h [1-A
f/ii
Gorri a ruci'te do ^.i'of .Samuel Barnelt y l euaoa df-sai:.f.i ••ceu o
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a^.de—upsarc

du Puraeitoloóií* eul-ur';. ricanu,-.—• le^iuo !,uo dui^xute todo ee.te soculo deu
vi.^oicuo impulüo uou estudos nestn setor.dr-ua pi'edecessoros urusileijus fo—
x’am H. ôe j3<'í-upaire- .ura^aoj Ca3^los Ciiup,us>H. oe xiociui Lxina e 0s\/ ld.o oius.O
i/roprio Pessoa ciem estimulo á um £rupo de invt stií_a. ores f ue se espalhurara
poi' todos os cantos da. aei'i ica do S.ul e C( ntra-i. ».^jsta. P'rxmr_i‘a j erao—o u^^'^ien—
tistas poi' sua vez fizei-ain seu a.-reiidizado na »scolas alemas,Prunccza e ita—
lionujfuer seja no proprio Povo >..undo,< iier no àef;03’rex de viagens feitas é
Biijopa Xios anos ^ ue antecederam a Pi itiioira Gueira P-undial.A 1 arci-*itolOi^i
e/Í£Í'U diversas edições^ e tem siI.'edica"^ü'bra nonumental de F'-ssoa,EX^á ;
do lai'pa'.rnte utilizada t;;uto nos paístv de lin^u a portupueza,como r-^.xuß em
sua vei-sao pura o esp..n}:ol.
Pessoa nasceu em 3.Paulo era 4 de Junho de lü985fixho ce Leonel Pr-s.-Oci e
de dna.Ana Lurnsley,àe descendencia Lritanice-.Passou a maior pa..te de suu. vida ern S.F..uic,e aí faleceu era 3 de 3eteratro de 197ó*
j^.pós fcimiar-se em Ivlediclna, em 1925^ ingressou no Serviço de Prox ilc-xici.
Geral do

.stado de S.Paulo,na função de investi£ador adjunto ao Instituto de

Bipii r.e .Su-s funções ohri.,arara-no a viajar aos mais diversos lUt.ares,e assim
rapidu -/vte se faraiiiaiizou corn os .^raves ^.roLxemas sanitarios das are as rurais e urhanas.ll-u face da ^;Dlreza e da angustia < ue i^oude osa nvo-r cu lai't,»
faixa da popul.-çõo, loyo trasndf ermou-se nura arvoro.o contest..clür de un sistema v-ue aceitava teis cradições com indif • i'-nç a, e seus c._ac^itGs tornaaamue cada vez nuis revolucionários.
suas c<-pacidades acadêmicas e a< .inistrut*v..s ..ossera le1. C< U t-.idou/tm^
u
oonl:ecidí.s;era 1931 foi co,.vidado a ocupar uraa cadeira na R.culdade de Hedicins da Uuiversxdade de S.Paulo,e mais tarde foi içado ao car^o de I)ir-;,tor dos
oerviçes Gerais de Gaúde.ho deserapenho deste ultimo cart,o iniciou radical reor^anizaçõo ds estrutura do serviço,com x.mpl_s campaidias no campo das doenças
endêmicas e proj'tos de investÍ£.-çõo b-sicafarticipou ativam.-nte nesxes .objetos, e .4^‘'t^fitas Jntribuiçõcs_ pessoais neste campo, especicimento na
1 isÍ!,íí^âL;/liose c-út.,..neo-mucosa,no tracorna e na es<iuistoss..miase.roraa fun..ç-m. ntais as suas observações cora respeito á espunáia e á tr..nsmiss.-o da leishmaniCse.' studou a e.iderai.lo£Ía da doença da Chulas,e foi responsável pela soluç-o
de probxetnas lidados ás complicações c^rdiacas t da fornaçao do. "aepas".
TÕo feiande era o irnome de r.ssoa c ue foi oo .vidado a ocupa, diversas catecras atravSs do Brasil,e mesmo eu seus ul.-moo
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sidude á universidade,de um exiremo a outro do LLdi^lÂ p.ís(,.cr exemplo,Goji. ^
e Santa Catarina).Jamais hesitou era dar voz a suas upinioe. pessoals,c fxa ,u n.
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trraer.te correu risco de demissão ou prisc^o.us.. ulo... ^ j ^
uii apaixonado pelo prohlena doe .rctozoarios pai..sitos ce cocras
c lagartos,t.nto em iiabalhos de campo como n.<ju,lrs r a.i'^ados no lusiituio
Luta^tan.Tiutava-se de um probl-ma pelo uai muitos cientistas orasil-iros tr
haviam int^r. ssacc .Pessoa descobriu numerosas especies novas,.- levelou os me
caniramos de trans-iosõo atr.v|s de saa^ue-sugas e outros invertebrados.^
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P.ssoa era urifU-u feecimUe,eer.p e rrr.r±ri= l.e»vist<cem reunroee rr.ternacionUB.onde toilhav. .eU aUucia e crian.Udade,:x-a IdoU./r.
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