
 

 

 

Ofício n.º 032/2021 
Vitória, 04 de fevereiro de 2021 

 
Ao Excelentíssimo senhor Nésio Fernandes de Medeiros Junior 
Secretário de Estado da Saúde / Presidente da CIB/SUS-ES 
 
À Excelentíssima senhora Kátia Cristina Vieira Lisboa 
Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha / Presidente do COSEMS-ES 
 
Assunto: Apontamentos quanto a Vacinação da Covid-19 para profissionais de Psicologia 
no Estado do Espírito Santo. 
 
Prezado Senhor e Prezada Senhora, 

 
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, solicitar a atenção de Vossas Excelências ao que se segue: 

Considerando a vigência da pandemia de Covid-19 causada pelo novo 
coronavírus e os esforços de diversos países e organismos acadêmicos e científicos na 
produção de vacinas para sua mitigação; 

Considerando que a 1° etapa da Fase 1 da vacinação no Espírito Santo já está 
quase concluída, exceto pelo grupo de trabalhadores da saúde, que continuará sendo 
imunizado na medida em que mais vacinas sejam disponibilizadas pelo Ministério da 
Saúde; 

Considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19, publicado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2020; 

Considerando que no Espírito Santo as Secretarias Municipais de Saúde e a 
Secretaria de Estado de Saúde pactuaram a definição da estratégia de vacinação na 
Resolução 163/2020 da Comissão Intergestora Tripartite, que aprovou o Plano 
Operacional da Estratégia de Vacinação contra a Covid-19 no ES, publicado pela 
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo em janeiro de 2021; 

Considerando que os Planos supramencionados estabelecem escalas para a 
vacinação, estabelecendo os grupos mais vulneráveis, os grupos de maior risco de 



 

 

 

contágio e os grupos responsáveis pela manutenção de serviços essenciais como 
prioritários; 

Considerando que os profissionais da saúde estão listados no grupo prioritário 
para vacinação no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, 
dentre eles os psicólogos e psicólogas; 

Considerando o papel das psicólogas(os) no enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus nos diversos serviços e equipamentos de saúde, públicos e privados; 

Considerando que psicólogas(os) que atuam no SUS estão sendo priorizadas(os) 
em conjunto com os(as) demais trabalhadores(as) dos serviços de saúde pública; 

Este Conselho Regional de Psicologia: 
1 - Ressalta sua preocupação com a inviabilidade de uma campanha de vacinação 

que abranja toda a população, o que determina a necessidade de priorização cuja 
definição tem sido divergente entre os municípios, indicando carência nas orientações 
do plano estadual;  

2 - Defende a priorização da vacinação dos(as) trabalhadores(as) dos serviços 
essenciais e, no caso da Psicologia, das(os) psicólogas(os) que estejam atuando 
diretamente nos serviços essenciais, incluindo o Sistema Único de Assistência Social, 
SUAS; 

3 - Propõe-se a colaborar com o levantamento dos profissionais cadastrados 
nesse Conselho e no que mais puder ser útil. 

4 – Informa que atualmente existem 5533 psicólogas(os) inscritas(os) com 
registro ativo neste Conselho, segue abaixo a listagem do número de psicólogas(os) por 
município. 
Aracruz – 100 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Cachoeiro de Itapemirim – 440 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste 
Conselho. 
Cariacica – 323 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Colatina – 93 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Guarapari – 131 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Linhares – 305 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Nova Venécia – 69 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
São Mateus – 111 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Serra – 668 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Viana – 86 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Vila Velha – 1177 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
Vitória – 1857 psicólogas(os) inscritas(os) com registro ativo neste Conselho. 
 Os demais municípios possuem menos de 50 psicólogas(os) inscritas(os) com 
registro ativo neste Conselho. 



 

 

 

Caso sejam necessárias maiores informações, favor entrar em contato com a 
Gerente Técnica do CRP16/ES, Sra. Juliana Brunoro de Freitas, através do e-mail 
crp16@crp16.org.br. 

Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos o retorno, o Conselho 
Regional de Psicologia da 16ª Região se dispõe a prestar elucidações e apoio institucional 
para as medidas e esforços cabíveis. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO  
Conselheira Presidente 

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