
Como pode-se observar, era expressivo o crescimento e amplitude das 
jornadas regionais promovidas e realizadas pelo GECC e, já em 1989, a 
visionária e empreendedora Ana Miranda manifestou interesse e salientou a 
importância de criação de uma Associação. Mas, ainda não havia chegado a 
hora.

NasceCME: Qual foi o tema da 
4ª Jornada do GEEC? E quando 
foi criada, enfim, a SOBECC? 
Ana:Ana: A 4ª Jornada teve pleno 
êxito. Estávamos em 1990 e a 
Jornada de Enfermagem em 
Centro Cirúrgico ocorreu em São 
José do Rio Preto, de 4 a 6 de 
julho. A temática foi 
“Enfermagem em Centro 
CirúCirúrgico, Centro de Material e 
Recuperação Anestésica - 
Desafios para os Anos 90.” 
Presidiu esta Jornada Gislaine 
Buzzini Fernandes e a vice 
presidência coube a Leda Maria 
Nogueira Cordeiro.

E em 1991 o GECC realizou a 5ª 
Jornada na capital São Paulo, no 
Maksoud Plaza Hotel de 3 a 5 de 
julho. Eu tive a honra de presidir esta 
Jornada, tendo por vice presidente 
Maria D’Aparecida de Andrade 
Silva. O evento trouxe o alvissareiro 
tema: “Enfermagem em Centro tema: “Enfermagem em Centro 
Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 
Centro de Material: um novo 
amanhã!”, já se deslumbrava o que 
estava por vir!       
Pois é! Depois da realização da 5ª 
Jornada, em setembro do mesmo ano 
(1991), no dia 4, dá-se a Constituição 
da SOBECC. O “amanhã” havia 
chegado. Era concreto. Era real! 

Conheça a 1ª  Diretoria da SOBECC   

Ana Maria Ferreira de Miranda – Presidente

Arlete Silva – Vice Presidente

Lourdes A. Sangiuliano  - 1ª. Tesoureira

Neide Valdez dos Santos - 2ª. Tesoureira

Kazuko U. Graziano  -1ª Secretaria

Maria do Carmo QueridoMaria do Carmo Querido Avelar - 2ª. Secretaria

O Discurso de Abertura
Nesta oportunidade, vale destacar o discurso de abertura de 
Ana Miranda, então presidente do GECC: 

 “Por acreditarmos no GECC como acreditamos, e já o  “Por acreditarmos no GECC como acreditamos, e já o 
enfatizamos na sessão solene de abertura e percebendo a 
abrangência e a participação de enfermeiros a nível nacional, 
gostaríamos de colocar que temos discutido muitas vezes e 
sentimos que podemos pensar seriamente em criarmos a 
nossa Associação: a de enfermeiros de Centro Cirúrgico. 
Queremos deixar aqui a semente plantada e, dependendo dos 
diversos fatores que interferem na criação de uma diversos fatores que interferem na criação de uma 
Associação, poder tornar este sonho realidade no próximo 
ano.”

NasceCME: Qual foi o objetivo com a criação da SOBECC?
Ana:Ana: A SOBECC, sociedade civil de caráter científico e cultural, veio ao encontro dos 
anseios e expectativas dos enfermeiros que atuam nas áreas de Centro Cirúrgico, 
Recuperação Anestésica e Central de Material e Esterilização, no sentido de contribuir 
efetivamente para o fortalecimento e desenvolvimento dos profissionais desta 
especialidade. As reuniões da Sociedade eram realizadas na sede da ABEN, seção São 
Paulo, espaço cedido pela nossa querida Lore Cecília Marx, presidente da entidade que 
ainda nos oferecia todo seu conhecimento e experiências acumulados ao longo dos anos 
de dedicação a profissão e sempre nos encorajava com muito incentivo para de dedicação a profissão e sempre nos encorajava com muito incentivo para 
prosseguirmos em frente. 
NasceCME: Conte-nos sobre o 1º Congresso.
Ana:Ana: Em 1992, todos os esforços foram despendidos para a organização do 
1°Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, a ser realizado nos dias 
13 a 16 de julho de 1993, em São Paulo no Maksoud Plaza, sob a égide da Sociedade 
(SOBECC). O tema deste congresso foi “Enfermagem em Centro Cirúrgico: da antiga 
arte à ciência moderna”. Inovador, como tudo que o grupo vinha imprimindo em suas 
realizações. 

APRESENTAÇÃO

1°Congresso
“ A Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico - SOBECC - sente-se 
orgulhosa pela promoção, organização e realização do I Congresso Brasileiro de 

Enfermagem em Centro Cirúrgico.
Após vários meses de trabalho áApós vários meses de trabalho árduo, com inúmeros obstáculos a serem enfrentados 
pode-se, com muita garra e determinação, superá-los e atingir um dos objetivos, que 

é manter um tradicional espaço científico para  a  troca de experiências e 
crescimento profissional. Neste evento é proposto para discussão um tema 
abrangente: “Enfermagem em Centro Cirúrgico: da Antiga Arte à Ciência 

Moderna”.
Que este tema possibilite uma série de discussões e Que este tema possibilite uma série de discussões e reflexões acerca do passado e do 
presente da Enfermagem em Centro Cirúrgico, para visualização de um futuro que 
requer organização de trabalho por parte dos profissionais que almejam conjugar 

desempenho com qualidade.
E este futuro será ainda melhor se os enfermeiros atuantes nas áreas de Centro 
Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material estiverem tecnicamente 

preparados e comprometidos com a profissão.
Sejam Bem-vindos!Sejam Bem-vindos!

                                                                                                Comissão organizadora

Ao centro, Ana Miranda - Presidente da SOBECC. A esquerda, Prof. Dra. Maria Lúcia Pimentel de Assis Moura - Presidente COREN –SP. Arlete Silva - Vice 
Presidente da SOBECC. Prof. Dra. Vanda Maria Galvão Jouclas - Coordenadora da Comissão Científica. Lourdes Aparecida Sangiuliano - Coordenadora da 
Comissão de Finanças. Raquel de Carvalho - membro da Comissão de Divulgação. Nazaré Pellizzetti - Coordenadora da Comissão de Documentação. Aparecida 
de Cassia Giani Peniche, coordenadora da Comissão Social, Recepção e Hospedagem. A direita: Eulália Escobar - representante do Secretário da Saúde do 
município de São Paulo. Prof. Dra. Maria D’ Inocêncio - Presidente da ABEN São Paulo. Kazuko U. Graziano - Coordenadora da comissão de Secretaria e município de São Paulo. Prof. Dra. Maria D’ Inocêncio - Presidente da ABEN São Paulo. Kazuko U. Graziano - Coordenadora da comissão de Secretaria e 
Registro.

Mais inovador ainda foi ter 
na conferência de abertura o 
saudoso Prof. Dr. Adib 
Jatene, eminente precursor da 
cirurgia cardíaca no Brasil e 
de renome internacional que 
brilhantemente discorreu 
sobre o tema: “sobre o tema: “A cirurgia: da 
antiga arte aos desafios da 
ciência moderna.” 


