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DR. CARLOS LEITÃO FILHO

No dia 7 de Novembro p. p. falleceu, após cruciantes padeci-

mentos o Dr. Carlos Leitão Filho, um dos mais antigos medicos do

Departamento da Lepra. Funccionario dos mais dedicados, bondoso por

temperamento, era o Dr. Leitão um exemplo de integridade de caracter,

tendo sempre dado um desempenho completo ás multiplas actividades

a que se dedicou.

Os seus companheiros de serviço, no 30.° dia do seu passamento,

mandaram celebrar missa por sua intenção, e depois de visitarem o seu

tumulo no Cemiterio S. Paulo, inauguraram em um dos Consultorios do

Departamento uma placa de bronze "in memorian" desse illustre

medico. Por essa occasião falou o Dr. Duarte do Pateo que poz em relevo

as qualidades do extincto.
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Nasceu em Juiz de Fóra aos 14 de Julho de 1896, sendo os seus

paes o Dr. Carlos Alberto Pereira Leitão e D. Maria Luiza Pereira Leitão.

Veiu para São Paulo em 1907 e aqui iniciou os seus estudos pre-

liminares no Gymnasio Macedo Soares, do qual se transferiu, em 1908,

para o Collegio São Luiz, de Ytú. Decretada a reforma Rivadavia Corrêa,

vein concluir os seus estudos secundarios nesta Capital. Em 1917

matriculou-se na Faculdade de Medicina de São Paulo e ahi doutourou-

se em 1922 após um curso brilhantissimo, tendo defendido these sobre

"Considerações sobre as Psychoses gravido-puerperaes". No seu curso

academico desempenhou o cargo de Thesoureiro do Centro Academico

"Oswaldo Cruz", foi denodado auxiliar academico na epidemia grippal

de 1918 e nos seus dois ultimos annos esteve como interno de Clinica

Obstetrica, continuando, logo depois de formado, nessa mesma Clinica

como as- assistente extranumerario, cargo que exerceu com a maior

assiduidade e abnegação até os ultimos dias de sua existencia. Foi

interno Assistencia. Em 1922 ingressou no Lab. de Anatomia

Pathologica da Faculdade de Medicina de S. Paulo, sob a orientação do

Prof. R. A. Lambert, onde, durante um anno, exerceu a sua actividade

como assistente-pensionado (fellowship) da "Rockfeller Fondation". Em

1924, foi contractado medico do Serviço Sanitario do Estado de São

Paulo, na Inspectoria de Verificação de Obitos, e ahi esteve até 1926,

quando acceitou o cargo de anatomo-pathologista da Inspectoria de Pro-

phylaxia da Lepra sob o regimen "fulltime". Dispensado desse cargo, em

Abril de 1931, ficou addido á Directoria Geral do Serviço Sanitario com

funcções no Laboratorio de Anatomia Pathologica da Faculdade de

Medicina de São Paulo. Em 10 de Outubro de 1933 foi nomeado

novamente medico da Inspectoria de Prophylaxia da Lepra e nesse cargo

a morte veiu buscal-o aos 7 de Novembro de 1935.

Na Inspectoria de Prophylaxia da Lepra, em 1927, de colaboração

com o Dr. José Maria Gomes, escreveu urna monographia sobre "A

Cholesteremia na Lepra"; em 1928, conjuntamente com o Dr. Duarte

"do Pateo, inaugurou os serviços de vigilancia da lepra na Capital e no

Interior do Estado onde esteve em innumeras com missões de

levantamento de censo, de verificação de denuncias, de fichamento de

doentes, de propaganda de educação sanitaria e de remoções de

doentes para leprosarios.

Foi socio titular da Sociedade de Biologia de São Paulo, da

Associação Paulista de Medicina e da Sociedade de Leprologia de São

Paulo.


