
NasceCME: E o que pode-se destacar referente ao II Congresso? 
Ana: Há de se destacar neste II Congresso a palestra: “Motivação como fator de 
Qualidade”, foi um momento de êxtase sob o comando da querida baiana Anna 
Carolina Daltro Sampaio, que com muito entusiasmo, música e simpatia  
encantou a todos os congressistas. 

Teresinha Neide de Oliveira de Fortaleza- CE

Ana: O destaque antes da abertura oficial do Congresso foi o lançamento 
da tecnologia Sterrad(r) no Brasil. Esta tecnologia introduziu um novo 
conceito de esterilização a baixa temperatura para as CMEs do país. Além 
disso, o evento de lançamento veio ao encontro da temática que abordou 
"Desenvolvimento, tecnologia e qualidade: a tríade do futuro”.

Nós, na década de 90, estávamos alinhados com o futuro. Com certeza a Nós, na década de 90, estávamos alinhados com o futuro. Com certeza a 
comissão organizadora deste 2°congresso ousou mais uma vez e mais uma 
vez acertou. O lançamento foi um evento que contou com toda pompa e 
circunstância que o momento exigia e realmente foi um enorme sucesso. 
Os congressistas se sentiram privilegiados e valorizados ao mesmo tempo 
e, acima de tudo, percebeu-se que o futuro era presente e estava entre nós. 

A programação: 

Curso I:  8h00 - 13h00 - Auditório 1: “A Unidade de Centro Cirúrgico e 
o Controle da Contaminação Ambiental”.

Curso II: 8h00 -13h00 - Auditório 2: “Métodos de descontaminação, 
limpeza, desinfecção e esterilização de artigos médico-cirúrgicos de uso 

hospitalar”. 

Curso III: 14h00 -18h00 -Curso III: 14h00 -18h00 - Auditório 2: “Controle de Qualidade de 
materiais médico-cirúrgicos hospitalares.”

Curso IV: 14h00 -18h00 -“Auditório 1: “Descontaminação das mãos e 
preparo da pele do paciente cirúrgico.”

NasceCME: O que esperar do futuro da enfermagem em Centro Cirúrgico, 
Recuperação Anestésica e Central de Material e Esterilização? 
Ana: Ana: O futuro da enfermagem nesta especialidade depende de como os profissionais 
enxergam o presente, vivem- no, e estão alinhados com as necessidades da 
sociedade brasileira. A projeção do futuro interliga-se com o passado e o presente, 
mas, todavia, passado e futuro não se sobrepõem ao presente!!! É de fundamental 
importância olhar para o futuro e projetá-lo como algo tángível, alinhado ao passado 
e conviver e viver o presente... presente... presente que ora se apresenta a todos nós. 
Desta maneira o FUTURO estará bem ali ao nosso alcance. 

Que a SOBECC se fortaleça cada dia mais!!!!    Que a SOBECC se fortaleça cada dia mais!!!!    

Parabéns a todos nós que somos a SOBECC.
E, para finalizarmos está matéria e registrar o momento tão especial, as 
representantes do GECC/SOBECC, Ana Miranda e Neide Valdez dos Santos, 
agradeceram pessoalmente durante o Congresso os representantes das empresas que 
também foram homenageadas pela Associação. Pois, ao longo desses 25 anos, essas 
empresas têm colaborado expressivamente e acreditado nas iniciativas empreendidas 
pela SOBECC.
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