
 

 

 
 

 

ORIENTAÇÃO SOBRE A AÇÃO ESTRATÉGIA “CONTA COMIGO – PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE" 

 

A Federação Catarinense de Municípios – FECAM, por meio do Eixo 3 – Políticas 
Públicas, que envolve os profissionais da Assistência Social e Saúde, orienta sobre a 
Portaria Nº 639, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre a ação “Conta Comigo”.  

Essa Portaria é voltada à capacitação e cadastramento de profissionais da área 
da saúde – não necessariamente profissionais que atuam na política de saúde, mas sim 
àqueles considerados “profissionais da saúde”, conforme citados(as) na Portaria, para o 
enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID 19). São consideradas as categorias 
profissionais da área da saúde elencadas àqueles vinculados aos conselhos de 
fiscalização, conforme segue:  serviço social; biologia; biomedicina; educação física; 
enfermagem; farmácia; fisioterapia e terapia ocupacional; fonoaudiologia; medicina; 
medicina veterinária; nutrição; odontologia; psicologia; e técnicos em radiologia. 
Conforme informado em rede nacional pelo Ministro da Saúde no dia 02/04, os 
profissionais não são obrigados a se cadastrarem.  

No entanto, os Conselhos Federais das Categorias Profissionais estão orientando suas 
categorias profissionais, a partir do estudo da Portaria e diálogos com o Ministério da 
Saúde. 

A FECAM reforça a importância da adesão e do cadastramento dos profissionais, 
conforme categorias profissionais acima, contribuindo no enfrentamento desta 
pandemia, atuando em defesa da vida! 

SOBRE O CADASTRO 

Após a orientação pelas categorias profissionais, o profissional que tiver interesse e 
disponibilidade de aderir deverá preencher um cadastro online no 
site https://registrarh-saude.dataprev.gov.br/cadastro. Após o preenchimento dos 
dados, o profissional receberá um link para o curso de capacitação a distância, baseado 
nos protocolos oficiais de combate ao coronavírus. O curso sim é obrigatório, após a 
adesão ao cadastro para ser chamado e poder atuar no enfrentamento da pandemia.   

Vale destacar que, ao fazer o cadastro, os profissionais preencherão um campo sobre o 
seu interesse em prestar o serviço. Os possíveis recrutamentos serão realizados pelas 
secretarias de saúde (estaduais ou municipais), que seguirão critérios locais para 
contratação. 

 

Florianópolis, 03 de abril de 2020.  
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