
SOCIEDADE PAULISTA DE LEPROLOGIA

Ata da 269.a Sessão Ordinária
em 10 de abril de 1959

Rubens da Cunha Nóbrega
Secretário

Com a presença de elevado número de sócios realizou-se no dia dez de abril de mil
novecentos e cinqüenta e nove, às nove horas, no auditório da Biblioteca do
Departamento de Profilaxia da Lepra, sito à Avenida Enéas de Carvalho Aguiar n. 301, a
269.a sessão ordinária da Sociedade Paulista de Leprologia, presidida pelo Dr. Raul
David do Valle e Secretariada pelo Dr. Rubens da Cunha Nóbrega. Dando início aos tra-
balhos o Sr. Presidente determina. seja procedida a leitura da ata anterior, e da
correspondência relativa ao mês. Em seguida comunica ter indicado o Dr. Renato
Pacheco Braga para representar a Sociedade Paulista de Leprologia nas homenagens que
serão prestadas ao Dr. Orestes Diniz, pela passagem do primeiro aniversário de sua
gestão frente ao Serviço Nacional de Lepra, e também, pela sanção do projeto da cam-
panha contra a lepra. Relativamente à reforma dos Estatutos da Sociedade, lembra o
Senhor Presidente que em reunião da Diretoria foi constituída uma comissão integrada
pelos Drs. Nelson de Souza Campos, Renato Pacheco Braga e José Celidonio Mello Reis
Filho, soicitando aos Senhores Associados que enviem sugestões. Em seguida foram
propostos para Sócios e unânimemente aceitos, os senhores:

Joelson Leal Lisbôa, Walter Belda, Arnaldo P. Cavalcante, Beatriz Palma de
Carvalho, José Carlos Pupo, Luiz Cardinalli, Newton Roldão de Oliveira, e Diltor de
Araujo Opromolla. Passando à Ordem do Dia tem a palavra o Dr. Luiz Marino Bechelli
que tece considerações sôbre os diversos temas do Congresso Internacional de Lepra,
realizado em Tóquio. A brilhante exposição do Dr. Bechelli foi comentada pelos Drs.
Abrahão Rotberg, José Corrêa de Carvalho e Luis Baptista. Êsse último propõe: I) Seja
constituída uma comissão para estudo das normas de aplicação dos resultados de BCG. 2)
Entendimentos com o Serviço Nacional de Lepra para a obtenção da tiouréla. 3) Que a
Sociedade se faça representar pelo Dr. Luiz Marino Bechelli, junto ao S.N.L. Antes de
terminar a sessão o Senhor Presidente ressalta o gesto do Dr. Becrelli pela devolução da
importância que de direito lhe pertencia e que a Sociedade tinha pôsto à rua disposição
para a realização da viagem para representar essa Entidade no Congresso Internacional de
Tóquio, lembrando, ainda, que a nossa representação poderia ter sido mais numerosa,
mas, que quanto à qualidade não poderia ter havido melhor escolha. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a sessão, e eu, Rubens Cunha Nóbrega, 1.o Secretário, lavrei a
presente ata que vai por mim, datada e assinada. São Paulo, 10 de abril de 1959. (a)
RUBENS CUNHA NÓBREGA.
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Sociedade Paulista de Leprologia

