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Ação voltada para os residentes na Área de
Saúde em atividade para que integrem o

enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus (COVID-19)

 
 



Os coordenadores de COREMEs e COREMUs
recebem um e-mail do Ministério da Saúde com uma planilha a

ser preenchida e com um link do FormSUS (Formulário
Eletrônico do SUS). 

 
O Ministério enviou e-mail para todos que constavam em lista

disponibilizada pelo Ministério da Educação, caso a COREME ou
COREMU não tenha recebido, por gentileza, acesse diretamente

o FormSUS e faça o download da Planilha.  
 
 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55181

 
E envie o e-mail (institucional) de contato da COREME e

COREMU para:  residencia.covid19@saude.gov.br



Cada instituição poderá ter que preencher dois
FormSUS: 
 

- um para a COREME que terá como anexo uma
planilha com todos os programas médicos vinculados a
essa comissão;
- um para a COREMU que terá como anexo uma
planilha contendo todos os programas
multiprofissionais e uniprofissionais vinculados a essa
comissão.
 
Se a instituição só tiver COREME ou COREMU, basta
preencher um FormSUS.
 

Guarde o número dos dois protocolos, um da
COREME e um da COREMU, se tiver as duas 

 comissões.
Você irá precisar desses números para anexar as
respectivas planilhas com os dados dos residentes ou
caso seja necessário atualizar ou corrigir cada planilha.
 
 



O primeiro passo é acessar o link do FormSUS, preencher as
informações solicitadas e enviar o formulário. Depois, quando a
planilha com os dados dos residentes estiver preenchida,
acesse o FormSUS com o respectivo protocolo e anexe a
planilha.

 
Nome da Instituição (estabelecimento de saúde onde o programa
é realizado): não colocar o nome da fonte pagadora, por exemplo,
não colocar Secretaria de Saúde ou Instituição Mantenedora. 
 
CNPJ: colocar o CNPJ da instituição, não da fonte pagadora.
 
Não colocar e-mail pessoal de funcionários, coordenadores ou
diretores.
 
Em seguida, clicar no botão Gravar para enviar as informações.

 
Link FormSUS:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55181
 
 



Não esqueça! Guarde o número dos dois protocolos, um
da COREME e um da COREMU, se tiver as duas comissões.

 
Você irá precisar desses números para anexar as respectivas
planilhas com os dados dos residentes ou caso seja necessário
atualizar ou corrigir cada planilha.
 
A planilha deverá ser enviada até às 23h59 do dia 25 de cada
mês. Após esse período, o FormSUS será fechado para o
recebimento de arquivos até o 1º dia do mês seguinte.



Quando a planilha com os dados dos residentes estiver
preenchida, acesse o FormSUS com o respectivo protocolo e
anexe a planilha.

 
Para anexar a planilha, você deve acessar o link do FormSUS e

clicar em Alterar Ficha, em seguida:
 

1. Preencha o campo com o número do protocolo
2. O  formulário  preenchido anteriormente ficará disponível.
3. Faça as alterações no formulário.
4. Anexe a planilha. Em caso de alteração, exclua a antiga e
anexe a nova planilha com as alterações.

 
Clique no botão GRAVAR 

 



Para fazer o preenchimento da planilha: 
 

- A planilha deverá ser preenchida sem alterar o
formato ou a ordem das colunas;
- Não alterar o cabeçalho da planilha;
- Não converter para word ou pdf;
- Não alterar a configuração;
- O arquivo deverá ser salvo em xlsx.

 
A planilha não será validada pelo Ministério se não seguir estas
instruções.

 
Deverá ser enviada apenas uma planilha por COREME e uma por
COREMU da mesma instituição, ou seja, todos os programas
médicos em uma planilha COREME, e todos os programas
multiprofissionais e uniprofissionais em uma planilha COREMU.

 



Preencha apenas com as informações solicitadas em cada
coluna. Nas células de múltipla escolha, não escrever nada,
apenas selecionar a opção que for mais adequada para a

situação do residente.
 

Ao preencher uma célula, todas as colunas da mesma linha
precisam ser completadas. O primeiro item a ser preenchido

está relacionado aos  dados da Instituição: 
 

1- O nome e o CNPJ da Instituição a ser informado deve ser o
mesmo que consta no ato autorizativo expedido pela CNRM ou

CNRMS. 
 

2 - O Protocolo PCP (Pedido de Credenciamento de Programa) é
o número do comprovante de cadastro do processo ou do

parecer do programa de residência junto à CNRM ou CNRMS.
 

3 -Tipo de Residência: clique na célula e escolha a opção
Residência Médica ou Residência em Área Profissional da Saúde.

