticários em pequeno número ante as necessidades da
população, e contando com boa clientela, seus negócios lhes propicia-

ram auferir bons rendimentos e conseguir um patrimônio pessoal considerável.
Assim surge o mercado de trabalho do ofício de boticário, corn tendências à ampliação em função das demandas da população que, durante
todo o período colonial, escreve ao Rei solicitando médico e botica para
ser curada de suas enfermidades.
Mutatis mutandis, os problemas enfrentados pelos farmacêuticos
atuais têm muita semelhança com aqueles observados na Co1ônia. O entrelaçamento do exercício do ofício de boticário com a propriedade do
estabelecimento — no caso, & botica —, o estatuto de comércio aos estabelecimentos que preparavam e distribuíam drogas e medicamentos, a
permissividade para que leigos, práticos e comerciantes abrissem boticas,
a precária fiscalização geral e, principalmente, a qualidade das drogas e

medicamentos dispensados ao público.
A transgressão dos dispositivos legais que fixavam limites jurídicos
ao exercício das atividades dos profissionais de saúde parece ter sido a
tônica dos tempos coloniais e a origem mais remota e histórica de uma
série de dificuldades. e problemas que até hoje fazem parte do elenco de
preocupações dos farmacêuticos e das suas lutas.
2 Trata—se de um livro que contém a lista de todos os medicamentos ou preparados
farmacológicos legalmente reconhecidos para o uso médico. Contém a descrição dos produtos,
suas propriedades, fórmulas, modos de administração, dosagens, metabolismo, excreção,
interação conhecida com outros remédios, contra-indicações, precauções quanto ao seu uso,

toxicidade, efeitos colaterais e provas químicas para a sua identificação.
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A institucionalização da farmácia: as primeiras escolas e as
entidades associativas
Após a Independência do Brasil, com a promulgação da Constitui—
ção de 1824, que consagrou a liberdade profissional, as corporações de
ofício deixam de existir e os registros profissionais, de um modo geral,
são suprimidos. E o resultado disso foi a proliferação de boticas, que se
multiplicavam em vista da facilidade para se obter os respectivos alvarás
de funcionamento.
Este panorama tende a ser modificado com a criação, em 1832, dos
cursos de farmácia e obstetrícia que funcionaram durante longos anos na
Faculdade de Medicina do Rio de janeiro, depois Faculdade Nacional de
Medicina e na da Bahia. Antes, porém, em 12 de abril de 1809, foi criada
a cadeira de medicina, química, matéria médica e farmacêutica, por or—
dem do Regente, com a finalidade de ensinar os princípios elementares
das disciplinas médica e farmacêutica. Este é considerado o primeiro pas—
so para o definitivo estabelecimento destes cursos no Brasil.
O curso de medicina, desde essa época, era mais procurado que os
demais. O de farmácia tinha pouca concorrência, 0 que evidenciava a
posição de destaque que a profissão médica já ocupava. O fato é que a
medicina sempre teve as suas próprias escolas de formação e uma sólida
base conceitual, de caráter esotérico. A farmácia, ao contrário, preliminarmente era ensinada na prática das boticas e, somente a partir de 1832,
no interior das escolas, inicialmente nas escolas médicas. Sua base teórico-conceitual originava-se do conhecimento médico e nos seus primórdios somente et des era permitido lecionar as disciplinas do curso, mesmo
as chamadas privativas.
O ensino de farmácia permaneceu anexado ao de medicina durante
113 anos, apesar dos esforços empreendidos por profissionais, acadêmicos, a1unos, órgãos de classe, cujos apelos não encontraram eco durante
mais de um século.
'
Esses fatos históricos evidenciam as dificuldades da farmácia em se
equiparar em status e prestígio a outras profissões, particularmente à
medicina. Isto ocorre em função do reduzido grau de conhecimento abs-

trato que possui e, consequentemente, de problemas no mercado de tra—
balho, no que se refere a conflitos interprofissionais.
Cunha, em seu discurso de paraninfo da turma de farmacêuticos,

nos diz que, o desinteresse pela profissão farmacêutica, entre nós, derivou
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em grande parte, da circunstância de terem sido entretidas corno depen—
dência das de medicina as escolas de farmácia oficiais.3
O exercício da profissão era autorizado após o exame de conhecimento e somente em 1837 foram graduados os primeiros seis brasileiros.
Manoel José Cabral e Calixto José de Arieira, ambos recém—diplomados,
foram os que ajudaram na fundação em 1839 da Escola de Ouro Preto,
criada pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais e sancionada pelo
então presidente provincial, Conselheiro Bernardo Jacintho da Veiga. A
Escola de Farmácia de Ouro Preto, era na época, o único estabelecimento
de ensino superior oficial em Minas Gerais, sendo no gênero, a mais