Ata da 270.a Sessão Ordinária
Realizada em 11 de maio de 1959

Luiz Garcia Duarte
Secretário

Aos onze dias do mês de Maio de 1959, no auditório da Biblioteca do Departamento
de Profilaxia da Lepra, sito à Avenida Enéas de Carvalho Aguiar, 301, realizou-se a 270.a
sessão ordinária da Sociedade Paulista de Leprologia, que foi iniciada às nove horas sob a
presidência do Dr. Raul David do Valle. Iniciando pelo expediente, o Senhor Presidente
comunica à Casa terem sido propostos para sócios os Doutores Paulo de Almeida
Machado e José Carlos Pupo; consultada a Casa, foi essa proposta aceita por unanimidade
de votos. Em seguida o Sr. Presidente informa que em contato com o Dr. Nelson de Souza
Campos, a fim de constituir uma Comissão para o planejamento e estudos sôbre o BCG,
ficara resolvido que entrariam, em entendimento com os Doutores Luiz Marino Bechelli e
Abrahão Rotberg para a constituição definitiva da mesma. Com a palavra, o Dr. Nelson de
Souza Campos reclama a falta de um projetor de «slides», sugerindo que a Sociedade
adquira êsse complemento indispensável. O Sr. Presidente acha justa a idéia e promete
providenciar, bem como a aquisição de cortinas destinadas ao escurecimento da sala. O
Dr. Murilo Paca Azevedo, diretor da D.T.A. comunica que a sua Divisão já providenciou
para aquisição de um projetor de «slides» e também cinematográfico, o qual ficará à
disposição da Sociedade Paulista de Leprologia, na sua sala de sessões. O Sr. Presidente
agradece a providência. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
passa à ordem do dia, sendo dada a palavra ao Dr. Nelson de Souza Campos para
apresentação de seu trabalho inscrito sôbre: «Viragem do Mitsuda em Crianças após o
BCG», o qual será publicado na íntegra, na Revista Brasileira de Leprologia. Adentrando
o recinto, nesse momento, o Dr. Orestes Diniz, Diretor do S.N.L. é convidado pelo Sr.
Presidente a integrar a mesa, na qualidade de seu Presidente, o que é aceito pelo mesmo
que, em assumindo a Presidência diz palavras de agradecimento e satisfação pela honra de
presidir a reunião e estar mais uma vez em contato com os colegas e amigos de São Paulo.
Novamente com a apalavra o Dr. Nelson de Souza Campos diz a sua satisfação em
retomar contato com a S.P.L., passando a seguir a expôr o seu trabalho que é
atenciosamente ouvido por todos. Finalmente, demonstrando o interêsse despertado,
recebe comentários elogiosos e algumas críticas por parte dos Drs. Reynaldo Quagliato,
Luis Baptista, Danilo Cunha, Paulo Cerqueira e Raul David do Valle e, finalmente, do
Presidente, Dr. Orestes Diniz, o qual convida o Autor a responder, o que foi feito com
geral agrado. Pedindo a palavra o Dr. Renato Pacheco Braga comunica que o Prof.
Rabello Junior havia confirmado a sua vinda a esta Capital, a fim de proferir uma palestra
na sessão correspondente ao mês de junho, sôbre o tema: «Profilaxia da Lepra — passado
e presente. Comunica, ainda, que o Dr. Orestes Diniz, na Sociedade Brasileira de
Leprologia, prestigiará a Revista Brasileira de Leprologia, custeando a publicação de um
número da mesma. Comenta, ainda, sobre o interêsse da S.B.L. e do S.N.L., na realização
de um simpósio em São Paulo, o que demonstra a cooperação do S.N.L. O Dr. Raul David
do Valle, como Presidente da S.P.L., agradece ao Dr. Orestes Diniz a valiosa colaboração.
Com a palavra, o Dr. Orestes Diniz afirma que as
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informações do Dr. Renato P. Braga, correspondem exatamente ao seu propósito, o S. N.
L., pretende ajudar da melhor forma possível a impressão da Revista Brasileira de
Leprologia, entretanto as verbas ainda não foram liberadas. Tão pronto consiga a
liberação dessas verbas, auxiliará com a impressão de um número.

Quanto ao simpósio informa ser realmente intenção do Serviço Nacional de Lepra
realizar reuniões por todos os Estados, a fim de que os conceitos leprológicos sejam
amplamente estudados, considerando a nossa responsabilidade em face do próximo
Congresso. No Rio de Janeiro, no momento, está sendo promovido um simpósio sôbre
Patologia da Lepra. Proporia que a S.P.L. fizesse realizar certames, com temas de sua
livre escolha, convidando especialistas de todo o País, nos quais a S.B.L. tomaria parte
prestigiando e arcando com parte das responsabilidades materiais. Renovando os
agradecimentos e dizendo de seu prazer em tratar do assunto referente ao simpósio, Dr.
Orestes Diniz declara encerrada a sessão, da qual lavramos a presente ata, de que dou fé,
dato e assino. São Paulo, onze de maio de 1959. (a) Luiz Garcia Duarte — Secretário.

