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Apresentação
O Sistema Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas (Sistema CFN/CRN) buscou
reunir neste documento informações para orientar os Nutricionistas e os Técnicos em
Nutrição e Dietética sobre sua participação na Ação Estratégica ”O Brasil Conta Comigo”.
A ação, instituída pela Portaria MS/GM nº 639/2020, considera as declarações de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e a necessidade de capacitação
mobilização da força de trabalho para a atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).
Desde o início da pandemia, estamos atentos aos acontecimentos relativos ao novo
coronavírus e mobilizados para contribuir da melhor forma com os profissionais, com as
autoridades competentes e com a população para enfrentamento da crise.
Acolhemos e entendemos todas as preocupações da categoria sobre o assunto. O
momento é crítico, novo e exige muito de todos nós. Queremos empregar a ciência da
nutrição em benefício da pessoa, com qualidade e segurança. Por isso, saibam que as
dúvidas e questionamentos que temos recebido estão sendo considerados e levados para
esclarecimentos junto ao Ministério da Saúde e outras autoridades competentes.
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Manteremos os profissionais sempre atualizados e informados por nossos canais oficiais.
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A Ação Estratégica
”O Brasil conta Comigo”
03/04/20

O que é a ação estratégica
”O Brasil Conta Comigo”?
É um esforço do Ministério da Saúde com as seguintes finalidades:
• proporcionar capacitação aos profissionais da área de saúde nos protocolos
clínicos do Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid-19; e
• criar uma base de dados de profissionais interessados em atuar no
enfrentamento à pandemia, para que gestores federais, estaduais e municipais
possam consultar caso necessitem mobilizar força de trabalho em saúde para
atuação no SUS.
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Portaria MS/GM
nº 639/2020
03/04/20
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Acesso à Plataforma
–
Cadastro Inicial
03/04/20

Cadastro inicial
• Preencha o formulário inicial de cadastro em
https://registrarh-saude.dataprev.gov.br .
• Verifique na sua caixa de e-mail (inclusive de lixo
eletrônico/spam) pela mensagem de confirmação, que
contém o link para acesso ao formulário detalhado para
que o cadastro seja concluído.
• Este e-mail de confirmação pode demorar 24 horas, então
é necessário aguardar o recebimento da mensagem.
• No caso de dúvidas, o Ministério da Saúde informa estar
disponível para atendimento pelo telefone 136.
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Acesse o manual do Ministério da Saúde em:
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/04/OBRASILCONTACOMIGO_PROFISSIONAIS_MANUAL_cadastroEcapacitacao-1-1.pdf

Cadastro
inicial
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Cadastro
Completo
03/04/20

Cadastro Completo
• Utilize o botão/link que consta na mensagem de confirmação para acessar o
formulário e poder completar o cadastro, bem como se precisar alterá-lo.
• Para atualização, você deve acessar a caixa do e-mail cadastrado, procurar a
mensagem enviada pelo Ministério da Saúde e clicar no botão “Acessar
Formulário”.
• Ao clicar, você terá acesso ao mesmo formulário que preencheu e poderá
fazer as alterações necessárias.
• Você deve atualizar as informações do formulário em caso de mudanças de
situação de emprego, eventual contágio pela COVID-19 e se deseja ou não
trabalhar na ação “O Brasil Conta Comigo”.
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Cadastro Completo
Passo a passo:
• Preencha o formulário detalhado de cadastro, que contém três blocos:
a) Dados pessoais;
b) Dados profissionais;
c) Ação para enfrentamento à Covid-19.
• No bloco A, além de outros dados pessoais, você deve informar se possui
alguma enfermidade e se está gestante ou lactante.
• No bloco B, você deve preencher seus dados de cadastro atualizados, para
contato, assinalar o Conselho Federal de Nutricionistas e informar seu
número de inscrição e UF (estado onde atua profissionalmente).
• No bloco C, entre outras informações relativas ao coronavírus, você deve
optar por se quer atuar na pandemia de Covid-19.
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E-mail de
confirmação
inicial