Lembre-se que cada instituição terá uma planilha consolidada
com todos os programas ligados à respectiva COREME e outra

planilha referente aos programas relacionados a COREMU.
 

4 - Nome do programa de residência 
 
 
 

1
 
 

2
 
 

3
 
 

4
 
 



 
Durante o preenchimento, verifique os comentários das células
Protocolo PCP e ano de residência (múltipla escolha).
 
Os comentários ficam visíveis ao colocar a seta do mouse sobre
a célula. 
 
 



O CPF do residente deverá conter apenas números, não
completar com letras ou outros caracteres. Se você não tem o
CPF, não complete a célula com números aleatórios ou
sequenciais, busque o número do CPF do residente. 
 
Não será possível efetivar o pagamento da bonificação
sem o CPF correto do respectivo residente.
 

 
 



No status do residente, prencher de com status “ativo” ou
“inativo”:
 

Ativo: será considerado o residente que está
desenvolvendo/participando de atividades durante a
epidemia, não importando se foi deslocado para outro
cenário de prática ou mesmo para hospital de campanha.

 
Ao marcar ativo, será preciso preencher o substatus
"Cenário de prática original" ou "Cenário de
enfrentamento à COVID-19".
 

Inativo: será considerado o residente que não estiver
desenvolvendo/participando de atividades durante a
epidemia por motivos pré-programados; por motivo de
doença; se o residente não se sentir seguro; e recusar
manter o atendimento de pacientes independente de serem
unidades convencionais ou específicas para COVID-19. 

 
Ao marcar inativo, será preciso preencher o substatus
“caso confirmado de COVID-19” ou “atestado médico”
ou “afastamento programado (férias)” ou “licença de
mais de 30 dias” ou "desligado" ou “trancamento” ou
“ausência não justificada” ou “recusou atendimento”.

 



 
 
A Coluna "Estabelecimento de Saúde onde realiza atividade
prática atual" deve conter o nome da Instituição em que
atualmente é realizado o cenário de prática, ou seja, no qual os
residentes estão desenvolvendo a sua atuação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mais esclarecimentos sobre a ação, consultar a Portaria nº
580, de 27 de março de 2020, e a Instrução Normativa da
Portaria.

 



A planilha deve ser preenchida completamente até aparecer a
mensagem "Não há informações pendentes". Essa mensagem
somente aparecerá quando todas as colunas de uma mesma linha
estiverem preenchidas.
 
Somente as planilhas com preenchimento completo serão
validadas pela equipe técnica.

Planilha completa: Com o preenchimento de todas as colunas da
mesma linha, a mensagem abaixo aparecerá. 

 

Planilha ainda não preenchida: Enquanto nenhuma célula
ou linha for preenchida

 

Planilha em preenchimento: Enquanto a linha estiver
incompleta, a mensagem abaixo será informada.

 



 
Caso seja necessário atualizar ou corrigir a planilha, você deve

acessar o link do FormSUS, clicar em Alterar Ficha e em seguida:
 

1. Preencher o campo com o número do protocolo;
2. O  formulário  preenchido anteriormente ficará disponível;
3. Faça as alterações no formulário;
4. Para fazer alterações na planilha, exclua a antiga e anexe a
nova planilha com as alterações.

 
Clique no botão GRAVAR 

 



ORIENTAÇÕES GERAIS

- A planilha deverá ser preenchida sem alterar o formato ou a
ordem das colunas;

- Não alterar o cabeçalho da planilha;
- Não converter para word ou pdf;

- Não alterar a configuração;
- O arquivo deverá ser salvo em xlsx.

A planilha não será validada pelo Ministério se não seguir estas
instruções e o não recebimento da bonificação será de
responsabilidade da respectiva comissão de residência, seja por
planilhas incompletas ou erradas, ou não enviadas até o dia 25
de cada mês.
 
Após o envio da planilha via FormSUS, os dados serão
analisados pela equipe técnica. Apenas em casos de
inconsistências nas informações, a equipe do Ministério da
Saúde entrará em contato com a COREME ou COREMU através
de e-mail ou telefone;
 
Guarde a planilha que foi enviada, pois ela será utilizada como
base para o informe mensal. 
 
A base legal da ação está disposta na PORTARIA Nº 580, DE 27
DE MARÇO DE 2020 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA AÇÃO
ESTRATÉGICA "O BRASIL CONTA COMIGO – RESIDENTES NA
ÁREA DE SAÚDE”.
 
As informações prestadas devem ser verdadeiras, pois por elas
serão responsabilizados o coordenador da respectiva comissão
de residência e o responsável legal pela instituição, sob as penas
da lei.


