
Impactos do saber científico na 

humanidade: o protagonismo farmacológico 

na manutenção da vida. 

"A sabedoria da natureza – inerentemente humana - é tal que não 

produz nada de supérfluo ou inútil". A assertiva de Nicolau Copérnico, 

astrônomo e matemático polonês, precursor da Revolução Cientifica de 1543, 

vai ao encontro da importância, há muito, atribuída ao estudo da ciência e ao 

impacto por ela gerado. Em face disso, sabe-se que a argúcia necessária ao 

saber farmacêutico origina-se de mentes científicas e brilhantes. Ainda hoje, 

faz-se necessário, entretanto, significativas melhorias no que tange aos 

investimentos destinados à área científica, afim de impulsionar o protagonismo 

farmacológico - do presente e do futuro - para que ele detenha as ferramentas 

necessárias ao compartilhamento de seus feitos com toda a humanidade.  

 A priori, a sapiência farmacológica não é recente. Consolidando essa 

afirmativa, a Tábua de Nipur, datada do ano 3.000 a.C, - período em que foi 

encontrada na Mesopotâmia, contendo receitas e descrevendo drogas de 

origem vegetal e animal - é tida como o mais antigo texto médico/farmacêutico. 

A abundância de medicamentos, assim como o entendimento dos mecanismos 

de ação desses fármacos na contemporaneidade, deve-se ao fato dessa 

ciência caminhar lado a lado com a história da raça humana. Dessa maneira, o 

conhecimento, adquirido ao longo de milênios e que é passado de geração em 

geração, contribuiu (e contribui) para o desenvolvimento da ciência amiúde. À 

vista disso, torna-se evidente que o avanço da aprendizagem das substâncias 

farmacológicas está intrinsicamente relacionado a milênios de conhecimento 

adquirido pelo Homo Sapiens.  

 A posteriori, poderíamos citar, dentre tantos outros exemplos, Alexander 

Fleming, cientista descobridor da Penicilina. Fleming elucidou que "não são os 

salões de mármore que dão a grandeza intelectual, mas sim a alma e o cérebro 

de um investigador". Muitos foram as conquistas compiladas pelo segmento 

científico, tais que não se limitariam aos períodos contemplados pela presente 

enunciação, fato e que fazem-se inquestionáveis os impactos que as 

descobertas cientificas têm na vida cotidiana das pessoas, ainda que, por 

vezes, o segmento não ganhe o devido reconhecimento dos governantes.  