Utilize este mesmo botão
para atualizar seus dados
de cadastro.
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Formulário
de Cadastro
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• Somente se você marcar SIM no campo ”Está atuando na assistência à saúde”,
será exibido um bloco sobre dados sobre sua atuação profissional.
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• Somente se você marcar SIM no campo ”Você atualmente está cursando algum programa
de residência”, será exibido um bloco sobre dados sobre a fonte pagadora da residência.
• A opção de residência só funciona se você marcar SIM no campo ”Está atuando na
assistência à saúde”, onde deverá informar sua instituição de residência.
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Curso de
Capacitação
03/04/20

Curso de Capacitação
”Na primeira parte é um vídeo
de mais ou menos 40 minutos
com um medico e depois um
questionário com 3 perguntas.”
“Eu ainda não havia tido a
informação que a hipotensão
é um sinal clínico evidente da
Covid-19, por exemplo.”

”Eu achei mais esclarecedor. Pois é
sequencial na lógica da explicação e
deixa bem claro o motivo da alta taxa
de contágio. Lá explica que na verdade
estamos lidando com uma patologia
muito similar a uma "Pneumonia
Viral". Por isso é tão alto o contágio.”
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• Após completar o cadastro você terá
acesso ao curso a distancia sobre
Protocolos de Manejo Clínico do
Coronavírus (Covid-19).
• O objetivo deste curso é apresentar
em 3 cenários distintos (unidades
básicas de saúde - APS, unidades de
urgência e emergência e unidades de
terapia intensiva), as recomendações
sobre o manejo clínico e processos de
trabalho para pessoas sintomáticas
respiratórias, concernentes à atual
pandemia de COVID - 19.

E-mail de
confirmação
e acesso ao
curso
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Dúvidas frequentes
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1. Sou obrigado a me cadastrar?
O Ministério da Saúde definiu que todos os profissionais de saúde, incluindo os Nutricionistas
e os Técnicos em Nutrição e Dietética (TND) com inscrição ativa no CRN, devem,
obrigatoriamente, se cadastrar no site https://registrarh-saude.dataprev.gov.br/cadastro.
O cadastro não é um processo coercitivo. É uma possibilidade e ficará aberto durante todo o
período de emergência pública. Entretanto, o Ministério da Saúde entende que, frente à uma
pandemia desta magnitude, há uma obrigação ética e moral de colaborar com as autoridades
sanitárias e de se manter atualizado sobre os protocolos de manejo do coronavírus.
O cadastro é a porta de entrada dos profissionais no curso de capacitação e no banco de
candidatos disponíveis para eventual contratação. Vale destacar que, ao fazer o cadastro, os
profissionais indicam se possuem interesse e disponibilidade para atuar profissionalmente.
Segundo a Portaria do Ministério da Saúde, todos os Nutricionistas com inscrição ativa no
Conselho estão na lista de convocação para este cadastro. O profissional que não finalizar o
cadastro terá seu nome reportado pelo Ministério da Saúde ao CFN.
2. Haverá convocação compulsória?
Segundo o Ministério da Saúde, não haverá convocação compulsória.
A convocação se dará mediante acordo entre as partes e ninguém será obrigado a abandonar
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sua
residência para atendê-la.

