
O 11° Simpósio Internacional de Esterilização e Controle de Infecção 
Hospitalar Relacionada à Assistência à Saúde aconteceu nos dias 29 e 31 de 
Agosto de 2018, sendo promovido e realizado pela SOBECC (Associação 
Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 
Centro de Material e Esterilização), que comemorou 25 ANOS DE 
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. 

A SOBECC (Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico) foi criada em 
4 de Setembro de 1991, em São Paulo. E, para conhecer um pouco mais da história 
da sociedade, conversamos com Ana Miranda, fundadora e 1ª Presidente da 
SOBECC. Confira a entrevista! 

NasceCME: Como nasceu a SOBECC? 
Ana Miranda: A sociedade foi fruto do esforço e trabalho de 10 anos, que foram 
desenvolvidos pelo pioneirismo do grupo de enfermeiros que criaram o GECC ( 
Grupo de Enfermagem Centro Cirúrgico, da ABEN (Associação Brasileira de 
Enfermagem) Seção São Paulo. O GECC é o precursor da Sociedade (SOBECC). 
A este grupo de notáveis, todo nosso respeito e admiração.  

NasceCME: Mas, de onde suNasceCME: Mas, de onde surgiu o GECC?
Ana: O GECC, outrora conhecido como G.I.C.E.C.C – Grupo de Interesse Clínico 
em Enfermagem em Centro Cirúrgico, foi constituído em 1981 e vinculado à 
ABEN São Paulo. A partir de 1985, por orientação da ABEN, os grupos de 
interesse passaram a denominar-se “Grupo de Enfermagem”. Tal orientação foi 
publicada no Boletim Informativo Paulista n°26/27 de março/abril de 1985. Na 
ocasião, Neide Valdez dos Santos era a Coordenadora do GECC. 
Ao longo desses anos o GECC foi se expandindo, criou raízes, ocupando um Ao longo desses anos o GECC foi se expandindo, criou raízes, ocupando um 
espaço importante no cenário da enfermagem nacional e tornou-se um centro de 
referência e excelência para os enfermeiros que atuam em centro cirúrgico. 

NasceCME: Conte-nos um pouco sobre os eventos realizados pelo GECC. 
Ana: O GECC realizou inúmeras jornadas no Estado de São Paulo. A 1ª 
Jornada foi feita na capital São Paulo, no período de 13 a 15 de abril de 1987, 
no Centro de Convenções Rebouças e discutiu o tema “Enfermagem em 
Centro Cirúrgico - Sua Prática e seu Ensino”. A Jornada teve como presidente 
Neide Valdez dos Santos e, como vice presidente, Arlete Silva.  

Um dos diferenciais das Jornadas GECC diz respeito aos encaminhamentos pós 
evento, que eram publicados no Informativo Paulista da ABEN-SP  relatando as 
discussões dos temas oficiais sob a forma de Considerações. 

A 2ª  jornada, também realizada em São Paulo no Instituto Dante Pazanessse de 
Cardiologia, aconteceu nos dias 4 a 6 de julho de 1988 e trouxe ao debate o tema: “O 
trabalho do Enfermeiro no Centro Cirúrgico, na Recuperação Anestésica e no Centro 
de Material”.  A presidente desta jornada foi Arlete Silva e eu fui a vice presidente.    

A 3ª Jornada de 
Enfermagem em Centro 
Cirúrgico do Estado de 
São Paulo, ocorrida de 5 
a 7 de julho de 1989 em 
Ribeirão Preto - SP, 
abordou o tema “A 
importância da importância da 
Integração da Central de 
Material, Centro 
Cirúrgico e Recuperação 
Anestésica na qualidade 
da Assistência Prestada 
ao Paciente”.  A 
presidência desta Jornada  presidência desta Jornada  
coube a Rosalina 
Paterzani e a vice 
presidência a Ana Maria 
Laus. 


