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A Farmácia brasileira 
perdeu em julho 
um grande homem. 
Perdemos o Prof. Delby 
Fernandes de Medeiros. 
O professor Delby, 
como era conhecido 

por todos que o admiravam foi um abnegado em nome 
da Farmácia. Dedicou toda sua vida profissional à 
criação e manutenção do Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica (LTF) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Esteve presente no LTF desde o lançamento 
da pedra fundamental, tendo trabalhado com afinco 
em todas as etapas da construção. Foi seu Diretor por 
25 anos. Sua idéia de fundar o LTF baseou-se na sua 
visão de que o estudante deveria “aprender fazendo”. 
Lutou bravamente para que os médicos e hospitais 
regionais aceitassem e utilizassem os medicamentos 
ali produzidos. Ao cabo de alguns anos o LTF já 
contava com uma linha de produção de mais de 200 
medicamentos, cosméticos e saneantes distribuídos 
por uma grande parte da rede de hospitais públicos do 
Estado da Paraíba, atendendo também a alguns hospitais 
particulares. Visionário, o Prof. Delby resolveu então 
criar um programa de pós-graduação na UFPB. Tratava-
se do Mestrado em Produtos Naturais – Farmacologia 
e Química (hoje Programa de Pós-Graduação em 
Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos), uma 

inovação na área, pois todos os outros programas de 
produtos naturais tratavam de uma das duas áreas. Por 
falta de Doutores que se dispusessem a vir trabalhar 
no Nordeste, resolveu lançar convites internacionais e 
dessa forma “importou” alguns Professores de fora do 
País para desenvolverem suas atividades aqui. Como 
resultado, o programa cresceu rapidamente e alcançou 
números surpreendentes para toda a comunidade 
acadêmica da Farmácia Brasileira. O Prof. Delby 
nunca se preocupou em se pós-graduar. Ao invés disso, 
com uma imensa demonstração de desprendimento 
preferiu doar tudo de si no sentido de prover os jovens 
com um excelente programa de pós-graduação, tendo 
portanto sido direta ou indiretamente responsável pela 
formação de centenas de mestres e doutores. Como 
reconhecimento a esse ato de desprendimento, a UFPB 
lhe concedeu o título de “Doutor Honoris Causa”, por 
ocasião do Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil 
realizado em João Pessoa no ano de 2010. Meus caros 
colegas da área de farmacognosia de todo o Brasil, 
sem nenhuma dúvida todos nos sentimos tristes com a 
perda do nosso Prof. Delby. No entanto, devemos nos 
espelhar no seu grandioso exemplo de vida e dignidade 
e nos orgulharmos por ter tido o grande privilégio de 
sua convivência. Transformemos, pois a nossa tristeza 
em alegria de celebração pela vida do nosso querido 
Delby Fernandes de Medeiros.