3. Qual o prazo de resposta do Ministério da Saúde ao cadastramento?
Segundo informações do Ministério da Saúde, o cadastro ficará aberto durante todo o período
que durar a declaração de emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. A intenção
é que o banco de dados seja consultado pelos gestores locais do SUS sempre que houver
demanda de pessoal ou nova capacitação de atualização profissional. O CFN reitera a
importância de todos se cadastrarem com a maior brevidade, para participarem da
capacitação a distancia antes que o cenário epidemiológico se torne ainda mais crítico.
4. Sou Técnico em Nutrição e Dietética (TND), preciso me cadastrar? Posso me cadastrar?
Sim, o TND inscrito no CRN deve se cadastrar e participar da capacitação à distancia e também
poderá se candidatar para atuar profissionalmente no enfrentamento ao coronavírus.
5. Sou nutricionista mas já atuo no SUS, precisa me cadastrar?
Sim, pois o cadastro é necessário para que você possa participar da capacitação a distancia
sobre Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19), obrigatória a todos os profissionais de saúde
e fundamental para quem já atua no SUS.
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6. Possuo duas habilitações profissionais, posso me cadastrar pelas duas profissões?
Não, pois o sistema só aceita um cadastro por CPF.
7. Sou profissional aposentado, preciso me cadastrar? Posso me cadastrar?
Sim, se você possui inscrição ativa no Conselho. O cadastro é necessário para que você possa
participar da capacitação a distancia, obrigatória a todos os profissionais de saúde.
No formulário de cadastro há um campo para você indicar que é aposentado (veja na página
33), o que não impedirá que se candidate para ser convidado a trabalhar, caso deseje.
8. Não tenho vínculo empregatício, devo me cadastrar?
O cadastro é obrigatório para todo profissional de saúde inscrito no respectivo Conselho, para
se manter atualizado. Se tiver interesse e disponibilidade para atuar profissionalmente no
enfrentamento à pandemia, você deverá indicar isso no formulário de cadastro.
9. Haverá dispensa de trabalho para quem optar por ser convocado?
Não. Se você está trabalhando, deve haver acordo entre você e seu empregador. Como não se
trata de trabalho civil obrigatório, o empregador poderá negar a licença para o profissional
03/04/20 junto aos órgãos de saúde no enfrentamento à pandemia.
atuar

