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Coaa a n.orte no j-rof.Si-niuel B..rrí^l(j' l£^:;oa df-tia

'-ceu o ^X’a'.d.c-UfG ,rc

da Parar',itolo^^ia eul-anu-ricuna,*'^—■ i (\^iao '■■uo duraata toao este século deu
i
vi^orCBO irnpulso aos t-studos neste setor, eus predecessorec orasileiros fo1’aní H. õe P‘'.'c.upaire- /u'a^ao j Cai'los Ciladas jH. de Roclia liinia e 0s\/ Ido Cxu.j.0
^roprio Pessoa deü esti^.ulo a ura £rupo de invt stiaa ores c ue se espalPaiain
pci' todos os cantos da ATiU-i ica do 3’4l e C< latrel .aista prj.ire_ra ; erí-ç^-O u^'ien—
tictas por sua vez fisreraia S6‘U

tKiizado na escolas al'iuas, "francrsc* e itci—

lianajCuer seja no proprio llovo l.undo,! uer no de oirei de viagens f-ibu.s á
EuiOpa nos anos ^ ue ent=cedcratn a Pi iraeira Guerra Sundial.A "pc,rasitülOt,iu.
i:edica"^obra nouuAaital de Pessoa,Ex^á

e/it;iu diversas edi^^Ses^ e tem si-

do laiA^-^^-"^^' utilisada tento nos í,sís(ív df. iin^^u a portu^.ueza,como naxuE era
sua versão para o es^-anliol.
Pessoa nasceu em 3.Paule frrn 4

Junho ae l898,fieliO c.c Leonel Pesso^ e

de dna.Ana Bca-nsiey,de descendência "brita ica.Passou a i.,a ior paite de sua vida era S.Faule, e aí faleceu em 3 ãe Geteií.tro de 197Ó.
P^pós formar-se em Ivledicina, em 1925^ ine,ressüu no 3ervi;;^o ue Proi j.lo.„^ia
Gf-ral do

-stado de j.Paulo,na funyao de investigador adjunto ao Iirstituto de

fii^iene.Saas fur-iops oLri^ai ar..-no a viajar aos raais diversos lugares, e assim
X

ida

n.te se f amiiiaj isou com os (_,raves proLxemas sanitaries aus c-ieas ru-

rais e urbanas.í:u face da ,.oLrrza . da angustia sue poude obsrnvar era lar^a
faixa da populayão,lo^o trasndfermou-se num ar^orosO contpstadcr de un sistema cuc aceitava tais condiçõrs com inc if ^ x-nç; a, e seus c^ac'itos to3 r.aramcada vez nais revolucionários.
íuíi fossem reiTao tardou/e"uE svias capacidades acaderrãeas e a' ,i.iisvrt-V*V'
conliccidasiera 1931 foi co,.vidado a ocupar uma cadeira na F.-culdade de ]-edicina ca -Jnivers.dade de S.Pculo,e raais tarde foi içado ao cai^o de Lir--tor dos
Serviços Gerais de Gaúde.Po desempenho deste ultino csreo iniciou radical ruordunização dc, estrutura do serviço,con amplas catnparJiaE no carapo das úoençeS
enderaicas e projetos de investido-çao "b-sica^articrpou a;.i\^mi-x.ts ne^
tes xi^jetos,e Â^^-ltas .WihriiçSes pessoais neste carapo, especiclmerJoe na
leisUwos^ cut.neo-mucosa,no tracoma e na eseuistoss-^raiase.Foram funde-raentais cS suas o"bs-rva^Ses com respeito á espundia e á transmissão da leishraaniOse. studou a e^id.mi .lo^-

Cii.o^s,e foi responsável pela solução

de ^roo.cn.as li.aãos ás complica.S. s c.raiao.s t ãu xormaç;.o dos "raedbs-.
Tão Grande era u renome de Pessoa c ue foi oo-vid^ao a ocupai urversas c.te.ras atravás do á^asil,e mesno em seus ult mos .nx

.i.d. viajav. de unrv>r.

-idade á univers_dade,de um extremo a outro do 3:Lanli y.-U^U-cx exemplo,uoj-s
I Janta Catarina) .Jamais ..esitou em dar voz a su.s ouinioe. pe.sci s, e ^frs .in n
temente correu risco de. demissão ou prisão.Hos últimos Ip ou .0 anos cl« su- .r•X^ u, .y.ixon.do pelo proalema dos pretozoLO-ios parasitou de coorus
e l.,ax.tos,í«r.to e:n -.x..b.lho= d„
butnrtnn.TrutoVx-.,. de ur. proll'xn.

co.o

rr.xix.óos no Ir.nUtubn

uni ruiton cic-nliutas , nusxl.-iros xc

tn-iaT. int.rr=sudn.P«nsos, ,-encobriu r.uoex ocoi cepucien novos,,

revelou os

c,nÍBSos de trsnsvicsSo atrsvís de san.ue-su£e-s e outros invertebrudos._
Pessoa era utu/fitura f sseinant e, ser.s: e rr.ruarsin beevi

ev. reuniões rn-

ternaoronaia.ond. brilhava .ela astúcia e originalidade.ot-a idola,/ra

.

