Curso de Classificação de Risco pelo Sistema Manchester de Triagem – On-line
Carga horária: 30 horas

O Curso de Classificação de Risco pelo Sistema Manchester de Triagem é realizado inteiramente à
distância, por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem, especialmente desenvolvido para o
Grupo Brasileiro de Classificação de Risco.
Não há turmas, o curso é individual e pode ser iniciado imediatamente após a matrícula ser
confirmada. É um curso 100% online, que você pode realizar onde e quando quiser. Após a
matrícula, será enviado um livro pelo correio para você, no entanto não é necessário esperar a
entrega do livro para iniciar o curso.
O Curso é composto por seis fases. As quatro primeiras são fases de conteúdo e casos clínicos.
Você precisa completar uma fase para poder seguir para a seguinte. E uma vez completada, você
pode voltar e rever quantas vezes quiser aquela fase. A fase 5 é uma fase só de exercícios, onde
você será apresentada a diversos casos clínicos e será preparada para a avaliação final, que ocorre
na fase 6. Na avaliação são apresentados cinco casos dos quais o aluno precisa fazer a classificação
corretamente em três (60%). São permitidas duas tentativas na avaliação final.
O certificado é o mesmo que o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco emite para alunos
aprovados no curso presencial. Este possui um sistema de verificação de autenticidade também
online através de código de barras bidimensional QR.
Esse certificado (em conjunto com uma graduação em enfermagem ou medicina) te habilita a
atuar como classificadora de risco em qualquer unidade de saúde do Brasil e do mundo que utilize
o Protocolo de Manchester.
Conteúdo Programático:
1) Introdução
2) Processo de Tomada de Decisão e a Classificação de Risco
3) Método de Classificação de Risco:
a) Identificação do problema
b) Coleta e análise de informações
c) Discriminadores Gerais e Específicos
d) Avaliação do paciente
e) Cor Branca na Classificação de Risco
f) Monitoramento e Avaliação do Paciente

4) Avaliação da Dor como parte do Processo de Classificação de Risco
5) Estudo de Casos Clínicos
a) Determine a queixa
b) Determine o fluxograma
c) Determine o discriminador
d) Parâmetros de registro obrigatório
Carga Horária do Curso: 30 horas
Atenção: EXIGÊNCIAS PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
1. Estar inscrito no Congresso ABRAMEDE 2021 e Curso SMV Sim.
2. Estudar os módulos on-line na plataforma REDEC.
3. Concluir os módulos on-line na plataforma REDEC.
O certificado, após validações, estará liberado em até 10 dias úteis, no painel do inscrito do
ABRAMEDE 2021 e no painel REDEC.

