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Um, 2007. 192 p.

Origens e trajetórias da
indústria farmacêutica
no Brasil, esse é o título
de livro idealizado pela
Federação Brasileira da
Indústria Farmacêutica,
Febrafarma, e publicado,
em 2007, pela Editora
Narrativa Um – Projetos
e Pesquisa de História,
com coordenação de pro-
jeto e edição de Roney
Cytrynowicz. Trata-se de
retrospectiva da história
da indústria farmacêutica

no Brasil composta por oito capítulos com muita ilustra-
ção, incluindo fotos e texto descritivo.
Rica fonte de informação de história da farmácia brasilei-
ra, origem da indústria farmacêutica em nosso país, esta
obra reúne aspectos marcantes do tema e se estende desde
a época do Brasil Colonial até os tempos atuais, com
nuances e imagens que prende a atenção do leitor.
A distribuição de seus capítulos foi planejada com crono-
logia crescente, partindo das antigas boticas e farmácias do
período colonial, com suas características e particularida-
des do conhecimento científico da época, perpassando pelo
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estabelecimento da indústria farmacêutica, no início do
século XX. Considera a era dos antibióticos, o desenvolvi-
mento industrial dos anos 60, 70 e 80, a globalização da
tecnologia e o estado atual de desenvolvimento científico e
tecnológico do setor farmacêutico, no Brasil e no mundo.
A leitura desta obra descortina o período percorrido pelos
fabricantes de medicamentos, desde as antigas boticas até
os moderníssimos centros de produção e desenvolvimento
de medicamentos da atualidade, sinalizando que a trajetó-
ria da indústria farmacêutica no Brasil aponta para um
futuro de auto-suficiência; para o atendimento das neces-
sidades sociais, inclusive com o desenvolvimento de medi-
camentos inovadores cujas tecnologias também são apro-
veitadas pela indústria de cosméticos.
Para nós farmacêuticos, a leitura desta valorosa obra nos
leva a refletir sobre a nossa inserção e posição na história,
sobre o momento que vivemos e como podemos contribuir
e/ou interferir no desenvolvimento histórico de nossa pro-
fissão.
Texto de leitura agradável e com conteúdo bastante infor-
mativo, este livro se mostra como fonte indispensável de
informações para os professores, estudantes e amantes da
história da farmácia.

Prof. Leoberto Costa Tavares
FCF / USP