antiga do Brasil e da América do Sul.
No início do atual século, em 1901, o curso sofre a primeira mudança de uma série de outras que viriam posteriormente, reduzindo a
duração do mesmo de três para dois anos e o número de matérias de nove
para quatro: no 10 ano — química médica e história natural médica; e
no 2º ano —— matéria médica e farmacologia. Essa reforma restringiu o
curso ao máximo, depreciando e prejudicando a formação profissional.
Acrescente—se ainda que na época não havia nenhuma entidade associativa
para a defesa das reivindicações da categoria.
As reformas do ensino superior que se sucederam acarretaram quase
sempre mais decepções: a Reforma de 191 1, conhecida como Rivadávia
Corrêa, passou o curso novamente para três anos e a de Carlos Maximi—
liano, em 1915, implantou a cadeira de microbiologia. Ambas equivale—
ram-se sob o ponto de vista farmacêutico, já que mantiveram a supressão

do estágio profissional proposta pela reforma de 1901.
As conseqúências imediatas dessas reformas, principalmente a de
1901, foi a proliferação de escolas pelo país afora. A maioria encontrava-se inadequadamente instalada quanto aos equipamentos necessários,
sem fiscalização e emitindo diplomas & pessoas, muitas vezes, não voca—

cionadas para o ofício, mas atraídas pelas facilidades de um curso rápido.
Só em 1925 apareceria a Reforma Rocha Vaz, passando o curso a ser
ministrado em quatro anos e a serem exigidos os mesmos preparatórios
requeridos para os demais cursos superiores. Além do que, passou o far—
macêutico & ter acesso ao magistério das disciplinas privativas do curso.
Foi considerada uma da me1hores reformas sucedidas no decorrer de todo
o período.
3 Discurso do paraninfo na Solenidade da Colação de Grau da Turma de Farmacêuticos de
1946. Anais da Faculdade Nacional, vol. 7, Rio de Janeiro, Universidade do Brasil, 1946.
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E por quase um século (1832-1930) o ensino buscou formar profissionais, voltados para todos os aspectos relacionados ao campo dos me—
dicamentos, sendo nas farmácias e laboratórios, os locais nos quais se
processava & prática profissional. Até 1930 formaram—se no país 2.772
farmacêuticos.
Ainda no período imperial, os boticários fizeram várias tentativas
para a fundação de uma agremiação científico—profissional de caráter ex—
clusivo. Em 30 de junho de 1829 fundou-se & Sociedade de Medicina do
Rio de Janeiro, que transformou—se em 1835 na Academia Imperial, e
com a República, Academia Nacional de Medicina, com & fina1idade de
cuidar do progresso das ciências médicas e das questões sanitárias mais
gerais. Em 1885, foi permitido àqueles & participação em uma das seções,
quando a entidade alterou seus estatutos, ficando dividida em três seções:
medicina, cirurgia e farmácia.
A primeira tentativa feita no sentido de se ter uma entidade exclusiva
data de 1851, com a fundação da Sociedade Pharmacêutica Brasileira,
que editou como órgão oficial a Revista Pharmaceutical. Nas suas seções,
estudou-se e propagou-se as virtudes da flora brasileira, e de sua tribuna
partiu reclame para o Código Farmacêutico Nacional e a melhoria do
ensino. Os profissionais não se conformavam com o fato de entregar o
ensino a quem nunca exercera o ofício, no caso os médicos. Considera—
vam o fato uma usurpação. Essa sociedade, no entanto, teve vida curta,
encerrando suas atividades no ano de 1855.
Em 1858, uma nova entidade é criada para substituir e continuar a
obra de sua antecessora, há pouco desaparecida. Surge então o Instituto
Pharmacêutico do Rio de janeiro, funcionando por um período maior.
Como órgãos oficiais de divulgação, foram criados a Tribuna Pharmaceu—
tica (1874—1882) e a Revista Pbarmacêutica (1833—1886). O Instituto

desempenhou um destacado papel no meio profissional, tendo realizado,
em 1877, um Congresso que foi o primeiro certâmen científico do país
e da América do Sul. Também propugnava melhorias na qualidade do
ensino, e, em 1867, sob a presidência do seu fundador, endereçou um

