MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS

Curso Classificador do Sistema Manchester de
Classificação de Risco

Brasília, 02 de junho de 2014.

Protocolo de Classificação de Risco
• A atenção aos pacientes em situação de urgência e emergência se
constitui em um dos principais problemas enfrentados pelo SUS.
• A Portaria GM/MS Nº 1.600/2011
•

Artigo 3 “O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção
constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e
devem ser requisitos de todos os pontos de atenção”.

• A Classificação de Risco tem como objetivo principal priorizar o atendimento
do paciente conforme seu risco clínico e não por ordem de chegada e
contribuir para redução de mortes evitáveis nos serviços de urgências
• O uso de protocolo de classificação de risco seguro e validado, bem como a
efetiva capacitação da equipe, é condição essencial para que as unidades
de atendimento de urgência possam implantar o acolhimento com
classificação de risco.
• Sistema Manchester de Classificação de Risco, é um protocolo seguro e
validado internacionalmente.

Parceria
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – PROADI-

SUS
 Ministério da Saúde

 Hospital Sírio-Libanês
 Grupo Brasileiro de Classificação de Risco
Capacitação a distância (EaD)
 5.000 vagas

 Médicos e enfermeiros – atuantes nas emergências
 02 manuais do Sistema Manchester de Classificação de
Risco. A sua utilização está restrita à equipe certificada para
realizar a Classificação de Risco.

Critério de Seleção
 Hospitais integrantes do Plano de Ação Regional da RUE;
 Hospitais participantes do Programa SOS Emergências;
 Unidades de Pronto Atendimento UPA 24h - em funcionamento até
o mês de março/2014, com CNES ativo.

Número de vagas por estabelecimento
 esfera administrativa
 porte dos estabelcimentos

Inscrição
•

Indicação do gestor (estadual ou municipal) – sistema informatizado do
Ministerio da Saúde – GICES - Gerenciador de Inscrições para Cursos
nos Estabelecimentos de Saúde.

http://sgtes.saude.gov.br/gices

Manual do Gestor está disponível em:
http://sgtes.saude.gov.br/gices/public/docs/manual-gestor.pdf
As inscrições deverão ser realizadas até 01 de dezembro de 2014

Após inscrição realizada pelo Gestor do SUS, o
profissional deve acessar o site www.gbcr.org.br
do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco.
Selecione SERVIÇOS / EaD.

.
A capacitação é totalmente autoinstrutiva, o profissional faz o curso
diretamente pela internet.

Esclarecimentos
Entre em contato com
classificacaoderisco@saude.gov.br

