
 

09 de Novembro de 2018, no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Medicamentos (NPDM) da Universidade Federal do Ceará. 

OUTORGA DA MEDALHA MÉRITO CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS  

Doutor Felizardo de Pinho Pessoa Filho 

A Academia de Ciências Farmacêuticas Brasil/Academia Nacional de Farmácia, 

mandou cunhar no presente ano de 2018, a “Medalha Mérito Ciências 

Farmacêuticas”, no anelo de homenagear personalidades que se sobressaem no 

meio científico, cultural e empresarial do setor Farmacêutico e das ciências da 

saúde em geral, rendendo dessarte um preito de gratidão às personalidades que 

com seu trabalho se fazem merecedores desta outorga, como um prêmio de 

reconhecimento público pelo seu altruístico trabalho. 

Nosso ovacionado Farmacêutico, Doutor Pinho , como é sobejamente conhecido, 
nasceu na cidade de Viçosa do Ceará, há cem anos, herdando do seu genitor, o Major 
Farmacêutico Doutor Felizardo de Pinho Pessoa, o gosto pela arte Galênica. 

Graduado pela então Faculdade de Farmácia e Odontologia de Fortaleza, em 16 de 
dezembro de 1944, retorna à Viçosa e assume a direção do comércio Farmacêutico da 
família, jamais olvidando a recomendação de seu pai: “Meu filho, nunca deixe um 
pobre sair da nossa farmácia sem ser atendido e que se for preciso dê a ele o 
medicamento, por mais caro que seja, dê! Não tenhas pena! Porque Jesus e a Virgem 
Maria lhe recompensarão! 

Farmacêutico apaixonado pela profissão, dedicou grande parte da sua vida às 
pesquisas científicas no estudo das plantas da região com princípios ativos 
terapêuticos, objetivando sempre amenizar o sofrimento e a dor daquela população 
tão desassistida pelo poder público. 

Daí haver desenvolvido várias formulações de fitoterápicos com indicações para 
muitos males. 

Como pesquisador, desenvolveu também estudos sobre parasitoses intestinais como a 
esquistossomose e a ancilostomíase; além de haver estudado a incidência da Doença 
de Chagas na região. 

No ardente desejo de proporcionar uma melhor assistência de saúde à população mais 
carente, idealizou e realizou a construção  do Hospital e Maternidade Major Felizardo 
de Pinho Pessoa, em Viçosa, do qual foi seu primeiro Diretor.  

Por aclamação popular através do voto, foi eleito Prefeito de Viçosa por três profícuos 
mandatos. Foi também eleito atuante Deputado Estadual. 

Ao preclaro cientista, Farmacêutico Doutor Felizardo de Pinho Pessoa Filho, a perene 
gratidão da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/Academia Nacional de 
Farmácia, pela sua ingente contribuição em prol do desenvolvimento  da cultura 
científica e da saúde pública do País. 

 


