
 

 

 

Ofício n.º 288/2021 

Vitória, 06 de outubro de 2021. 

À Secretárias Estadual e Municipais de Saúde do Espírito Santo 

Assunto: Solicitação de informações acerca da aplicação da dose de reforço das(os) 
profissionais de saúde no Espírito Santo. 

 

Prezado(a) Secretário(a), 

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 da aplicação da dose de reforço da 
vacinação contra a COVID-19 aos profissionais de saúde.  

Considerando a autorização para aplicação da dose de reforço para profissionais 
de saúde no Espírito Santo, dentre eles os psicólogos e psicólogas, a categoria tem 
buscado o CRP/16 pra orientação. Assim, CRP16/ES solicita informação quanto a 
organização da vacinação da dose de reforço, quais documentos serão exigidos dos 
profissionais, para melhor orientar profissionais que buscam tais informações no 
CRP16/ES. 

O Conselho ressalta que a psicologia é uma profissão da saúde, conforme a 
Resolução CNS 218/97. Além dos serviços públicos essenciais, a categoria de 
psicólogas(os) tem atuação autônoma expressiva pela saúde mental na rede privada. 
Sendo assim, reconhecemos a importância da imunização abranger estes profissionais, 
não apenas por sua atividade atual, mas também como forças de trabalho 
suplementares para a saúde pública, considerando os impactos da pandemia da saúde 
mental da população e com o prolongamento da pandemia. 

Dessa forma, solicitamos que seja concedida a dose de reforço às(aos) 
psicólogas(os) que apresentarem comprovante da primeira e segunda dose juntamente 
com a carteira de identidade profissional ou atestado de regularidade emitido por este 
conselho. 

O CRP16/ES ressalta que a confecção e entrega de Carteiras de Identidade 
Profissional (CIP) de profissionais que realizaram inscrição durante a pandemia de Covid-



 

 

 

19 (a partir de março/2020) encontra-se suspensa, sendo autorizado o uso do Atestado 
de Regularidade emitido pelo CRP16/ES como prova da regularidade do exercício 
profissional da(o) psicóloga(o) que não esteja em posse da CIP. A substituição 
temporária da CIP pelo Atestado de Regularidade para Exercício Profissional segue 
a Resolução CFP nº 05, de 07 de abril de 2020, cujo Art. 1º § 4º determina: “À 
profissional ou pessoa jurídica que requerer a inscrição ou reinscrição, neste período, 
para fins de comprovação da situação da inscrição junto ao CRP, poderá após 
deliberação do Conselho Regional de Psicologia ter acesso à emissão de Certidão de 
Regularidade de Inscrição, emitida pelo site do CRP”. 

Informamos que atualmente existem 7039 psicólogas(os) inscritas(os) com 
registro ativo neste Conselho. Caso municípios tenham interesse o Conselho poderá 
repassar a listagem nominal de profissionais com inscrição ativa. 

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 auxílio no que for 
necessário. 

As demandas e contatos institucionais com o CRP16/ES podem ser formalizados 
com a Gerência Técnica ou Assessoria de Gestão por meio dos e-mails: 
crp16@crp16.org.br; assessoriagestao@crp16.org.br respectivamente.  

Atenciosamente, 
 
 
 

MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO  
Conselheira Presidente 

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