longo memorial à princesa imperial.
Em 1877, dirigiu-se à Câmara dos Deputados so1icitando providên—
cias para que “cessassern os empecilhos opostos pelos médicos a que os
farmacêuticos concorressem a cargos e regalias que eles rnonopolizavam.4
4 Anais da Faculdade Nacional de Farmácia, vol. 1, Rio de janeiro, Universidade do Brnsi1.
Ano I, 1951, p. 37.
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Sugeriam também a criação da Escola Superior de Farmácia, objetivando
moralizar o ensino e o exercício profissional.
A referida escola foi fundada em 1884, funcionando no próprio
Instituto. No entanto, sobreviveu apenas por um período de dois anos.
Por falta de apoio oficial, encerrou suas atividades em 1866.
Logo no primeiro momento do período republicano, os farmacêu—
ticos fizeram mais uma tentativa de instituir uma entidade. Desta vez,
o Centro Farmacêutico Brasileiro, no ano de 1893, também de breve

duração. Assim, a categoria permaneceu sem uma tribuna para a defesa
dos seus interesses por mais de 20 anos. Veio de São Paulo a primeira
iniciativa para romper com o marasmo associativo, com a fundação, em
7 de setembro de 1913, da União Farmacêutica de São Paulo, com a
finalidade de reviver o espírito científico e profissional. Em 20 de ja—
neiro de 1916 nascia a Associação Brasileira de Farmacêuticos — ABF,
sob a indiferença da grande maioria. Como suas antecessoras, trazia em
seus estatutos, entre outras finalidades, a de criar a Escola Superior de
Farmácia.
Apesar desta associação se colocar como uma entidade voltada para
fins culturais, no seu estatuto de 1963 também relaciona—se a defesa dos

legítimos interesses da categoria como um de seus objetivos. No entanto,
continua pautando-se pelo prestígio social e científico e suas lutas atuais
estão centradas na sua consolidação econômieo—finaneeira, através da
elevação do número de associados e da oferta de serviços (cursos, publi—
cações, assessoria técnieo-científica etc.). Conta atualmente com cerca de
900 filiados, entre sócios efetivos, aspirantes e colaboradores;;
A organização sindical da categoria só será efetivada na primeira
metade deste século. O mais antigo sindicato surgiu em 1946 no Estado
de São Paulo, seguido pelo do Rio de janeiro, em 195 0, motivados pela
necessidade de união para levar adiante suas reivindicações. Hoje existem
sindicatos em quase todos os estados do país e, a partir de 1982, surge a
Federação Nacional do Farmacêuticos.
Assim, o processo de institucionalização do ensino no Brasil se deu
primeiramente via escolas médicas, posteriormente desvinculando-se de—
las. E numa entidade profissional médica — a Sociedade de Medicina do
Rio de Janeiro —— os farmacêuticos experimentaram a sua inserção no
campo associativo.
5 Associação Brasileira de Farmacêuticos . Carta pessoal da entidade. 30 de março de 1992.

170

Finalmente, nos interessa ressaltar que após a atividade dos boticá—
rios ter-se tornado um ocupação de tempo integral, em vista das necessidades sociais que estavam em pauta, surgiram as primeiras escolas para
treinamento (1832) e também a associação profissional (1851), o que
conformou atitudes, valores, crenças e comportamentos, e objetivou a
construção e definição da identidade profissional. Sem dúvida, um importante passo para a profissionalização do ofício no país.

A profissão regulamentada
Com a emergência das escolas para formação, os estabelecimentos
só poderiam funcionar tendo à frente e sob a responsabilidade, um profissional diplomado. Este, comumente estava presente ao trabalho, e muitas farmácias eram de sua propriedade, abrindo às sete horas da manhã
e fechando às dez da noite. Funcionavam ininterruptamente com um
intervalo de apenas meia hora para o almoço e meia hora para o jantar.
Os farmacêuticos e práticos geralmente dormiam nos estabelecimentos
para atenderem a demanda dos reeeituários médicos noturnos, que eram
muito freqííentes. Além do aviamento do receituário clínico sob as mais
diversas formas, também preparavam os medicamentos oficinais. As matérias—primas necessárias à sua fabricação eram geralmente importadas de
diversos países europeus e aplicadas aos enfermos sob as mais variadas
formas farmacêuticas.
No, entanto, nabprática, sempre persistiu no país a desvinculação da
necessidade do diploma para o exercício profissional. Diante deste fato,
a partir de 1930 se criam dispositivos legais com a finalidade de se definir
e regular a profissão.
Em 19 de janeiro de 1931, elabora—se um texto legal6 que se pro—
punha a regu1ar a profissão, estabelecendo a exclusividade do exercício
da farmácia para o profissional diplomado ou de sociedade mercantil
em que todos os sócios fossem farmacêuticos. No mesmo ano, outro
Decreto7 revoga as disposições relativas ao exercício da farmácia, pas—
sando & admitir que a mesma pudesse também ser exercida por socie—
6 Decreto nº 19.606, de 19/01/3 1. Dispõe sobre a profissão farmacêutica e seu exercício no
Brasil e, posteriormente, o Decreto nº 20.377, de 08/09/31, que aprova a regulamentação do
exercício da profissão farmacêutica no Brasil.

