Os "Arquivos de Gastroenterologia", reconhecendo a influência
que Samuel Pessoa exerceu sobre a grande maioria dos gastroenterologistas de nosso país, prestam sua homenagem ao grande mestre,

tran£

crevendo a seguir o sumário biográfico do eminente professor.

Dados biográficos;
Nascido em São Paulo a 31 de Maio de 1898. Filho
do Sr.

Dr. Leonel Pessoa, medico e da Sra. Anna Barnsley Pessoa.

sou-se com a Sra. Jovina Pessoa, com quem teve cinco filhos.
vina, alêm de companheira inseparável,
ra de seus trabalhos.

Ca-

Dona Jo

foi a infatigável incentivado

Samuel Pessoa efetuou seus estudos secundários

no Ginásio Anglo-Brasileiro e superiores na Faculdade de Medicina
Cirurgia de São Paulo, onde ingressou em 1916.

e

Defendeu em 1922 sua

tese de doutoramento sobre "Estudo dos componentes do õleo essencial
do chenopodio.

Sua aplicação na profilaxia da Ancylostomose".

Após

memorável concurso, em 1931, assumiu a cátedra de Parasitologia

da

Faculdade de Medicina de São Paulo, que dirigiu durante 24 anos, imprimindo ás suas atividades características próprias onde salientava;
19)

não divorciar o ensino da pesquisa; 29)

encarar as endemias para

sitárias de nosso país como núcleo básico dos problemas midico-sociais brasileiros, porém sem esquecer fatores associados relevantes,co
mo os diversos tipos de desnutrição, os hábitos alimentares, o clima
e o microclima, as condições de trabalho e de higiene;

39)incentivar

a formação de pessoal docente e a formação de técnicos para os traba
Ihos de campo;

49)

cultivar profundo sentimento de solidariedade pa-

ra com as populações portadoras de parasitoses, com relação ãs quais
a pesquisa científica tinha obrigação moral de pagar seu tributo.
Durante sua longa vida profissional, Samuel Pessoa, em que rece
beu inúmeros prêmios, medalhas e honrarias, publicou 17 livros e monografias e cerca de 350 trabalhos científicos, alêm de 59
para jornais e revistas.

artigos

Sua grande obra didática "Parasitologia Mé-

dica", em edições sucessivas e atualizadas, constitue até o

momento

a maior obra básica utilizada nas escolas médicas do Brasil e nos
países latino-americanos. Apôs sua aposentadoria e até seu falecimen
to, produziu,
Butantan,

como professor convidado dos Institutos Adolpho Lutz e

cerca de 50 trabalhos sobre hemoparasitas, dos quais os úl

timos ainda estão no prelo.
De seu "curriculum vitae" destacam-se os seguintes títulos e
atividades;
Títulos - Professor emérito pela Faculdade de Medicina da üniversida
de de são Paulo;

