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Comentario 

La Columna de: Damaris Silveira 
 

O ensino da Farmacognosia: temos motivos para preocupação? 
 
Ao ser solicitada a escrever essa coluna, pensei 
em fazer a uma reflexão sobre algo que, penso, 
ao menos uma vez, já povoou o pensamento de 
quem atua em Farmacognosia: estamos 
preparando bem as novas gerações de 
pesquisadores e profissionais da área? 
 
Para relembrar, o termo “Farmacognosia” foi 
usado pela primeira vez por J. A Schmidt, em 
1811 e pode ser definido como o estudo de 
fármacos de origem natural, no que se refere às 
propriedades físicas, químicas, bioquímicas e 
biológicas. Sendo tão abrangente, a 
Farmacognosia é uma ciência altamente multi- e 
interdisciplinar, envolvendo a história, seleção, 
preparação, preservação, identificação, controle, 
comercialização e uso de matéria-prima e 
fármacos de origem natural. No Brasil, até poucos 
anos, a Farmacognosia era uma das atribuições 
exclusivas do profissional farmacêutico. Apesar 
de  ainda ser considerada uma das cinco grandes 
áreas da Farmácia, muitas vezes é considerada 
uma ciência “ultrapassada”, de pouca importância 
na formação do profissional da Saúde. 
 
Esse fato não se restringe ao Brasil. Em 2004, 
em um evento que reuniu cerca de 400 
pesquisadores, a preocupação quanto ao 
desaparecimento da Farmacognosia dos 
currículos foi discutida, bem como a sua 
importância (1). Ela está presente nos currículos, 
mas não é raro que o conteúdo ministrado se 
restrinja exclusivamente à Fitofarmacognosia, 
deixando de lado os outros aspectos. 
 
Considerando a multidisciplinaridade da 
Farmacognosia e a grande quantidade de 
informação que ela representa, essa restrição se 
justifica. Entretanto, o conteúdo ministrado, muitas 
vezes, abrange tão somente a identificação das 
classes químicas, sem a preocupação com a 
quantificação, e sem fornecer ao estudante 
ferramentas e informações para que possa 
realizar, ao menos preliminarmente, como 
exemplos, uma análise química mais sofisticada 
ou a velha, mas eficiente, análise 
farmacobotânica. Alguns colegas argumentam 
que não compete ao farmacognosista realizar 

essas análises e sim ao fitoquímico e ao botânico, 
respectivamente. Será? 
 
A tendência mundial é que, a cada ano, a 
utilização de fitomedicamentos esteja mais e mais 
disseminada (2). E, em alguns casos, esses 
produtos tem se tornado um problema de saúde 
pública. Casos de contaminação durante a 
produção, identificação incorreta do material 
botânico (3), adulteração com fármacos sintéticos 
(4), etc. são bem documentados na literatura e 
apontam para a necessidade de maior 
conhecimento e controle. Assim, tanto o mercado 
quanto as agências governamentais têm exigido, 
cada vez mais, especialistas na área. Esses 
profissionais devem ser aptos para atuar no 
desenvolvimento, no controle de qualidade desses 
produtos e nos órgãos reguladores. E, cada vez 
mais, será exigido um conhecimento que permita a 
utilização das técnicas mais sofisticadas, sem 
deixar de lado as antigas técnicas de identificação 
botânica e química. 
 
Dessa forma, mais que a valorização do estudo 
da Farmacognosia, se faz necessária a reversão 
da tendência de “enxugar” a disciplina. O conteúdo 
deverá ser reavaliado para que forneça uma visão 
da Farmacognosia clássica atualizada com as 
novas tecnologias disponíveis.  
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