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Fernando Bueno Pereira Leitão nasceu aos 25 de fevereiro de 1931, na cidade de 
São Paulo. É filho de Raul Pereira Leitão e de Niza Bueno Pereira Leitão. Casou-se com 
Maria da Gloria Fleury Pereira Leitão. 

 Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), em 1956, e fez residência médica em anestesia (1957-1958) nessa mesma 
instituição de ensino. 

Na FMUSP obteve o título de doutor com a tese intitulada Contribuição para o 
Estudo da Neuroleptanalgesia Tipo II na Cirurgia da Surdez: Aspectos Clínicos e 
Laboratoriais em Estapedectomias (1965) sob a orientação do professor Charles 
Edward Corbett; e de livre-docência com a tese intitulada Estudo da Potassemia no 
Homem e no Cão Durante a Indução da Neuroleptanalgesia Tipo II: Influência da 
Succinilcolina (1969). 

Fez formação complementar no American College of Surgeons (1993 e 1996 em 
Advanced Trauma Life Support como aluno e instrutor); e na American Heart 

Association em Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (1997) e Health Care 

Provide como aluno (2002) e como instrutor (2006). 
No Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP foi médico supervisor (1957-1958); 

médico contratado substituto (1958); plantonista de pronto-socorro (1957-1964); 
médico contratado (1958-1965); assistente da cadeira de farmacologia (1959-1968); 
assistente doutor (1965-1969); assistente docente (1969-1985); assistente da terapêutica 
clínica (1970-1971); professor livre-docente (1971-1986); diretor substituto do Serviço 
de Anestesia (1972-1984); membro da Comissão do Instituto dos Ambulatórios (1974); 
diretor da Divisão de Serviços Médicos Auxiliares (1976-1979); membro suplente da 
Comissão de Farmácia (1976-1978); membro da subcomissão de Centralização de 
Unidades de Terapia Intensiva (1978); membro da Comissão Coordenadora do Pronto-
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Socorro (1978); coordenador do grupo de trabalho para estabelecer normas 
organizacionais (1978); supervisor da equipe de recuperação anestésica (1985); vice-
presidente da Comissão Executiva de Análise de Prontuários e Óbitos do ICHC (1985); 
pesquisador da Divisão de Clínica Otorrinolaringológica (1986-1988); professor 
associado (1986-2001); assistente técnico de direção II – CC-III (1990); diretor 
científico do Centro de Estudos de Anestesiologia e Reanimação (1993; 1994 e 1995); 
presidente da Comissão de Ensino do Departamento de Cirurgia (1994; 1995 e 1996) e 
2o secretário da Associação dos Antigos alunos FMUSP (2004-2006). 

No Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam) exerceu as 
seguintes funções: membro do Conselho de Administração (1999-2000); membro do 
Setor de Primeiros Socorros (2004-2007); diretor vice-presidente (2005-2007) e 
professor (2005-2008). 

Fernando Bueno Pereira Leitão foi colaborador das seguintes entidades: 
Governo do Estado de São Paulo (1974-1991); reitoria da USP (1976-2006); 
Organização Panamericana de Saúde (1983); Coordenadoria de Assistência Social da 
USP (1995-2006); Faculdade de Odontologia da USP (2000-2006); Fundo de 
Aperfeiçoamento e Pesquisa de Cardiologia (1996-2006); membro da Comissão de 
Saúde e Meio Ambiente do Governo do Estado de Santa Catarina (1995); Instituto de 
Ciências Biomédicas da USP (1989-1990); e membro do grupo assessor da Rede 
Nacional de Atendimento a Emergências e Catástrofes do Ministério da Saúde (1986-
1987).  

Fernando Bueno Pereira Leitão foi também professor titular de anestesiologia da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí (1971-1973); membro da Associação Paulista de 
Medicina (APM, 1978-1982) e da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (1997). 
Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 26 de março de 1976, galgando a 
condição de membro honorário. 

Dentre os prêmios e comendas recebidos salientam-se: Prêmio Oscar Figueiredo 
Barreto da APM (1970 e 1980); homenagem dos residentes do Serviço de 
Anestesiologia do HC da FMUSP (1974); homenagem do Corpo de Bombeiros de São 
Paulo (1985 e 2010); homenagem dos alunos do curso de medicina FMUSP (1995); 
homenagem dos formandos da FMUSP (1997); e honra ao mérito da Sociedade de 
Anestesiologia do Estado de São Paulo (2005).  

São de sua lavra os livros: Manual de Anestesia – Princípios de Reanimação 
(1987); Manual Teórico de Anestesiologia para o Aluno de Graduação (em 
coautoria com Auler Júnior, J. O. C. A.; Miyoshie, E.; e Bello, C. N., 2001) e Anestesia 
e Reanimação (2009). 

Fernando Bueno Pereira Leitão publicou 44 trabalhos científicos em periódicos; 
38 capítulos em livros; quatro artigos em jornais e revistas; seis resumos em anais e 
apresentou 69 trabalhos em congressos. 

Participou de diversas bancas examinadoras, sendo 12 de dissertação de 
mestrado; duas de doutorado; uma de qualificação de doutorado; uma de concurso 
público; e cinco de livre-docência. Orientou uma tese de dissertação de mestrado e três 
de doutorado. Participou de 127 eventos e organizou outros três. 


