CAMPANHA
CAMPANHA DE EMPODERAMENTO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM COM
UMA ATITUDE DE SEGURANÇA DO PACIENTE: “HOJE A MINHA ATITUDE FOI A SUA
SEGURANÇA”.
A SOBECC Nacional quer reconhecer você, profissional da enfermagem que atua no
Bloco Operatório, e que no seu dia a dia exerce a função de ser responsável pela
segurança do paciente durante um procedimento cirúrgico. Esse reconhecimento
vai acontecer por meio de um concurso de iniciativas de empoderamento e boas
práticas da enfermagem como barreira de segurança na assistência ao paciente.

ANTES de você conhecer as normas do concurso, você precisa saber o que é
EMPODERAMENTO.

O dicionário traduz o termo
EMPODERAMENTO para:

ser capaz de tomar decisões sobre o que
lhe diz respeito.

OBJETIVO DA CAMPANHA
A “Campanha de Empoderamento do Profissional de Enfermagem” surgiu da necessidade de incentivar
os profissionais que atuam no Bloco Operatório a compartilharem suas inciativas das ações de
empoderamento pela segurança do paciente cirúrgico, e também, aos que não tiveram a oportunidade
de protagonizar em seu ambiente de trabalho uma ação de empoderamento, que a faça.
O objetivo é promover uma campanha transparente e justa, primando pelas ações de boas práticas como
barreira de segurança que faça a diferença, por isso a temática: “HOJE A MINHA ATITUDE FOI A SUA
SEGURANÇA”.

OBJETIVOS
• Valorizar os profissionais de enfermagem do Bloco Operatório, enfatizando o quanto a sua ATITUDE faz
a diferença como barreira para prestar a assistência ao paciente cirúrgico com qualidade e segurança.
• Estimular o desenvolvimento da capacidade de observação e sensibilização do profissional de

enfermagem para empoderamento no seu exercício profissional.
• Motivar as gerações de profissionais futuras para que sejam empoderadas e tenham atitudes

como barreira de segurança no exercício profissional.

CRITÉRIO DAS AÇÕES
Ação de empoderamento e boas práticas como barreira de segurança no cuidado com o paciente
cirúrgico, que tenha sido realizada dentro da instituição hospitalar onde o profissional participante
trabalha ou trabalhou. Para ilustrar, veja alguns exemplos de ações de empoderamento do enfermeiro
(a):
• Solicitar revisão das condições e qualidade do material cirúrgico
• Pedir revisão de protocolos e processos, caso verifique alguma inconsistência na conduta realizada
• Impedir que equipe médica e demais profissionais realizem algum procedimento quando há dúvida de
protocolos da segurança do paciente

REGULAMENTO
Para participar da campanha, serão aceitos profissionais da enfermagem que atuem na área de bloco
operatório residentes de qualquer região do Brasil.
Não será permitido a divulgação de nome de qualquer instituição de saúde, bem como nome de pacientes,
equipe médica e assistencial. Apenas, é importante enviar uma descrição da situação e atuação do
profissional de enfermagem com empoderamento nas boas práticas de segurança do paciente.

PRAZOS
A inscrição da iniciativa deve acontecer por meio do deste link
https://pt.surveymonkey.com/r/3LBSMDX , no período de 01 a 23 de agosto de 2019.
O profissional que no ato da inscrição mencionar qualquer um dos dados indicados acima, como: nome
de qualquer instituição de saúde, bem como nome de pacientes, equipe médica e assistencial, estará
automaticamente desclassificado do concurso.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A comissão julgadora do concurso será composta por profissionais da área convidados pela diretoria da
SOBECC Nacional.
Serão avaliados como critérios:
• Efetividade da situação descrita
• Conhecimentos técnicos aplicados para tomada de decisão
• Argumentação técnica-científica sobre a situação descrita
• A conduta mais impactante que o profissional teve atitude em prol da segurança do paciente

CLASSIFICAÇÃO
Os profissionais classificados com as três melhores iniciativas ganharão automaticamente a inscrição no
14º Congresso Brasileiro da SOBECC Nacional.
Caso o participante que tiver a sua iniciativa selecionada não puder comparecer ao evento, ele deverá
enviar um vídeo para a SOBECC Nacional narrando a sua boa prática de empoderamento, que será
apresentado no Congresso. O vídeo deverá ter até 4 minutos de duração.
Caso um dos três profissionais selecionados no concurso já tenham se inscrito no 14º Congresso, a SOBECC
Nacional concederá como cortesia a inscrição para o 12º Simpósio da SOBECC Nacional de 2020.

RESULTADO
A divulgação das três melhores iniciativas será divulgada no dia 26/08/2019 no site da SOBECC Nacional
e canais digitais oficiais da instituição.

PREMIAÇÃO
Antes do encerramento do 14º Congresso, que acontecerá na cidade de São Paulo de 3 a 4 de setembro
de 2019, a SOBECC Nacional anunciará a colocação das iniciativas, destacando o 1º, 2º e 3º lugar e
oferecendo como premiação:




1º lugar R$ 2.000,00
2º lugar R$ 1.500,00
3º lugar R$ 1.000,00

DIVULGAÇÃO
As três iniciativas, além de divulgadas no site da SOBECC Nacional, serão apresentadas no dia 6/09/19 no
14º Congresso e publicadas na Revista SOBECC com Você.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Qualquer outra situação que não esteja exposta neste regulamento será analisada pela comissão
julgadora do concurso.
Para solicitar a análise, deve-se encaminhar via e-mail para o endereço sobecc@sobecc.org.br, com nome
completo, CPF, e-mail, telefone, descrição da iniciativa e dúvida a ser analisada, no prazo de 02 a 20/08
de 2019.

