
 

 

 

Ofício nº 307/2021 
Vitória, 25 de outubro de 2021. 

 
À Secretária Municipal de Saúde de Cariacica 
Assunto: Orientação sobre a atuação de psicólogas e psicólogos. 
 
Prezada Secretária Roberta Goltara, 

 
SÍNTESE 

O Conselho Regional de Psicologia da 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, encaminha este 

documento com o objetivo de orientar quanto a atuação e as condições de trabalho de 

psicólogas e psicólogos nos equipamentos da rede de saúde pública. 

Em face dos Ofícios CRP16 nº 167 e 174/2021 e da reunião ocorrida com a 

Secretária Municipal de Saúde, Sra. Roberta Goltara, no dia 14 de julho de 2021, o 

CRP16/ES vem, encaminhar este documento. 

FUNDAMENTAÇÃO 

O Sistema Conselhos de Psicologia, composto pelo Conselho Federal e pelos 

Conselhos Regionais de Psicologia, observa e lamenta os recentes processos de 

desmonte das políticas públicas no Brasil, como: o sucateamento dos espaços públicos, 

os ataques direcionados ao Sistema Único de Saúde (SUS), as tentativas de retrocessos 

nas políticas de saúde mental, álcool e outras drogas e o subfinanciamento permanente 

da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em prol a demandas mercadológicas. 

Em relação à estruturação do SUS e da RAPS, é importante relembrar que ambos 

surgiram como desdobramentos dos movimentos sociais, tais como a Reforma Sanitária, 

a Reforma Psiquiátrica e o Movimento da Luta Antimanicomial, e que a Psicologia, ao 

longo de todo esse processo, foi parceira nas discussões. As pautas, que culminaram na 

construção dos princípios doutrinários como a universalidade, integralidade e equidade, 

propunham a produção de modelos de assistência à saúde que preconizassem o 

respeito aos direitos humanos e à dignidade dos(as) usuários(as) dos serviços de saúde. 



 

 

 

Para a viabilização dessas pautas e da implantação dos princípios estabelecidos 

para o SUS e para a RAPS, foi estabelecido na Constituição Federal do Brasil (CF, 1988), 

o maior instrumento normativo brasileiro, dentre os artigos 196 a 200, além de outras 

legislações complementares, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 

Os conceitos de saúde e saúde mental são alguns dos objetos de discussão no campo da 

Psicologia e compreender os processos de saúde do sujeito, é compreender esse sujeito 

em sua integralidade, de forma ampliada, considerando os aspectos políticos, 

econômicos e sociais dos quais está inserido, além dos subjetivos e identitários (CREPOP, 

2013)1. 

Isso posto e em relação à atuação profissional, o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo (CEPP, 2005, grifos nossos), formulado em reflexo à promulgação da CF, prevê 

que 

Em seus princípios fundamentais: 
II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de 
vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação 
de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
VI. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado 
com dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo 
aviltada. (grifos nossos) 

No Artigo 1º, enquanto deveres fundamentais das psicólogas e dos psicólogos:  
c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de 
trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando 
princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação 
profissional. (grifos nossos) 

Dentre as condições adequadas, para que a(o) psicóloga(o) desenvolva seu 

trabalho com dignidade, está a garantia de espaços que preservem o sigilo das 

informações e dos documentos psicológicos, tendo em vista que a não exposição de 

informações decorrentes dos serviços psicológicos é dever fundamental da(o) 

psicóloga(o), conforme estabelece o CEPP (2005), a saber:  
Art. 9º – É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de 
proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, 
grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional. 

