
 

Miriam Süsskind Borenstein 

 

 Alegre, intensa, irreverente e maravilhosa em sua vida! Miriam recebida em amor 

e na serenidade divinas. A história era para ela um modo de reverenciar e empoderar a 

vida sua e, dos demais. Miriam nos fazia felizes em estudar e compor a história. 

Enfermeira e docente da Graduação e Pós Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Uma estudiosa dos fatos e eventos do itinerário da profissão e 

nas especificidades da saúde mental e nos estudos históricos adorava contar sobre as 

pessoas, seus feitos, suas fortalezas em biografias que são referências em periódicos e 

livros para a história da Enfermagem catarinense e brasileira.  

 A família GEHCES está consternada pelo passamento precoce de nossa querida e 

admirável Mestre Dra. Miriam Süsskind Borentein! E num exercício da história presente 

rememora sua Vida na história de cada um: 

 

Miriam era uma pessoa tão singular na sua alegria ..na irreverência ..na 

passionalidade diante das coisas da vida ..Sua presença no Gehces era 

retumbante ..nos deixava em um abalo de compromisso de fazer e escrever a 

história ..nós incentivava a conhecer ..era motivação ..acolhida ..alegria ..e 

trazer as pessoas juntas ..Ficará uma grande lembrança de ter minha vida 

vivida em muitos momento com ela ..Que Deus a receba na luz e lhe traga o 

acolhimento e a paz ..e seja presença em sua alma. (Ana Rosete Maia) 

Lembro da nossa querida Miriam dos nossos estágios da clínica médica 

ainda como aluna. Ela sempre tinha um batom no bolso e passava antes de 

entrar no quarto dos pacientes. Foi com ela q publiquei meu primeiro artigo, 

na Reben, se não me engano em 1998. Ela q me indicou para ser bolsista da 

prof Odaléa e desde sempre poder atuar na área q eu amo. Ela que me 

indicou para fazer doutorado com a prof Itayra e foi qdo começou minha 

inserção no Gehces. Sem falar no seu lado humano, alegre, sempre 

motivadora. Tenho certeza q o mundo invisível está em festa com a chegada 

de uma pessoa tão especial. Ficam as boas lembranças, os ensinamentos e o 

carinho para sempre.(Roberta Costa) 

Sua empolgação pela história da enfermagem.....nos deixa um grande legado 

e um exemplo de alegria de viver....( Isabel Maliska) 

Triste notícia. Uma pessoa justa, alegre, vibrante, intensa e elegante a nossa 

Danuza Leão (a voz semelhante). Alegre por ter conhecido a pessoa especial 

da professora Miriam. (Janelice Bastiani) 

Meninas quantas lembranças... Sim! Ela, uma mulher realmente 

empoderada,  arrojada, empolgada pela história da enfermagem.(Mariana 

Villarinho) 



Estou em choque! Sem chão! (Juliana Carvalho) 

Meu grupo de estágio (como chamávamos) foi o primeiro que ela 

acompanhou quando chegou à UFSC. E ela falava isto com tanto orgulho, 

me sentia sempre valorizada. Até quando ela não queria ler minha 

dissertação para qualificação, pois era sobre a morte. Tinha medo da morte. 

Mas tenho a certeza que está serena nos braços de Maria, no acolhimento da 

Profa.Margareth e do seu marido.(Maria Lígia Bellaguarda) 

Miriam foi muito presente na minha vida profissional e acadêmica, foi a 

minha primeira chefe de enfermagem na Colônia Sant'Ana, depois me 

convidou para participar do GEHCES, na época (Grupo de Estudos em 

História do Conhecimento da Enfermagem e Saude), do qual ela era 

coordenadora. À partir do grupo me animei para fazer mestrado e ela a 

Miriam foi minha orientadora. Hoje a Liginha é uma das coordenadoras 

desse grupo.A Enfermeira e Professora Miriam vai deixar muitas saudades, 

e o sentimento de alguém que amava e valorizava as pessoas à sua volta e 

vivia intensamente a enfermagem.Que ela esteja agora com Deus e que Deus 

dê forças para os familiares neste momento tão difícil. (Valdete Preve 

Pereira) 

Eu ainda estou recordando as histórias com ela. Era uma pessoa justa,alegre, 

gostava dos amigos como se fosse sua família. (Dorothea Ribas) 

Miriam Borenstein. Grande amiga. Minha primeira chefe na antiga colônia  

Santana. Desde que comecei minha vida profissional percebia nela uma 

grande líder. Generosa, justa e austera. Na UFSC me guiou em cada degrau 

de meus títulos acadêmicos.  Com tua orientação acadêmica recebi prêmios. 

Eu agradeço a Deus tua vida. Tua ausência física neste mundo não apagará 

jamais tua vida e tudo o que deixaste em cada pessoa que cruzou no teu 

caminho.  Obrigada Miriam. (Eliani Costa) 

Miriam deixa muitas lembranças. De sua risada estrondosa, sua voz 

vigorosa, comentários rascantes que nem sempre agradavam. Mas eram 

parte da autenticidade dela. Vestia a camisa de tudo o que fazia e amava, 

seja na Quarta fase, na Pós, no gehces, nos livros, nos artigos, com seus 

orientandos.  

Não sossegava enquanto não conseguisse fazer o que acreditava. Movia 

mundos e fundos pela história da enfermagem.  

Cuidou por 10 anos do Raul, seu marido amado e por ele, se aposentou e foi 

deixando de fazer o que amava na enfermagem. Adorava ser enfermeira. 

Primeiro da Psiquiatria na Colônia Santana onde conheceu Eliani, Valdete, 

Doroteia. E depois na UFSC. Me levou para o Gehces. E sempre trabalhamos 

juntas .  

Mantivemos contato regular e acompanhei um pouco a sua luta na viuvez .  

Queria muito que ela tivesse feito a conferência de abertura dos nossos 25 

anos de GEHCES. Ela não quis. Estava cansada. Conseguimos que deixasse 



sua fala sobre o Gehces. Vai ficar registrado para sempre nos anais da nossa 

história. Pois ela é a representação do Gehces. Juntas fizemos muito!  

Ontem mesmo, antes de saber dela, estava vendo o artigo que fizemos eu, 

Amanda e stefany sobre as boas práticas do Gehces e vi sua foto. Vou usar o 

material numa aula que vou dar segunda-feira. Não vai ser a mesma coisa.  

Mesmo ela não estando aqui, vamos fazer a biografia dela para publicar na 

HERE. Ela merece. A última vez que nos falamos foi no aniversário dela mês 

passado. Vou sentir saudades. (Maria Itayra Padilha) 

 

 Miriam, recebida em amor e na serenidade divinas. Sem medo minha querida, a 

vida continua em sua plenitude. É o teu retorno à casa do Pai. Nossa Mestre na História 

da Enfermagem. Guerreira! Amor e muita luz, a paz contigo. Gratidão por tua vida 

vibrante! 

 Saudade de ainda há pouco! 

  Família GEHCES, Família do Coração! 

Florianópolis, 23 de setembro de 2021. 

  