Ata da 271.a Sessão Ordinária
EM 9 de junho de 1959

Ruben da Cunha Nobrega
Secretário

Aos nove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e cinqüenta e nove, no
auditório da Biblioteca do D.P.L. realizou-se a 271.a sessão da Sociedade Paulista de
Leprologia, a qual foi iniciada às nove horas e trinta minutos, sob a presidência do Dr.
Raul David do Valle, que iniciando propõe seja invertida a ordem dos trabalhos para que
a Casa tenha o prazer de ouvir, primeiramente, o Prof. Rabello, que pronunciará uma
Conferência sôbre «Profilaxia da Lepra, passado e presente». Brilhante a conferência do
Prof. Rabello que disserta sôbre o assunto analisando todos os seus ângulos e faz
referências elogiosas aos Leprólogos Paulistas. Ao terminar a sua conferência o Dr. Raul
David do Valle agradece o orador e pronuncia as seguintes palavras «Senhor Professor
Rabello. Quem como eu teve o privilégio de ser aluno do Professor Eduardo Rabello,
sente-se emocionado ao ver um seu descendente tão ilustre discorrer com a mesma
maestria do saudoso Professor sôbre o problema que tanto o apaixonou, e no qual, ao seu
tempo, pontificou. Os que acorriam à velha Faculdade da Praia de Santa Luzia, àquele
tempo, lembram-se todos do grande professor de dermatologia, que exercendo a cátedra
de uma especialidade que deveria interessar a poucos, mas que no segundo e terceiro ano
da Faculdade, tinha o condão de atrair os estudantes, encantados, empolgados pelo didata
esplêndido que era o Professor Eduardo Rabello. V.S. herdou essa qualidade
extraorinária, que poucos possuem, embora, muitas vêzes, forrados de uma cultura
superior. V.S. que alia às suas qualidades de didata uma cultura que a todos faz inveja,
— soube situar hoje o problema da profilaxia da lepra com exatidão, com clareza, de
molde a nos habilitar a avaliá-lo em suas verdadeiras dimensões. A Sociedade Paulista
de Leprologia sente-se feliz em tê-lo convidado para essa conferência e agradece,
desvanecida a honra insigne de seu comparecimento a esta Casa. Em seguida o
Professor Aguiar Pupo cumprimenta o conferencista lembrando que o problema não
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é circunscrito, mas que está interessando a Classe Médica em geral e que, na momento,
representa o Professor Eurico Bastos, como Diretor da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, Presidente da Academia Nacional de Medicina. O Dr. Raul
David do Valle agradece ao Professor Eurico Bastos. Passando ao expediente faz proceder
a leitura da correspondência donde foi destacado um telegrama de S. Excia. o Senhor Go-
vernador, agradecendo os pesames enviados pela Sociedade por ocasião do falecimento de
sua Veneranda Genitora. Em seguida foram propostos e unânimemente aceitos, os
seguintes Senhores Associados, João Flório, Arthur Sergio G. Martins Garcia Ubaldo
Barbanti; Abílio Nogueira Soares; João de Campos Aguiar Filho; Pedro Perez Filho;
Nelson Proença. O Senhor Presidente comunica à Casa que a Comissão encarregada de
estudar o BCG está constituida pelos Senhores Drs. Nelson de S. Campos, Luiz Marino
Bechelli e Abrahão Rotberg, cabendo à mesma estabelecer o plano de trabalho e escolher
os seus colaboradores. Antes de encerrar o expediente o Dr. José Corrêa de Carvalho fêz
uso da palavra expondo o plano de reestruturação do Departamento. O assunto foi
amplamente comentado pelos Drs. Méllo Reis, Hildebrando de Vasconcellos, Luiz Garcia
Duarte, Homem de Mello e Luis Baptista. De acôrdo com a proposta aprovada, uma
Comissão, em audiência a ser solicitada, exporia o assunto ao Senhor Governador. O Dr.
Reynaldo Quagliato não podendo comparecer sessão remete um ofício fazendo alguns
reparos a respeito do Projeto de Lei que reestrutura o D. P. L., focalizando especialmente
dois itens: I) Criação de cargos de enfermeiras. 2) Tempo integral para os regionais. Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, e eu, Rubens da Cunha Nóbrega, 1.o
Secretário, lavrei a presente ata que vai por mim datada e assinada. São Paulo, 9 de junho
de 1959. (a) Rubens da Cunha Nóbrega.
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