CERÂMICA FARMACÊUTICA E A ARTE DE CURAR
Os boiões e as mangas de farmácia foram usados durante séculos, e até meados do século
passado, para guardar preparados medicinais e ingredientes utilizados para elaborar os mesmos.
A técnica da faiança que no século VIII cresceu na Pérsia, a partir do século XIII alargou-se pelo
norte de África até Espanha e daí por toda a Europa. Em Portugal, nos fins do século XVI
desenvolve-se a cerâmica vidrada, com características orientais trazidas pelos Descobrimentos e
expressas na produção cerâmica em geral, designadamente nos vasos de farmácia.
Com os Descobrimentos aumentaram a circulação de novas plantas e também de produtos de
origem animal e mineral, que, pelas suas propriedades, foram explorados enquanto agentes
terapêuticos para as mais diversas enfermidades. A medicina da época, assente nas doutrinas
humorais de Galeno, ofereceu grande oposição a estas substâncias provenientes da Ásia e do
Brasil, elegendo as drogas vegetais conhecidas na Europa e bacia do Mediterrâneo com recurso
a purgas, sangrias e clisteres. Para a introdução destas inovações botânicas e farmacêuticas na
terapêutica europeia, ao longo dos séculos XVII e XVIII, foi fundamental a publicação de tratados
botânicos, farmacêuticos e as farmacopeias.
Durante o século XIX, a análise química, a química orgânica e outras áreas da química permitiram
obter novos medicamentos. Algumas das formas farmacêuticas tradicionais, extinguiram-se
como foi o caso dos ceratos, dos electuários, etc.; outras como as pomadas, os xaropes, os
enemas, os elixires, os linimentos e os colírios renovaram-se; e algumas passaram a ter pouca
representatividade como foi o caso das pílulas.
1. Manga de Farmácia: «S. SINAPI» [Séc. XIX]
Indicações terapêuticas: cataplasma de mostarda negra empregue como incitante
direto e/ou indireto em casos de febres lentas e dores venéreas.

BOIÕES DE FARMÁCIA [Séc. XIX; Fabricante: L. Caut, Paris]
2. «MANT: DE CACAU»| Manteiga de Cacau » Indicações terapêuticas: possui
propriedades emolientes tendo sido utilizada em queimaduras, bem como na
preparação de supositórios e óvulos, ligando-se com o espermacete.
3. «ELECT: de SENNE | Electuario de Senne» Indicações terapêuticas:
empregue como laxante e em doses elevadas como purgante.
4. «EXTR: DE QUASSIA» | Extracto de Quassia» Indicações terapêuticas: usado
como tónico amargo. Popularmente utilizado como anti malárico, antiamebiano e inseticida.
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