
 

 

 

Ofício n.º 130/2020 
Vitória, 09 de abril de 2020 

 
Ao Sr. Nésio Fernandes de Medeiros Junior 
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo 
 
Assunto: Recomendações e orientações acerca do exercício das(os) profissionais 
psicólogas(os) nas instituições públicas do Espírito Santo. 
 
Prezado Senhor, 

 
O Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (CRP16/ES), autarquia federal criada 

pela Lei nº 5.766/71, dotada de personalidade jurídica de direito público, entidade 
fiscalizadora do exercício profissional das(os) psicólogas(os) no Espírito Santo, inscrita 
no CNPJ sob o nº 06.964.242/0001-81, com sede na Rua Desembargador Ferreira 
Coelho, 330, salas 804 a 808, Praia do Suá, Vitória – ES, neste ato representado pela 
Conselheira Presidente Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro, vem, por meio deste, 
realizar recomendações e orientações acerca do exercício das(os) profissionais 
psicólogas(os) nas instituições públicas do Espírito Santo.  

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de 
março de 2020 que elevou o estado de contaminação à Pandemia de Coronavírus – 
COVID 19; 

CONSIDERANDO  o Decreto nº 4593-R em 16 de março de 2020  que constitui Estado 
de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO  o Decreto nº 4625-R em 04 de abril de 2020 que dispõe sobre 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Resolução CNS 218/97 - que regulamenta as profissões de Saúde, 
sendo a Psicologia uma delas; 

CONSIDERANDO que as atividades privativas da Psicologia (Lei nº 4.119, de 27 
de  agosto de 1962) na assistência em saúde, compõem trabalho essencial, conforme 
Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o compromisso ético da Psicologia de promover a universalização 
do acesso da população à ciência psicológica e aos seus serviços, de acordo com a 
Resolução CFP n° 010/2005 (Código de Ética Profissional do Psicólogo) ; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.119-1962?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.119-1962?OpenDocument


 

 

 

CONSIDERANDO a responsabilidade social da psicologia brasileira na promoção da 
saúde e da qualidade de vida das pessoas e das coletividades, analisando crítica e 
historicamente a realidade política, econômica, social e cultural, ainda conforme 
Resolução CFP n° 010/2005; 

CONSIDERANDO a integralidade na promoção da saúde como trabalho embasado na 
garantia e defesa dos direitos fundamentais à dignidade humana, apoiado nos princípios 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de acordo com os princípios e 
dispositivos constitucionais. 

Recomenda aos gestores públicos estaduais e municipais e orienta às(os) 
psicólogas(os) nos serviços estaduais e municipais de Saúde:  

1. Que o(a) profissional psicólogo(a) tenha autonomia para avaliar a viabilidade da 
prestação de serviços psicológicos mediados por Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TICs), regulamentados pela Resolução CFP nº 011/2018 alterada, 
mediante a pandemia da COVID-19, pela Resolução CFP nº 04/2020; 

2. Que sejam garantidas as condições logísticas e a organização das equipes 
multiprofissionais que contam com a participação da psicóloga e do psicólogo, de 
maneira que os(as) profissionais possam executar suas atividades com qualidade ética 
e técnica, preferencialmente com a utilização das TICs;  

3. A suspensão de atividades de grupo presenciais, seguindo orientações das 
autoridades sanitárias, e a ocorrência de visitas domiciliares somente em situações 
excepcionais, conforme avaliação das(os) profissionais, viabilizando-se, nos serviços que 
se fizerem necessários, recursos das TICs para a manutenção e/ou adaptações dessas 
atividades;  

4. Que para os serviços psicológicos prestados por TICs sejam garantidas condições 
de sigilo e confidencialidade, sendo também obrigatório o cadastro das(os) profissionais 
na plataforma do Conselho Federal de Psicologia e-Psi, conforme resoluções vigentes; 

5. Que os serviços psicológicos prestados por TICs sejam informados à população 
com a identificação das(os) psicólogas e números de registro no CRP16/ES, ressaltando-
se que o desempenho de atividades privativas da Psicologia por profissionais não 
habilitados configura-se como exercício ilegal da profissão; além disso, a Resolução CFP 
n° 11/2018 não prevê o uso das TICs para atividades de atendimento desempenhadas 
por estudantes e a Resolução CFP n° 04/2020 não abrange essa questão. Desse modo, 
estudantes só executam atividades da profissão em situação de estágio, condição que 
não foi autorizada pelo Ministério da Educação para ser exercida em modalidades à 
distância; 

6. Que sejam mantidos serviços de urgência e emergência que possuem profissionais 
da Psicologia em seu quadro funcional, observando-se as atividades privativas de 
psicólogas e psicólogos, além de suas atribuições específicas em equipes 



 

 

 

multiprofissionais, possibilitando-se adaptações estruturais e/ou procedimentais para 
que as(os) profissionais possam desenvolver com qualidade ética e técnica suas funções, 
de maneira que profissionais e usuários dos seus serviços possam participar das 
atividades em segurança;  

7. Que sejam garantidas as condições exigidas pelas autoridades sanitárias para o 
exercício das atividades presenciais, proporcionando que sejam desenvolvidas em locais 
ventilados e que seja mantida a distância adequada entre as pessoas. Importante 
salientar a obrigatoriedade da adoção de medidas de biossegurança compatíveis com as 
funções desempenhadas por psicólogas(os), e fornecimento dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) adequados ao expediente de trabalho, visando prevenir e 
minimizar a possibilidade de transmissão viral. Orienta-se que o serviço seja suspenso 
imediatamente na ausência das medidas de segurança supracitadas; 

8. Que seja possibilitado o trabalho remoto (teletrabalho) para profissionais que 
sejam cuidadores(as) de pessoas que compõem grupo de risco e que possuam filhos em 
idade escolar ou inferior que necessitem da assistência de um dos pais, enquanto vigorar 
norma local que suspenda as atividades escolares ou em creche em decorrência do 
coronavírus (covid-19); conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 428 de 19 de março 
de 2020. 

Cumpre ressaltar que o CRP16/ES, assim como todo o Sistema Conselhos de 
Psicologia, está monitorando atentamente o desenvolvimento da pandemia no 
território brasileiro e poderá adaptar ou modificar estas orientações de acordo com 
avanço da situação. O CRP16/ES, no uso das suas atribuições, coloca-se à disposição para 
participar da elaboração e/ou do acompanhamento de estratégias de gestão de crise.  

As recomendações contidas no presente ofício e seu conteúdo integral deverão ser 
encaminhadas às(aos) psicólogas(os) que atuam nos equipamentos/serviços públicos 
desta instituição, tendo em vista atribuições de orientação, fiscalização e 
regulamentação que competem, conforme a lei, a esta autarquia.  

Sendo o que se apresenta para o momento, confia-se que serão adotadas as 
providências necessárias para o cumprimento dessas orientações e recomendações, 
dispondo-se o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região a prestar elucidações e 
apoio institucional para as medidas e esforços cabíveis. 
 

Respeitosamente, 

 
MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO  

Conselheira Presidente 
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – CRP16/ES 