                                                 
1 Disponível em: http://crp16.org.br/wp-

content/uploads/2015/04/MIOLO_TECNICAS_DE_ATUACAO2.pdf. Acesso em: 11 ago. 2021. 

http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2015/04/MIOLO_TECNICAS_DE_ATUACAO2.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2015/04/MIOLO_TECNICAS_DE_ATUACAO2.pdf


 

 

 

Além do espaço físico, há também questões relativas ao desenvolvimento do 

trabalho psicológico. Não há regulamentações profissionais que definam especificidades 

do trabalho da(o) psicóloga(o) na saúde pública, como: 1- Tempo de duração de um 

atendimento; 2- Quantidades de usuários(as) atendidos(as) por carga horária; 3- 

Ferramentas e estratégias específicas de trabalho. Essas especificidades dependerão da 

natureza e dos objetivos dos serviços prestados, por escolha da(o) profissional, nos 

diversos contextos de sua atuação2.  

Diante dessas considerações, salienta-se, por exemplo, as dificuldades postas 

com relação à periodicidade adequada do acompanhamento de usuários(as) do SUS/da 

RAPS. Destaca-se que a Psicologia, diferente de outras profissões da saúde, realiza 

intervenções a médio e longo prazo, necessitando de atendimentos regulares para que, 

de fato, haja efetividade no tratamento/acompanhamento. Se houver um número 

reduzido de profissionais de Psicologia e um grande número de pessoas que 

buscam/necessitam de atendimento psicológico, inevitavelmente, ocorrerá uma 

redução no número de atendimentos dos quais o(a) atendido(a) de fato necessita, 

precarizando o cuidado do(a) usuário(a) e também acarretando prejuízos à saúde da(o) 

servidora(dor). 

Ou seja, a escassez de trabalhadoras(es), na execução das políticas de saúde, 

conduz a(o) profissional na direção oposta ao preconizado na legislação profissional e 

nas normativas do SUS, gerando uma sobrecarga de trabalho às(aos) poucas(os) 

profissionais que compõem a rede e, ainda assim, não atendendo as necessidades da 

população.  

Ademais, intervalos longos entre atendimentos podem sobrecarregar ainda mais 

a rede, ferindo o princípio da eficiência na administração pública, visto que um(uma) 

paciente que adira ao tratamento e tem atendimentos regulares pode ter alta mais 

rápida do que um(uma) paciente que compareça uma vez por mês, prolongando o 

acompanhamento psicológico.  

O CRP16/ES possui conhecimento da Lei 4.761, de 07 de janeiro de 2021, que 

institui o Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos dos servidores municipais de 

Cariacica-ES, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências; conforme 

                                                 
2 Cabe à gestão, garantir a autonomia da(o) profissional de Psicologia em definir tempo, periodicidade 

dos atendimento, ferramentas de trabalho, recursos materiais de acordo com as atribuições 
determinadas nas políticas de saúde, assim como no arcabouço teórico, técnico e metodológico da ciência 
psicológica e das necessidades do(a) usuário(a) do serviço. 



 

 

 

a referida legislação o município pode ter um quadro de 30 psicólogas(os) 

servidoras(es). Destacamos que esse número se encontra defasado, considerando a 

proporção que a população cresceu nesse intervalo de 11 anos, o município apresentou 

crescimento e mantem o mesmo número de psicólogas, sendo desproporcional o 

número de profissionais para atendimento à população. Além disso, há normativas 

legais que instituem equipes mínimas com a presença de profissional de psicologia nas 

políticas públicas, dentre as quais destacamos saúde, assistência social e educação, 

compreende que o quantitativo de 30 psicólogas(os) para todo o município de Cariacica 

está aquém para garantia de atendimento qualificado frente as demandas atuais da 

população. 

Considerando a Lei Municipal 6.156/2021, que autoriza a contratação 

temporária de 03 (três) psicólogas(os) pelas SEMUS, este Conselho questiona se esse é 

o quantitativo suficiente para atender as demandas dos serviços de saúde dos munícipes 

de Cariacica.  

