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Com a morte de j^xof .Samuel Barnsley Pessoa desapareceu o grande-aestre
da Parasitologia sul-americana,região que durante todo este século deu
i
vigoroso impulso aos estudos neste setor.Seus predecessores brasileiros foram H. de Beaupaire Aragao,Carlos Cliagas,H. de Rocha Lima e Osw Ido Cruz.O
proprio Pessoa deã estimulo á um grupo de investigadores cue se espalharam
por todos os cantos da Âmerica do Sul e Central .Esta primeira geraçao d^ien—
tistas por sua vez fizeram seu aprendizado na escolas alemas,franoeza e italiana,quer seja no proprio Novo Mundo,quer no decorrer de viagens feitas â
Eui-opa nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial.A "Parasitologia
Medica"^obra monumental de Pessoa,*x^ ^ e^igàu diversas edições^ e tem sido largamente utilizada tanto nos paíseàl de lingu a portugueza,como Kasus em
sua versão para o espanhol.
Pessoa nasceu em S.Paulo em 4 de Junho de I898,filho de Leonel Pessoa e
de dna.Ana Barnsley,de descendencia britanica.Passou a maior parte de sua vida em S.Paulo,e aí faleceu em 3 de Setembro de 1976.
Após formar-se em Medicina,em 1925^ ingressou no Serviço de Profilaxia
Geral do Estado de S.Paulo,na função de investifador adjunto ao Instituto de
Higiene.Suas funções obrigaram-no a viajar aos mais diversos lugares,e assim
rapidamehte se familiarizou com os graves problemas sanitários das areas rurais e urbanas.Em face da pobreza e da ang-ustia que poude observar em larga
faixa da população,logo trasnèformou-se num ardoroso contestador de um sistema que aceitava tais condições com indiferença,e seus conceitos tornaramse cada vez mais revolucionários.
Nao tardou^^^u^ suas capacidades acadêmicas e administrativas fossem reconhecidasjem 1931 foi convidado a ocupar uma cadeira na Faculdade de Medicina da Universidade de S.Paulo,e mais tarde foi içado ao cargo de Diretor dos
Serviços Gerais de Saúde.No desempenho deste ultimo cargo iniciou radical reorganização da estrutura do serviço,com amplas campanhas no campo das doenças
endêmicas e projêtos de ínvestigaçSo tesioa.fl(t)Ç¥ farticipcu atlvamente nestes p#jetos,e jé^Âítas íntribuisSes pessoais neste campo,eepecialmente na
leisS1«««iose cutaneo-muccsa.no traocma e na esquistossomiase.^ram fundamentais as suas observaçSes com respeito í espundia e i transmissão da leishmanl®se.Estudou a epidemiologia da doença de Chagas,e foi responsável pela solução
de problemas ligados äs complicaçSes cardiacas e da formaçao dos "megas".
tSo grande era o renome de Pessoa due foi convidado a ocupar diversas cátedras através do Brasil,o mesmo em seus últimos anos ainda viajava de univer»
Sidade £ universidade,de um extremo a outro do MMSX paIs(por ex.mplo,Oo*£s
e santa Catarina).Jamais hesitou em dar vos a suas opinioes pessoals,e frequentemente correu risco de demissSo ou prisSo.Hos últimos 15 ou 20 anos de sua vida I

um apaixonado pelo problema dos psrtosoarios parasites de cobras

e lagartos,tanto em trabalhos de campo como na^eles realisados no Instituto
Butantan.Tratava-se de um problema pelo qual muitos cientistas brasileiros se
haviam interessado.Pessoa descobriu numerosas especies novas,e revelou os meoaniMios de transmissSo atravfs de sangue-sugas e outros invertebrados.^
Pessoa era um/figura fasoinante,sempxe bxnximim
ternaoionais,onde brUhava pela astúcia e originalidade .Era ido a ^
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