10. Não quero ser convocado, preciso me cadastrar?
Se estou na faixa etária de risco ou possuo doenças respiratórias ou crônicas de risco e
não quero ser convocado, como eu faço? Preciso me cadastrar?
Ao fazer o cadastro, os profissionais preencherão um campo sobre o seu interesse em
prestar serviço (veja o formulário na página 22).
O cadastro não implica em convocação automática para trabalho. Segundo o Ministério da
Saúde não haverá convocação compulsória. A convocação se dará mediante acordo entre as
partes e ninguém será obrigado a abandonar sua residência para atendê-la.
A decisão sobre ter interesse e disponibilidade para trabalhar durante a pandemia é pessoal.
Se você é do grupo de risco ou tem filhos pequenos por exemplo, você não precisa se
oferecer. No formulário você também deve informar se tem alguma doença ou está gestante
ou lactante. Então, se você não tem interesse ou disponibilidade, é só indicar no formulário
de cadastro, pois há uma pergunta sobre isso no formulário (veja nas páginas 20 e 21).
Entretanto, cadastro é importante para que todos os profissionais, inclusive os que não
queiram ser convocados, participem da capacitação a distancia.
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11. Como atualizar meus dados de cadastro?
Para atualizar seus dados, você deve acessar a caixa do e-mail cadastrado, procurar a
mensagem enviada pelo Ministério da Saúde e clicar no botão “Acessar Formulário”. Ao clicar,
você terá acesso ao mesmo formulário que preencheu e poderá fazer as alterações necessárias.
Você deve atualizar as informações em caso de mudanças de situação de emprego, eventual
contágio pela COVID-19 e se deseja ou não trabalhar na ação “O Brasil Conta Comigo”.
12. Se não quero ser convocado, preciso dar baixa na minha inscrição?
Primeiramente, por favor, leia as respostas as pergunta das páginas 31 e 34. Por fim, reiteramos
que o profissional tem o direito de dar baixa temporária na sua inscrição, caso não esteja
atuando na área. Entretanto, o Ministério da Saúde possui a base de dados de inscritos no CRN
atualizada em 9 de março de 2020, para a validação dos cadastros e restrição de leigos.
13. Moro fora do Brasil neste momento, mas possuo inscrição ativa no CRN. Posso me
cadastrar?
Sim, se você possui inscrição ativa, segundo o Ministério da Saúde, você é obrigado a se
cadastrar. Mas observe que o formulário exige a indicação de município de residência no Brasil.
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14. Sou autônomo e não consigo comprovar vínculo empregatício,
como faço para não ser convocado?
Primeiramente, por favor, leia as respostas as pergunta das páginas 31 e 34. Independente do
vínculo contratual ou empregatício, todo o nutricionista com inscrição ativa deverá realizar o
cadastro e a capacitação. Não haverá convocação compulsória, segundo o Ministério da Saúde.
A decisão sobre ter interesse e disponibilidade para trabalhar durante a pandemia é pessoal.
Se você não tem, é só indicar no formulário de cadastro (veja o formulário na página 22).
15. Sou recém-formado e ainda não me inscrevi no CRN, posso me cadastrar?
Para se cadastrar na plataforma é necessário que você esteja com inscrição ativa no CRN, pois
o Ministério da Saúde vai validar os dados com as informações do Conselho, para evitar que
leigos se cadastrem. E você vai precisar do número de inscrição para preencher o cadastro.
Se você não está com inscrição ativa e gostaria de se cadastrar, procure o Conselho Regional
de Nutricionistas (CRN) da sua região para saber como se inscrever. Posteriormente o CFN
informará ao Ministério da Saúde os novos inscritos.
Links dos CRNs: https://www.cfn.org.br/index.php/conselhos-regionais-crn.
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16. Dei baixa temporária na minha inscrição no CRN ou minha
inscrição provisória está vencida, posso me cadastrar?
Para se cadastrar na plataforma é necessário que você esteja com inscrição ativa no CRN, pois
o Ministério da Saúde vai validar os dados com as informações do Conselho, para evitar que
leigos se cadastrem. E você vai precisar do número de inscrição para preencher o cadastro.
Para saber se sua inscrição está ativa, veja a questão na próxima página. Se você está em
baixa temporária, suspensão ou cancelamento, você não está com inscrição ativa.
Se você quiser se cadastrar, procure o Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) da sua
região para saber como reativar sua inscrição.
17. Minha inscrição está vencida, em baixa ou cancelada, preciso me cadastrar?
Não. O cadastro é obrigatório para profissionais de saúde, considerados aqueles com
inscrição ativa no seu conselho de classe. Mas, se desejar se cadastrar, você precisa entrar em
contato com o respectivo CRN e verificar os procedimentos de inscrição. Você vai precisar do
número de inscrição para preencher o cadastro.
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18. Inadimplentes com sua anuidade do CRN são considerados ativos?
Sim, pessoas em débito com o Conselho também são consideradas com inscrição ativa e
devem realizar seu cadastro e participar da capacitação a distancia.
19. Como sei se estou com minha inscrição ativa no CRN?
Para saber se sua inscrição está Ativa, verifique no autoatendimento no site do seu CRN
(https://www.cfn.org.br/index.php/conselhos-regionais-crn) e/ou na Consulta Nacional de
Nutricionistas, em http://cnn.cfn.org.br/application/index/consulta-nacional.
São considerados ativos aqueles que, na consulta nacional, aparecem com uma das seguintes
situações: ativo, ativo provisório, requerimento de provisório para definitivo, ativo
prorrogado, ativo secundário, requerimento de prorrogação, requerimento de prorrogação
até 3 meses após vencimento, req. de prov. para definitivo até 3 meses).
Se você fez a sua inscrição há pouco tempo, pode ser que ela ainda não apareça na Consulta
Nacional, porque o site consolida as informações dos CRNs somente uma vez por mês. Se for
o seu caso e você estiver em dúvida, consulte o autoatendimento do seu CRN.
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20. Profissionais de outras áreas de atuação ou especialidades podem
ser convocados a atuar na nutrição clínica? Inclusive professores?
A Portaria lista 14 profissões da saúde, demonstrando o interesse do Ministério da Saúde em
dispor da diversidade de profissionais nas suas diferentes áreas. As convocações para atuação
estão à cargo dos gestores federais, estaduais e municipais. Logo, é preciso observar cada edital
de chamamento/convocação para conhecer os critérios de avaliação de especialidades.
21. Tem algum canal de informações para acompanharmos o processo de convocação?
As convocações para atuação estão à cargo dos gestores federais, estaduais e municipais de saúde.
Logo, é preciso observar os trâmites de cada edital de chamamento/convocação.
22. Seu eu for convocado, qual será a remuneração do trabalho e carga horária?
As convocações para atuação estão à cargo dos gestores federais, estaduais e municipais de saúde.
Podem ser contratações temporárias ou contrato como voluntário com auxílio financeiro.
Logo, é preciso observar os critérios em cada edital de chamamento/convocação.
23. Se eu for convocado para atuar em outro estado, receberei do Governo algum tipo de
auxílio, como para transporte, hospedagem e alimentação, por exemplo?
03/04/20
Sim,
segundo o Ministro da Saúde afirmou em entrevista. Recomenda-se observar as convocações.