7 Decreto nº 20.627, de 09/11/31. Altera—dispositivos do Decreto nº 19.606, de 19/01/31.
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dade mercantil composta por terceiros, desde que o farmacêutico detivesse 30% do capital social.“ Na vigência deste dispositivo legal, o exercício profissional ficou bastante conturbado, devido à responsabilidade
agora também comercial que o farmacêutico acumulava em Virtude da
sua condição de sócio. Na época, estudantes eram recrutados nas portas
das escolas para tal fim. No entanto, na prática, em quase a totalidade
dos estabelecimentos em que o farmacêutico figurou como responsável
e sócio, o foi apenas sob o aspecto legal e aparente.
Toda a legislação sobre a matéria sempre confundiu a dualidade, co—
mércio de remédios e exercício da profissão farmacêutica (Zubio1i, 1992).
Na história antiga e contemporânea da profissão os atos de comércio
sempre estiveram ligados e indissociáveis ao seu exercício técnico. O me—
dicamento, atribuição básica do farmacêutico, sempre foi considerado, a
exemplo de outras mercadorias, como um objeto de consumo qualquer.
Cabe destacar que a profissão foi regulamentada em 1931, consti—
tuindo-se em mais um importante passo para a sua efetiva profissionalização. Isto significa proteção para os pares quanto a interferência de
pessoas ou grupo extraprofissionais, com definição do território de atua—
ção e garantia do monopó1io de competência.
A criação de um Conselho Regional se constitui num dos reclamos
antigos da profissão. Desde a década de 1930 uma ordem profissional é
reivindicada, a exemplo da dos advogados. De todos os fóruns da categoria sempre partiram solicitações ao Governo Federal para que a mesma
fosse criada. Foi neste sentido que, durante a 11 Semana de Farmácia,
realizada em São Paulo, em 1936, surge o primeiro anteprojeto do que
seria a “Ordem dos Farmacêuticos Brasileiros”.
A questão vem à tona novamente em 1954, durante o 1 Congresso
Internacional de Farmácia e Bioquímica, que, eoncomitantemente, reali-

zou uma convenção nacional, recoloeando & idéia da Ordem. Por causa
do pequeno número de profissionais presentes e ao seu pouco poder de
mobilização, & proposta não conseguiu aprovação.
Em 1960, criou—se então, simultaneamente, através da Lei n0 3.820,

o Conselho Federal de Farmácia —— CEF. e os Conselhos Regionais, com
8 Essa norma legal existiu até 1973, quando entra em Vigor a Lei nU 5.991, que dispõe sobre
o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dizendo que o comércio de medicamentos pode ser exercido por qualquer pessoa, desde

que com a assistência de um profissional portador do dip1oma de farmacêutico para a
responsabilidade.
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o fim específico de fiscalizar o exercício da profissão, sendo o código de
ética aprovado em 1962.
'
A maioria dos Conselhos começaram & instalar—se & partir do ano de
1961, caracterizando—se por uma atuação voltada para a fiscalização e

regulamentação das atividades do profissional. No entanto, a dualidade
e a falta de clareza das leis que regem o exercício do farmacêutico, pre—
judicam & atuação destes Conselhos, dando margem a interpretações di—
versas, gerando um excessivo número de demandas jurídicas.
Recentemente, em 1992, o código de ética da profissão foi refor—
mulado depois de árduo trabalho das entidades da categoria. Esta refor—
mulação se fazia necessária há bastante tempo e tornou-se fundamental
para adequar as normas que regem a prática profissional à nova realidade
legislativa do país —— Constituição Brasileira, Lei Orgânica de Saúde e o
Código de Defesa do Consumidor.
Dá—se, desta forma, importante passo rumo à profissionalização. O
código de ética Visa proteger os pares daqueles que se comportam de
modo não adequado, zelando pela qualidade do desempenho do profissional junto à sociedade e garantindo o exercício pleno da profissão,
através de regras que busquem eliminar os desqualificados e inescrupu—
losos e reduzir a competição interna.
Um quadro sintético com a história da profissionalização da farmá—
cia no Brasil pode ser assim resumido:
&) o trabalho torna—se uma ocupação de tempo integral, através da
criação do mercado de trabalho dos boticários no Brasil Colônia, em
virtude das necessidades da população. Mercado este, com tendências à
expansão;
b) Criam-se escolas para treinamento, com o surgimento dos cursos
em 1832, junto às Escolas Médicas do Rio de janeiro e da Bahia;

