Rio de Janeiro, 03 de abril de 2020
Diante da publicação no Diário Oficial da Portaria n. 639/2020, em 02/04/2020, por parte do Ministério da
Saúde, o CRO-RJ, em consonância com o entendimento do Conselho Federal de Odontologia (CFO) vem
esclarecer alguns pontos:
A Portaria n. 639/2020 trata da instituição da Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da
Saúde", com objetivo de proporcionar capacitação aos profissionais da área de saúde nos protocolos para o
enfrentamento da Covid-19.
Esta Ação Estratégica será implementada através da (i) criação de um cadastro geral de profissionais da
área de saúde e (ii) respectiva capacitação dos profissionais nos protocolos oficiais de enfrentamento à
Covid-19.
De acordo com o art. 5o da Portaria n. 639/2020, o cadastramento é obrigatório. Logo, todo o
jurisdicionado do CRO-RJ deverá realizar o preenchimento dos formulários eletrônicos de cadastramento
no site https://registrarh-saude.dataprev.gov.br .
Convém destacar que, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, ao preencher o cadastro, o
jurisdicionado poderá optar pela eventual prestação de serviço de forma voluntariado ou não. Em outras
palavras, este Ação Estratégica não se trata de convocação imediata para a prestação de serviço, mas
apenas, frise-se, de um cadastro para identificar quem se coloca ou não à disposição para o serviço
voluntariado.
Portanto, o CRO-RJ ratifica a sua posição de respeitar as orientações e sugestões da OMS e do Ministério da
Saúde e, neste sentido, recomenda a todos os seus jurisdicionados que realizem o preenchimento dos
formulários eletrônicos de cadastramento para, juntos, servirmos à população!
Confira o comunicado do Sistema Conselhos na íntegra:
http://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/COMUNICADO-SISTEMA-CONSELHOS.pdf
Confira a Portaria na íntegra:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-639-de-31-de-marco-de-2020-250847738
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