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Necrológio
LEÃO JOÃO POUSA MACHADO - * 1927-1995 

PALAVRA DE ESPERANÇA”, publicado em 1971 na RBA-Revista Brasileira de Anestesiologia-Ano 21-
Dr. Leão, homem integro, otimista, alegre, humano, foi sempre seguidor de seu editorial “UMA

JAN/MARÇO - Nº 01.
Sempre disse Dr. Leão: “Dar-se, é a filosofia do médico. É muito mais importante a ciência do amor

do que o amor à ciência. Por isso, a medicina jamais será uma profissão mas sim uma dimensão alta da própria
existência humana”.

Sua vida foi dedicada à Anestesiologia, à SBA e a SAESP.
um guerreiro na Defesa do Anestesiologista e um defensor dos problemas associativos, inconformado

com a vulnerabilidade do médico e descaso da Sociedade Ieiga para com a medicina. Seu Iema sempre foi
“Compete a nós médicos, mantermos a nossa fé no futuro, Iutando pela idéia de que nem tudo está perdido”.

Deus o levou, deixando saudade no convívio de seus familiares: sua esposa Maria Cecília Florence
Machado, seus filhos: Leão Neto, lracema, Luiz, suas noras: Vera e Tânia, seu genro: Ivan, seus netos, e entre
nós anestesiologistas.

Formou-se pela Faculdade de Medicina da Usp em 1955. Teve sua formação em anestesia no Hospital
das Clinicas de São Paulo. Fez seu concurso para o Titulo Superior em Anestesiologia no ano de 1959 em Belo
Horizonte. Exerceu a especialidade com dedicação, amor e carinho para com seus pacientes no Hospital Sírio
Libanês e Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo.

Outras especialidades faziam parte de seu curriculum: Hemoterapeuta, especialidade esta exercida
no Hospital Público Estadual de São Paulo e Médico do trabalho.

Na SAESP exerceu o cargo de Presidente do Departamento de Anestesiologia da APM e SAESP em
1969 e Vice Presidente em 1990 e 1991.

Convencido de que as Cooperativas sãO a solução para a defesa do anestesiologista, foi o Presidente
da Comissão para a Fundação da Cooperativa de Anestesiologia do Estado de São Paulo.

Foi membro consultivo da SAESP, atividade que exerceu estatutariamente bem como durante todos
esses anos.

Pela sua dedicação, amor para com a SAESP foi congratulado com o Título de Membro Honorário.
A história da nossa especialidade sempre foi o seu assunto predileto, tanto assim, que deixou duas

grandes obras para nós anestesiologistas como autor dos Iivros: SAESP 20 anos e Sociedade Brasileira de
Anestesiologia 40 anos.

Publicou trabalhos científicos e também foi um dos fundadores da Sociedade Luso Brasileira e dos
Povos da Língua Portuguese em 1964. Também neste ano foi secretário do Ill Congresso Mundial de
Anestesiologia realizado em São Paulo.

Na SBA, menina de seus olhos, foi membro da Comissão do TSA, da Comissão de Estatuto,
Regulamentos e Regimentos e Presidente da CAECO em 1969.

Em 1970 foi Vice Presidente da SBA e também Membro da Comissão de Estatutos, Regulamentos e
Regimentos, atividade esta que exerceu por várias vezes.

No ano de 1971 foi o Presidente da SBA e nesse ano Presidente da AR, nas quais sempre participativo
desde a sua entrada como Sócio Ativo da SBA. Por quinze vezes foi Presidente da Assembléia de Repre-
sentantes da SBA.

Em 1972, entre outras atividades na SBA, foi membro da Comissão de Zoneamento, foi Diretor do
Departamento Administrativo da SBA em 1981. Participou de quase todos os Congressos Brasileiros de
Anestesiologia, sendo seu presidente em 1973.

alegria,
novos.

Foi também agraciado pela SBA com o título de Sócio Benemérito.
Caro amigo Leão, sua ausência deixará uma lacuna na Anestesia de São Paulo e Brasileira, sua
idéias, e o desejo de trabalhar pelas nossas Sociedades serviu e servirá de exemplo para os mais

Sua ausência deixará saudade mas, em nosso coração estará sempre presente.

Raimundo Rebuglio
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