e) Cria-se & associação profissional em 1851, com a fundação da
Sociedade Pharmacêutiea Brasileira, precursora das demais entidades que
se instalariam depois;
d) A profissão é regulamentada, no Estado Novo, por uma série

de dispositivos legais que delimitamm o âmbito de atuação privativo do
farmacêutico; .
e) Adota—se um código de ética em 1962, reformulado após 30 anos,
por causa das novas demandas sociais e da categoria.
Nos interessa também demarcar que os farmacêuticos, tendo em
Vista que dominavam determinado tipo de conhecimento, ou seja, as ciên—
cias farmacêuticas e seu processo de trabalho, sua tecnologia de produção
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de medicamentos, os meios de trabalho, os equipamentos, utensílios etc.
e o produto final, o medicamento acabado, nos parece que os mesmos
podem ser identificados como profissionais. Uma das dimensões que a
sociologia destaca como fundamental para distinguir profissão de semi—
profissão é o conhecimento formal e especializado. O controle 1egítimo
sobre determinado campo do conhecimento é um recurso vital no pro—
cesso de profissionalização.
O domínio de uma esfera do conhecimento, as ciências farmacêuticas, o domínio do processo, dos meios e do produto final do trabalho
parece-nos ser bases legitimadoras da profissão. Além do que, as características observadas por Coe (1979) que conferem estatuto de profissão
a uma ocupação dada, podem também ser examinadas ao longo do processo de profissionalização.
Em primeiro lugar, possui um conjunto de conhecimentos teóricos
especializados, cuja aquisição requer um período prolongado de treinamento. Primeiramente, o conhecimento foi administrado nas boticas pelo
mestre ao aprendiz. Depois, nas escolas, que em seus primórdios, procuraram integrar todo o acervo de conquistas da época, feitas ao longo dos
séculos pelos seus antecessores nas hostes profissionais: botânica, minera—
logia, zoologia, matéria médica, física, química e farmácia, esta designação
englobando todos os aspectos do medicamento (Pourchet—Campos, 1984).
Em segundo lugar, possui orientação de serviço, isto é, o trabalho
de um profissional é oferecer ao público os serviços especializados. O
farmacêutico, no âmbito da botica, executava um conjunto de atividades
com vistas à prestação de serviços de saúde à população no que concerne
à preparação e dispensação dos medicamentos.
Em terceiro lugar, tem uma organização colegial e não burocrática.

Os seus membros sentem-se responsáveis pela Vigilância de seu próprio
comportamento, estabelecendo um código de ética para proteger tanto
os seus clientes como a si mesmos. Como vimos, esta preocupação sempre
se fez presente, e, neste sentido, através da organização da categoria,
foram estabelecidas normas de conteúdo ético para regular os pares.
Finalmente, o profissional possui tanto a licença para prestar seus
serviços como também o mandato. A licença significa o direito legal—
mente reconhecido de oferecer seus serviços, consubstanciados numa
série de intervenções legislativas sobre a matéria e o mandato, uma vez
que o profissional dita as metas de seus serviços e as condições sob as
quais vai exercê—las.
Em consequência, adquire o reconhecimento público dado à con-
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tribuição na arte de fazer o medicamento, uma vez que dominavam os
conhecimentos e técnicas necessárias a essa atividade.

Uma Visão panorâmica da profissão farmacêutica em
outros países
É fato que o exercício da profissão em âmbito mundial sofreu uma
evolução considerável, uma vez que o progresso técnico implicou nove
formas de produzir remédios, requerendo do profissional uma qualificação
diferenciada e uma maneira de lidar com a essência do seu trabalho. No
entanto, alguns preceitos fundamentais, ou seja, os atos voltados para os
medicamentos, consubstanciados na relação farmacêutico/medieamento/
paciente, que regem a prática profissional e que definem a natureza do seu
exercício, podem ser observados universalmente, ressalvadas as particularidades e as especificidades de cada país.
Sem pretender esgotar o assunto, analisaremos algumas funções que
esse profissional vem desempenhando em determinados países. Nossa
intenção é apenas dar uma visão geral de comparação, mesmo que superficial, entre a nossa realidade e a dos demais países.