Tendo em vista aos aspectos apontados e reiterando que a Psicologia se manteve 

e se mantém ao lado da defesa dos direitos sociais e constitucionais e ainda, diante da 

afirmativa que garantir "saúde" é somente possível com um sistema público de saúde 

fortalecido, o CRP16/ES solicita a intervenção da gestão municipal de saúde, na  garantia 

de condições adequadas para funcionamento dos serviços de saúde, na realização de 

concursos e processos seletivos municipais para urgente contratação de psicólogas(a) 

para compor as equipes multiprofissionais dos equipamentos, além da adequação dos 

espaços de atendimento e aquisição de recursos materiais apropriados para prestação 

de um serviço de Psicologia com qualidade.  

A falta de profissionais de Psicologia, na rede de saúde do município de Cariacica, 

e as condições precárias às quais as(os) trabalhadoras(es) estão submetidas(os), 

denuncia um cuidado fragmentado que contribui para perpetuação das condições de 

vulnerabilidade e sofrimento psíquico das(os) usuárias(os) atendidas(os), condição 

sobre a qual a(o) psicóloga(o) trabalha para minorar.  

Encaminhamos no Anexo I, a listagem de marcos legais que possuem relação com 

a atuação da(o) profissional de Psicologia no SUS. No Anexo II a listagem de Referências 

Técnicas de Atuação de Psicólogas e Psicólogos, produzidas pelo Centro de Referência 

Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop) do Sistema Conselhos de Psicologia, 

que poderão auxiliar na compreensão e complexidade da atuação do profissional em 

diversos campos da área da saúde. 



 

 

 

Caso tenha dúvidas, favor entrar em contato com a Gerência Técnica, por meio 

do e-mail crp16@crp16.org.br.  

Sendo o que se apresenta para o momento, manifestamos nossos cordiais votos 

de elevada estima e distinta consideração, bem como colocamo-nos a disposição no 

sentido de dirimir eventuais dúvidas e auxílio no que for necessário, conforme a 

competência legal deste conselho profissional. 

Atenciosamente, 
 
 
 

MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO  
Conselheira Presidente 

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

 
  

mailto:crp16@crp16.org.br


 

 

 

ANEXO I - Marcos legais com potencial de atuação da(o) profissional de Psicologia: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL (1988) 

Dos Princípios Fundamentais 
Artigo 1º, inciso III 
Artigo 3º, incisos I e IV  

Dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos 

Artigo 5º 
Artigo 6º 

Da Organização do Estado 
Artigo 23 
Artigo 30, inciso VII 

Da Ordem Social Artigo 193 a 200 

 

LEGISLAÇÕES FEDERAIS 

Lei nº 8.069/1990 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. 

Lei nº 8.080/1990 
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. 

Lei nº 8.142/1990 

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. 

Portaria MS nº 106/2000  Institui os Serviços Residenciais Terapêuticos. 

Lei nº 10.216/2001 
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental. 

Portaria MS nº 336/2002 
Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial poderão 
constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, 



 

 

 

CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de 
porte/complexidade e abrangência populacional. 

Portaria MS nº 1.679/2002 
Dispõe sobre a estruturação da rede nacional de atenção 
integral à saúde do trabalhador no SUS e dá outras 
providências. 

Lei nº 10.708/2003 
Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes 
acometidos de transtornos mentais egressos de 
internações. 

Portaria MS nº 777/2004 

Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação 
compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de 
serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde - 
SUS. 

Portaria MS nº 1.065/2005 
Cria os Núcleos de Atenção Integral na Saúde da Família, 
com a finalidade de ampliar a integralidade e a 
resolubilidade da Atenção à Saúde. 

Lei nº 11.340/2006 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 
Execução Penal; e dá outras providências. 

Lei nº 11.343/2006 

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas para repressão 
à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 
define crimes e dá outras providências. 

Decreto nº 6.040/2007 
 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais. 



 

 

 

Portaria MS nº 154/2008 Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. 

Portaria MS nº 4.279/2010 
Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção 
à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Portaria MS nº 122/2011 
Define as diretrizes de organização e funcionamento das 
Equipes de Consultório na Rua. 

