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CURSO DE CLASSIFICADOR DE RISCO DO PROTOCOLO MANCHESTER 

 
 

1. OBJETIVO 
 

2. PÚBLICO ALVO:  Enfermeiros e Médicos ( Formados / Com declaração da Colação de Grau ) 

 

3. VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 500,00  

                                                    

4. DATAS E HORÁRIO DO CURSO:  

 SALA DO BLOCO DIDÁTICO DO HGWA (FORTALEZA): 09/08/14 Sábado (8:00 ás 18:00)  

                                                          

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

 História e fundamentos do Protocolo de Manchester; 

 Metodologia da classificação de risco pelo Protocolo do Manchester; 

 Uso do protocolo de Manchester em situações de Catástrofes; 

 Realização de 40 casos clínicos para simulação do método. 

 

6. MINISTRANTES: 
 

 Daniela Chiesa:  Médica; Auditora e multiplicadora do Protocolo de Manchester pelo Grupo 
Brasileiro de Classificação de Risco; Doutora em Pneumologia  pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul; Diretora de Ensino e Pesquisa do ISGH. 

 Ana Karine Girão Lima: Enfermeira; Auditora e multiplicadora do Protocolo de Manchester 
pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco; Mestre em Enfermagem pela UFC; Assessora 
de Educação Permanente do ISGH. 

 

7. INFORMAÇÕES: 

 

 Será emitido certificado de CLASSIFICADOR pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco ao 

participante que obtiver uma nota menor que 6,0 pontos, na prova aplicada no final do curso. 

 O Manual do Sistema Manchester de Classificação de Risco só será disponibilizado somente após  

confirmação do pagamento, pois é obrigatório o uso do mesmo para a realização do curso. 

Sugerimos que os participantes devem busca na sede do ISGH com no mínimo 7 dias de 

antecedência do início do curso. 
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 O participante que chegar até 15 min após o início da primeira aula estará automaticamente 

reprovado. 

 O início das aulas está condicionado ao fechamento da turma. Caso as vagas não  sejam 

preenchidas, as datas do curso serão reprogramadas. Se a nova data do curso não for de interesse 

do aluno, o dinheiro poderá ser devolvido. 

 Os pagamentos poderão ser realizados via PAGSEGURO, onde poderá ser parcelado e os valores 

não serão devolvidos em caso de desistência do aluno.  

 As inscrições do curso estarão abertas para o público interno e externo do ISGH sendo realizadas 

através do site: www.isgh.org.br . 

 Será coordenada pela Coordenadoria de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa, sendo 

ministrado por profissionais do ISGH e convidados com expertise na área de pesquisa. 

 Para maiores informações ficamos ao dispor nos seguintes contatos: isghcursosec@gmail.com 

e/ou pelo número (85) 3195-2767. 

 Em caso de um participante não atingir a média maior ou igual à 6,00 não poderá receber o 

certificado de classificador, tendo que aguardar a formação de nova turma para realização do 

curso e pagar o valor equivalente a R$ 420,00. 

 
 

 

  

 

 

  

 

  