Em Portugal
Em Portugal, já no século XVI estabeleceu-se através do regimento
do físico-mor do Reino que somente os boticários poderiam instalar botica, após exame de conhecimento prestado perante uma banca composta
pelo físico-mor, físicos da Corte e boticários do Rei e da Rainha. Criou-se,
então, na Universidade de Coimbra, a Faculdade de Botica.
Toda legislação elaborada posteriormente ao regimento do físicomor ratifica a intenção manifesta pe1a Coroa de proteger a propriedade
da farmácia para os portadores do diploma de farmacêutico. Assim, no
Governo da Primeira República tornou-se privativo deste a direção das
farmácias, por reconhecer que o exercício da profissão encontrava-se
repleto de abusos e irregularidades atentatórias à saúde pública. Os estabelecimentos abertos ao público deveriam ser dirigidos por profissional
legalmente habilitado. Em 1933, define—se que nenhum farmacêutico po—
deria ser proprietário de mais de uma farmácia aberta ao público.
Após a Segunda Guerra, até a década de 1 970, a farmácia portuguesa
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à falta de recursos dos recérn—diplomados para se instalarem no ramo, as
conseqúênciàs se fizeram sentir no due tange'à propriedade "das mesmas:
dos 2.000 estabelecimentos existentes, aproximadamente 600 pertenciam a leigos. Desta forma, a garantia na legislação do direito de propriedade ao profissional não foi respeitada.
Assim, em 1965, permite—se aos proprietários leigos que normalizem
suas respectivas situações. Quanto aos farmacêuticos, que antes não po—
diam ser proprietários de mais de uma farmácia, agora não podem mais
ser co—proprietários em mais de um estabelecimento.
Para tanto, o Ministério da Saúde de Portugal lançou as bases que
regem a abertura e a transferência de estabelecimentos, que além de
outros pré—requisitos, impõe limitantes de ordem geográfica (300 me—
tros de distância mínima) e critérios de cobertura proporcional (6.000
habitantes/farmácia).
O fato é que a atividade profissional encontra-se entrelaçada numa
malha de normas legais que exige a propriedade do estabelecimento para
os diplomados que optarem por este campo de atuação, confundindo-se
interesses comerciais com interesses profissionais.
No entanto, parece que não foi suficiente o bastante ter se determinado que as farmácias sejam por lei propriedade de farmacêuticos, já que
não se resolveu a questão da assistência ao público e nem se limitou
racionalmente o seu número. Um inquérito da Direção Geral de Saúde
revelou que nos estabelecimentos de propriedade dos profissionais, esses
só estavam presentes prestando assistência em 70% delas, o que não é
satisfatório num país com 10 milhões de habitantes e 2.500 estabele—
cimentos, portanto, com cerca de 4.000 habitantes/farmácia.

Na França
A França é um país pioneiro em termos de formação nesta área, pois
a primeira escola independente de medicina foi instalada já no século

XVI. Veio também desse país, através do Rei Luís XV, a alteração do uso
do nome boticário pelo de farmacêutico, para designar os profissionais
dos medicamentos.
A posse e a venda de medicamentos constitui—se numa tarefa exclu—
siva dos profissionais diplomados, uma vez que a sua aquisição se dife—
rencia muito de quaisquer outros bens de consumo. A sua complexidade
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e perigo, aliados à prática usual de venda mediante apresentação de re—
ceita médica, que especifica a natureza exata dos produtos, sua quanti—
dade e modo de usar, fizeram com que a sua aquisição se revestisse de
determinadas precauções e zelo, restringindo o autoconsumo.
O farmacêutico e, portanto, o profissional que conhece as características dos produtos que dispensa, sua posologia, as incompatibilidades
com outras substâncias, sendo capaz de retificar os erros dos médicos prescritores. Segundo a legislação francesa, este profissional e' responsável por
todos os erros que possam ser cometidos em seu laboratório: medicamentos
com dosagem ou entrega errada, quantidades inadequadas, ou seja, todo o
movimento do laboratório é de sua exclusiva responsabilidade técnica.
A relação farmacêutico/doente tem um significado muito mais profundo que uma simples relação vendedor/eliente, por causa do papel de
conselheiro em termos de saúde que o mesmo desempenha, já que é, quase
sempre, mais acessível ao público do que ao médico. O Estado francês
reconhece neste profissional o único apto a dispensar medicamentos.
Apesar disto, segundo Dupuy e Karsenty (1980), um mal—estar per—
siste na profissão que, na realidade, aproximou-se, como muitos afirmam,
das tarefas de um comerciante. A venda de produtos diversos dos medicamentos,,eorno artigos de higiene pessoal, produtos de beleza, óculos
etc., são o 'éímbo1o desta mercantilização. Na maior parte do tempo, a
atividade profissional se restringe a uma simples distribuição de medicamentos, executando as prescrições médicas.:

No Chile
As universidades chilenas formam químico—farmacêuticos. Os bioquímicos constituem, distintamente, uma outra carreira de nível superior.

