
HOMENAGEM POSTUMA 

Em 18 de outubro deste ano, nossa querida colega, enfermeira EMIRY
NHA DE OUEIRÓZ MAYA RHEINGANTZ, Mestre em Enfermagem e Profes
sora Adjunta no Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, partiu desta vi
da, deixando uma saudade imensa . 

Graduou-se em 1958 e já em 1960 exercia o cargo de Professora em nos
sa Escola, tendo participado dos Cursos de Auxiliar de Enfermagem, Gradua
ção e Pós-Graduação. Pessoa perfeitamente integrada em sua profissão parti
cipou ainda de diferentes órgãos colegiados. 

Desde os primeiros tempos de suas atividades docentes dedicou-se a En
fermagem Pediátrica. Esta Disciplina, do Curso de Graduação, embora na 
época, englobasse puericultura, não enfatizava as atividades do enfermeiro 
na assistência de enfermagem à criança sadia. 

Frente a isto, Emirynha, que dispunha de uma inesgotável força e atitude 
interior para a promoção da criança, propos em 1968 que criássemos a Disci
plina de Assistência de Enfermagem à Criança Sadia, a qual desde o início, 
coordenou e orientou com exemplar conhecimento e dedicação. 

Além deste marco, que reformulou as diretrizes do ensino re E:r:ferma
gem Pediátrica em nosso meio, Emirynha nos legou um lastro incomen<>urá
vel de respeito e amor ao próximo. Suas características de bondade e t. .to 
humano manifestavam-se para todos aqueles que tiveram oportunidade .. 'e 
conviver com ela. Nas horas difíceis deixava transparecer as marcas fortes de 
sua personalidade justa e afável e, em todos os momentos, evidenciava a in
teireza de seu caráter. 

Nestes dezenove anos de convivência familiar e profissional conheci 
Emirynha como mãe, enfermeira, professora, colega, chefe e amiga. 

Considero um previlégio ter eu e esta Escola podido privar, ao longo des
tes anos, com uma colega cujas atitudes eram referenciadas por excepcionais 
dotes espirituais e por um profundo conhecimento profissional. 

Olga Rosária Eidt 
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