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PERFIL

Isadora Marinho

omo em um eletrizante
livro de ficção, a trajetória
do médico e pesquisador
emérito da Fiocruz Luis
Rey leva a cenários exóti-

cos repletos de perigos, missões quase
impossíveis e uma grande história de
amor com final feliz. Dos recém-com-
pletados 95 anos de vida, 60 foram
dedicados ao ensino da parasitologia,
13 a trabalhos como consultor da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e
20 à Fiocruz. Todos vividos ao lado de
Dora Vanderley Rey, geógrafa com
quem é casado há 63 anos.

“Eu mudei muito e nunca tive medo
de mudar. Me entreguei a várias ativi-
dades sucessivamente”, disse, relem-
brando o início da carreira. Em 1944,
se formou pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo (USP).
Dois anos depois, chegava ao interior
do Pará para assumir os atendimentos
no posto do Serviço Especial de Saúde

C
Pública (Sesp). Mas a sensação de im-
potência diante do ciclo de reinfecção
dos seus pacientes o levou de volta à
USP para estudar saúde pública e, em
seguida, para a École Nationale de la
Santé Publique, em Paris.

Rumo à Cidade-Luz, Rey conheceu
aquela que, até hoje, é o seu farol em
momentos de escuridão, a geógrafa
Dora. Em 1950, o casal retornou ao
Brasil na condição de noivos – mas só
se casaram em 1961, quando Rey se
tornou professor-assistente substituto na
cadeira de parasitologia da Faculdade
de Medicina da USP.

A primeira missão
internacional

Nos anos 60, ao fugir de seus algo-
zes da ditadura, Rey conheceria seu pró-
ximo inimigo em um cenário exótico.
Tratava-se de uma epidemia de esquis-
tossomose na África. “Consegui um
emprego como consultor da OMS e mi-

nha primeira missão foi acabar com a
doença na Tunísia”, lembra. Na década
de 1980, criou o Laboratório de Biologia
e Controle da Esquistossomose (hoje cha-
mado de Laboratório de Biologia e Para-
sitologia de Mamíferos Silvestres
Reservatórios), que liderou até 2005.

Armas poderosas
Mais de meio século de profissão

exercida em três continentes diferentes
estão eternizados em oito títulos publi-
cados. O Dicionário de termos técnicos
de medicina e saúde, de sua autoria,
demandou mais de cinco anos de pes-
quisa e conquistou o Prêmio Jabuti de
Literatura de 2000, na categoria Ciên-
cias Naturais e Saúde.

Hoje, Rey vive em uma instituição de
longa permanência para idosos em Nite-
rói. “O sujeito se desenvolve ao máximo,
mas com o tempo vai perdendo a me-
mória do mesmo modo que perde a for-
ça física. A vantagem foi que eu coloquei
tudo para fora, eu escrevi”, conclui.

Nove décadas de missões cumpridas
Pesquisador emérito Luis Rey completa 95 anos

Luis Rey: 95 anos de
vida, 63 de casado e
20 de Fiocruz
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