
 

 

 

Ofício n.º 033/2021 
Vitória, 26 de março de 2021. 

 
Ao Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo 
 
Assunto: Solicitação de informações acerca do atendimento das(os) profissionais 
psicólogas(os) em consultórios, diante das novas medidas anunciadas, no Espírito 
Santo. 
 
Prezado Senhor Nésio Fernandes de Medeiros Junior, 

 

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, respeitosamente, solicitar informações acerca do atendimento 

presencial das(os) psicólogas(os) em consultórios e clínicas multidisciplinares, diante 

das novas medidas anunciadas, por meio do Decreto Nº 4848-R, de 26 de março de 

2021, pelo Governador do Estado do Espírito Santo. 

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 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  o Decreto nº 4848-R em 26 de março de 2021 que dispõe sobre 

medidas qualificadas extraordinárias até o dia 04 de abril de 2021 para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus 

(COVID-19) em todos os Municípios do Estado do Espírito Santo. 

O CRP/16 solicita, respeitosamente, informações sobre a atuação clínica presencial 

dos(as) psicólogos(as), diante das novas medidas adotadas, uma vez que essa atuação 

integra os serviços de saúde e não é mencionada no decreto Nº 4848-R, de 26 de 

março de 2021, e outros comunicados oficiais do Governo do Estado.  

Cumpre informar que compete a esse Conselho a orientação e fiscalização do 

exercício profissional de psicólogas(os) no estado do Espírito Santo, e diante da 

situação supracitada, a categoria tem buscado o CRP/16 pra orientação, e esse no 

cumprimento de suas funções legais, de orientação a categoria e a gestão pública, 

pode contribuir nas definições sobre o exercício profissional da Psicologia sempre que 

convocado. 

Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos o retorno, o Conselho 

Regional de Psicologia da 16ª Região se dispõe a prestar elucidações caso haja 

necessidade. 

As demandas e contatos institucionais com o CRP16/ES podem ser formalizados 

com a Diretoria do Conselho ou com a Gerência e Assessoria por meio dos e-mails: 

presidencia@crp16.org.br; vicepresidencia@crp16.org.br; crp16@crp16.org.br; 

assessoriagestao@crp16.org.br.  

 

Atenciosamente, 

 

 
 

MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO  
Conselheira Presidente 

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