24. Terei garantia de direitos no caso de acidentes, por exemplo, se for convocado?
Sim, segundo informações do Ministério da Saúde. Mas, como as convocações para atuação
estão à cargo dos gestores federais, estaduais e municipais de saúde, é preciso observar as
condições de cada edital de chamamento/convocação.
25. Está garantida condições mínimas adequadas de trabalho, incluindo a disponibilidade de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), por exemplo, como máscaras e luvas, se eu for
convocado?
Sim, segundo informações do Ministério da Saúde. Como as convocações para atuação estão à
cargo dos gestores federais, estaduais e municipais de saúde, é preciso observar as condições
de cada edital de chamamento/convocação.
26. Não possuo experiência nem afinidade com a área clínica. A capacitação a distância me
habilitará para atuar no enfrentamento ao Covid-19?
Além da capacitação a distância, que apresenta diversos protocolos (veja explicações a partir
da página 24), o Ministério da Saúde vai elaborar material educacional para todos os
voluntários, de acordo com a sua área de atuação. Nem todo profissional será convidado para
trabalhar na assistência direta ao doente, pois também existem atividades de teleatendimento,
apoio, etc. Como as convocações para atuação estão à cargo dos gestores federais, estaduais e
municipais
de saúde, é preciso observar as condições e exigências de cada edital.
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27. Fiz o cadastro e ainda não recebi o e-mail de confirmação, o que devo fazer?
O e-mail de resposta pode demorar pelo menos 24 horas. Confira sua caixa de lixo eletrônico
(spam). Caso não esteja lá, tenha paciência.
Se depois de alguns dias não tiver chegado, acesse a plataforma do curso em
http://aagapesantamarcelina.com.br/covid19 e clique em ”esqueceu o seu usuário ou senha?”.
28 Recebi o e-mail e não consigo acessar o curso, o que fazer?
Aguarde e tente novamente ao longo dos dias, pois o sistema está sobrecarregado e pode
demorar um pouco.
Se depois de alguns dias não tiver chegado, acesse a plataforma do curso em
http://aagapesantamarcelina.com.br/covid19 e clique em ”esqueceu o seu usuário ou senha?”.
29. Há prazo para concluir o curso?
Não há informações sobre o prazo para conclusão do curso.
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Para saber mais
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Biblioteca sobre Covid-19
• Além de publicar orientações aos nutricionistas
sobre a pandemia de coronavírus, os Conselhos
Federal e Regionais de Nutricionistas (CFN) vem
organizando uma biblioteca com as principais
publicações sobre o tema e relacionadas à
atuação do nutricionista, disponível no link
https://www.cfn.org.br/index.php/coronavirus.
• Destacamos a "Recomendação do CFN sobre
boas práticas para a atuação do nutricionista e
do técnico em nutrição e dietética durante a
pandemia do novo coronavírus (covid-19)".
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SRTVS - Quadra 701, Bloco II, Sl nº 301
CEP 70.340-906, Brasília/DF, Brasil
contato@cfn.org.br
facebook.com/CFNonline
instagram.com/cfn_nutri
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