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Manual para cadastramento na
Ação Estratégica  "O Brasil Conta
Comigo - Profissionais de Saúde"

 
 
 
 

Ação voltada à capacitação e ao
cadastramento de profissionais da área da

saúde, para o enfrentamento à pandemia do
coronavírus (COVID-19)

 
 



 
 
 

Esse manual foi produzido para facilitar o
preenchimento de dados na Ação Estratégica

"O Brasil Conta Comigo - Profissionais da
Saúde" para o enfrentamento à pandemia do

coronavírus (COVID-19).

 
 



O cadastro do "O Brasil Conta Comigo - Profissionais de Saúde"
está disponível no link: https://registrarh-saude.dataprev.gov.br

 
 

Na primeira tela, será solicitado o CPF do profissional e o e-mail
que utiliza regularmente



 
Ao clicar em enviar, aparecerá a tela abaixo.

 
 



O link de acesso será enviado ao e-mail cadastrado pelo
profissional.

 
Para completar o cadastro, basta clicar em "Acessar Formulário"

no e-mail enviado pelo Ministério da Saúde. 
 

Em caso de demora, verifique sua caixa de spam.
 

IMPORTANTE: GUARDE ESSE E-MAIL. 



A próxima etapa  solicita o preenchimento do formulário.



Após completar o cadastro, o profissional pode iniciar a
capacitação clicando em "Acessar Capacitação".

 



O profissional também receberá o e-mail com o link para
capacitação, caso precise acessar posteriormente.



 
 

Após a validação da identidade,  ocorrerá o direcionamento
para a página inicial da capacitação. Basta clicar em

"Protocolos de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19)"
para dar início a  sua capacitação.



Ao  clicar, o profissional será direcionado a página principal que
contém os cursos disponíveis.



Os vídeos dos protocolos e seus respectivos questionários
estarão disponíveis para acesso.



Os vídeos estão disponíveis para serem assistidos
múltiplas vezes. 

 
O questionário permite, no máximo, três tentativas.

 
As orientações sobre a certificação serão compartilhadas

posteriormente.
 
 



É importante manter o cadastro atualizado para o
acompanhamento de quantos profissionais foram acometidos

pela COVID-19, bem como quantos profissionais decidiram
participar diretamente das ações de enfrentamento.

 
Se precisar atualizar o cadastro, o acesso se dará pelo primeiro

e-mail enviado pelo Ministério da Saúde, clicando no botão
"Acessar Formulário".

 
 



ORIENTAÇÕES GERAIS

O cadastro no “O Brasil Conta Comigo – Profissionais de Saúde”
está disponibilizado para os profissionais habilitados nos
seguintes conselhos profissionais:
 

I - serviço social; 
II - biologia;
III -  biomedicina; 
IV- educação física; 
V - enfermagem; 
VI - farmácia; 
VII - fisioterapia e terapia ocupacional;
VIII -  fonoaudiologia;
IX - medicina; 
X - medicina veterinária; 
XI - nutrição; 
XII -  odontologia; 
XIII - psicologia; e
XIV - técnicos em radiologia.
 
 

O prazo de cadastramento estará aberto enquanto as ações
para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) estiverem
vigentes, mas a orientação é para que se faça o cadastro e a
capacitação o mais breve possível. 



ORIENTAÇÕES GERAIS

O cadastro é composto por três partes: Dados pessoais;
Cadastro profissional e Ação para enfrentamento à COVID-19. O
preenchimento completo é necessário para ajudar as
autoridades sanitárias no planejamento de suas ações, além de
identificar quais são os profissionais que se disponibilizam para
participarem desse esforço nacional de enfrentamento à
pandemia.
 
Os dados pessoais e profissionais permitem realizar a
identificação e manter contato direto com o profissional,
possibilitando encaminhar as atualizações de protocolos,
videoaulas e links importantes para cada categoria profissional.  
 
É muito importante que o cadastro esteja sempre atualizado,
principalmente em caso de eventual contágio pela COVID-19.
Nessa situação, o profissional pode solicitar que alguém de sua
confiança realize a atualização, pois essa é uma informação
essencial para orientação dos gestores da saúde pública.
 
As orientações sobre a certificação serão compartilhadas
posteriormente.

 
Em caso de dúvida, entrar em contato pelo Disque Saúde 136.

 