No entanto, no laboratório de análises clínicas não se nota nenhuma
diferença entre as práticas destes profissionais. Ambos exercem suas atividades em igualdade de condições, em concurso com o médico.
A profiSsão de químico—farmacêutico é muito ampla, com diferen—
tes especiahdades e áreas de ação: farmácia privada e homeopata, in—
dústria farmacêutica e cosmética, docência universitária. São nas pri-

meiras que cerca de 50% do total desses profissionais têm seus postos
de trabalho como diretores técnicos.
Naquele país, qualquer pessoa física ou jurídica pode ser proprietá—
ria de farmácia, sendo 30% de1as pertencentes aos químicos-farmacêuti—
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cos. Como a propriedade é livre, existem estabelecimentos em coopera—
tivas, com venda a todo o público e condições especiais a seus associados.
Não há uma distribuição racional das farmácias no Chile. Assim,
elas geralmente se instalam em eonseqííência do poder de compra da
clientela, concentrando—se nos grandes centro urbanos e em bairros de
rendas mais altas, ficando a periferia com uma assistência deficitária. Elas
se constituem em estabelecimentos que exclusivamente podem dispensar
medicamentos. Todas devem ter um diretor técnico químieo-farmacêuti—
co trabalhando pelo menos oito horas diárias.
No entanto, segundo o Colégio de Químico-Farmacêuticos do Chile, somente nos estabelecimentos onde estes profissionais são simultaneamente proprietários e diretores técnicos é que existe a atenção per—

sonalizada em todo o horário de funcionamento.9 Quase sempre o seu
funcionamento fica nas mãos de um auxiliar, sem a supervisão do profis—
sional, nos moldes do Brasil. O diretor técnico, via de regra, não cumpre
a jornada de trabalho e os salários baixos que aufere só contribuem para
piorar ainda mais este quadro.
Desta forma, ainda que metade desses profissionais estejam voltados
para a atuação nas farmácias, quer como empregados ou empregadores,
têm uma presença de importância relativa na sociedade chilena. Os serviços que prestam à população são escassos, deixando muitas de suas
responsabilidades nas mãos de outros, de forma pouco responsável. Enfim, a situação do exercício profissional, em muitos de seus aspectos, nos
faz lembrar a realidade brasileira.

Na Argentina
Na Argentina existe a graduação em farmácia, num curso com dura-

ção de cinco anos envolvendo uma média de cinco disciplinas teórico—prá—
ticas anualmente. As análises clínicas são de competência dos graduados
em bioquímica. A capacitação acadêmica do farmacêutico habi1ita-o a ser
diretor—responsável pelo funcionamento da oficina de farmácia, seja esta
privada ou oficial, indústria farmacêutica e indústria cosmética. Torna—se
apto a exercer a profissão nas instituições públicas e privadas, órgãos sanitários e assistenciais (hospitais, dispensários etc.) e Forças Armadas.
Até 1987, a este profissional era facultado que se associasse a ter—
9 Colégio de Químico-Farmacêuticos de Chile. Carta pessoal da entidade, 25/08/1992.
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ceiros para a instalação de estabelecimentos farmacêuticos. Embora a lei
o protegesse da ingerência do leigo na direção técnica e nas tarefas vin—
culadas ao exercício profissional e administrativo, na prática isto não
funcionava. O leigo geralmente era quem detinha o capital e, na realida—
de, autoridades e poder de comando no negócio. Isto levou a que estes
estabelecimentos se imbuíssem de um sentido prioritariamente comercial
e a uma distorção da atividade do farmacêutico.
A alta rentabilidade do ramo fez com que muitos duvidassem da necessidade do exercício ativo e da presença indispensável do profissiona1 em
sua atividade. Diante desse quadro, as entidades da categoria, após anos de
trabalhos e muitas lutas, Viram promulgada uma lei“) na província de Buenos Aires, que dispõe sobre a exclusividade da propriedade para os mesmos,
sendo estes seus únicos titulares e proprietários. As autoridades sanitárias
do país concedem aos farmacêuticos, através dos bancos estatais, créditos
para aqueles que desejam instalar seu próprio estabelecimento.
A legislação considera ainda a farmácia como um serviço de utilidade pública.]1 A dispensação ao público de medicamentos e materia1 as—
séptico somente se efetua nestes estabelecimentºs, proibindo—se realizá—la
fora dos mesmos, ainda que se trate daqueles de venda sem receita ou
livre. Só é permitida a sua abertura respeitando—se a uma distância não
inferior a 300 metros, contados de porta a porta, a fim de racionalizar &
distribuição em todo o território provincial e de assegurar a mais efetiva
e eficiente atenção. Quando a autoridade sanitária considerar de neces—
sidade pública a sua instalação em locais carentes de tais serviços, selecionará por concurso o diretor-técnico.
'
Muito embora estas recentes modificações legislativas na Argentina
apontem para um modelo de assistência mais avançado em comparação

com outros países da América Latina, a sua atividade profissional ainda
deixa muito a desejar e sofre injunções diversas de ordem externa. A
grande maioria das farmácias existentes no país ainda estão em mãos de
leigos, e os profissionais preparados'em universidades que optem por esta'
área têm de contár com um montante de dinheiro para poder exercê—la.
A partir desta visão panorâmica do que se passa em alguns países,
podemos extrair o fato inconteste de que a profissão, mais do que qualquer outra da área de saúde, enlaça interesses comerciais com profissio—
10 Trata—se da Lei nº 10.606, que regulamenta o exercício do profissional farmacêutico na
província de Buenos Aires.
'

11 Artigo 1º da Lei nº 10.606/1987.
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nais. No entanto, observamos nesses países que, apesar das dificuldades
. e problemas, o farmacêutico está prioritariamente voltado para o medi—
, camento em todos os seus aspectos. A farmácia, com todas as suas trans' formações, não deixou de ser o locus privilegiado no qual o mesmo exerce
a sua profissão, diferentemente do Brasil.
O medicamento, não sendo um bem de consumo qualquer, fez com
que as soluções encontradas mundialmente em nível de propriedade gra—
vitassem em torno de duas situações: uma consiste em tornar o Estado
proprietário responsáve1 por todos os setores do medicamento, desde o
fabrico até a sua dispensa, e a outra toma como a melhor garantia da
execução dos deveres inerentes à missão do profissional a obrigação deste
ser o seu proprietário. Tanto num caso, como em outro, é ele o profis—
sional capacitado para ser o diretor-técnico do estabelecimento.
Mesmo naquelespaíses — os Estados Unidos, por exemplo —, onde
tudo o que diz respeito a medicamentos está sob controle da Food and Drug
Administration e que por opção de modelo econômico deixa a propriedade
isenta de controle e exigência, reserva a direção técnica, supervisão e res—
ponsabilidade sobre a movimentação dos medicamentos ao farmacêutico.
Neste sentido, ao farmacêutico cabe o papel de verdadeiro fiscal do
seu consumo. Sua atuação, para além dos preços, envolve a necessária
responsabilidade pela qualidade, quantidade dos produtos e informações
corretas e seguras a respeito dos medicamentos.
No entanto, em quase toda a América do Sul a abertura de farmácias
foi e continua sendo livre, sem critérios rígidos para a instalação. Na
maioria das vezes prevalece os interesses puramente comerciais, sendo o
profissional chamado apenas para atender às exigências legais. Nestes
casos, a exemplo do Brasil, embora com responsabilidade técnica, este

não exerce de fato suas atividades.
Não existe a preocupação, presente em países como França, Itália,
Alemanha, Suécia, de estabelecer limites no número de farmácias, levando-se em conta a população a ser atendida e a distância geográfica, a fim

de garantir uma melhor cobertura. Aqui existem farmácias acima dos
padrões indicados pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, 1 para
cada 8.000/10.000 habitantes. Zubioli (1992) aponta a relação de 1/3.
646 habitantes no Estado do Paraná e de 1/3.5 70 habitantes no Estado
de São Paulo, onde somente na capita1 deste último estado concentram—se
3.470 farmácias/habitantes. Essa concentração determina urna concorrência sem precedentes entre os empresários do setor, que, para sobreviverem economicamente com maiores lucros, valem-se da utilização de
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métodos de promoção de venda que, conforme avalia Zubioli (1992),
não têm limites, nem éticos e nem científicos, para a satisfação das suas
necessidades comerciais.
O mais grave é que toda essa rede privada de distribuição de medicamentos não tem nenhuma integração com a política do Sistema Único
de Saúde, mais precisamente com uma política de cobertura e assistência
farmacêutica alicerçada no trabalho do profissional.
Torna-se claro na análise desses países que existe uma grande preocupação em demarcar a importância do papel deste profissional para a

sociedade, salientando as funções que o mesmo deve ou deveria desem—
penhar. O objetivo é o de melhorar a imagem perante o público, resgatando & confiança muitas vezes perdida.
Os fundamentos do ato profissional farmacêutico têm suas bases no
conhecimento profundo e atualizado do medicamento, e nas relações
com o usuário e os prescritores — os médicos.
Na atualidade, o desenvolvimento da engenharia genética e da gené—
tica molecular poderá trazer profundas mudanças no referencial farmaco—
terapêutico existente, cedendo lugar à segunda revolução farmacológica.
Desta forma, estes novos medicamentos serão muito mais específicos e, portanto, será necessário conhecê-los melhor para que possam causar os efeitos
desejados (Estefar, 1985). Estes dados terão que ser necessariamente considerados para quaisquer proposições futuras para a profissão.
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