Portaria MS nº 3.088/2011 

Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Portaria MS nº 3.090/2011 

Altera a Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 
2000, e dispõe, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, 
sobre o repasse de recursos de incentivo de custeio e 
custeio mensal para implantação e/ou implementação e 
funcionamento dos Serviços Residenciais Terapêuticos 
(SRT). 

Portaria MS nº 121/2012 

Institui a Unidade de Acolhimento para pessoas com 
necessidades decorrentes do uso de Crack, Álcool e Outras 
Drogas (Unidade de Acolhimento), no componente de 
atenção residencial de caráter transitório da Rede de 
Atenção Psicossocial. 

Portaria MS nº 130/2012 
Redefine o Centro de Atenção Psicossocial,Álcool e outras 
Drogas 24 horas (CAPS AD III) e os respectivos incentivos 
financeiros. 

Portaria MS nº 3.124/2012 

Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes 
Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para 
populações específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá 
outras providências. 

Portaria nº 2.803/2013 
Redefine e amplia o Processo Transexualizador no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 



 

 

 

Portaria Interministerial 
MJ/MS nº 210/2014 
 

Institui a Política Nacional de Atenção às Mulheres em 
Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema 
Prisional, e dá outras providências. 

Portaria MS nº 1.645/2015 
Dispõe sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

Lei nº 13.431/2017 

Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

Portaria MS nº 2.436/2017 
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Portaria MS nº 3.588/2017 
Altera as Portarias de Consolidação no 3 e nº 6, de 28 de 
setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção 
Psicossocial, e dá outras providências. 

Portaria de consolidação nº 
4/2017 

Consolidação das normas sobre os sistemas e os 
subsistemas do Sistema Único de Saúde.  

Portaria de consolidação nº 
5/2017 

Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de 
saúde do Sistema Único de Saúde. 

Lei nº 13.819/2019 

Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e 
do Suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera 
a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.  

Lei nº 13.840/2019 

Altera as Leis nos 11.343, de 23 de agosto de 2006, 7.560, 
de 19 de dezembro de 1986, 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, 
de 14 de setembro de 1993, 8.069, de 13 de julho de 1990, 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, os Decretos-Lei nos 4.048, de 22 de 
janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e 5.452, de 



 

 

 

1º de maio de 1943, para dispor sobre o Sistema Nacional 
de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção 
aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do 
financiamento das políticas sobre drogas. 

Portaria MS nº 626/2020 
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber 
recursos destinados à aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 
Há, também: 1- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional; 2- Programa Nacional de DST e aids; 3- 
Política Nacional de Educação Popular em Saúde; 4- Programa Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes; 5- Política Nacional 
de Humanização; 6- Política Nacional de Redução de Danos; 7- Política Nacional de 
Saúde Integral da População Negra; 8- Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo, das Florestas e das Águas; 9- Política Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalhador; e 10- Política Nacional Sobre Drogas. 
  



 

 

 

ANEXO II – Referências Técnicas de Atuação de Psicólogas e Psicólogas. 

REFERÊNCIAS TÉCNICAS DO CREPOP 

Atenção Básica à Saúde 
http://crp16.org.br/wp-
content/uploads/2019/12/RT-Atenção-
Básica-2019.pdf 

Caps 
http://crp16.org.br/wp-
content/uploads/2015/04/MIOLO_TECNICA
S_DE_ATUACAO2.pdf 

IST/AIDS 
http://crp16.org.br/wp-
content/uploads/2020/12/885.3-
REFERÊNCIAS-TÉCNICAS-IST_AIDS_web.pdf 

Políticas de Álcool e Outras Drogas 
http://crp16.org.br/wp-
content/uploads/2019/10/AlcooleOutrasDr
ogas_web-FINAL.pdf 

Povos Tradicionais 
http://crp16.org.br/wp-
content/uploads/2019/12/CFP_PovosTradici
onais_web.pdf 

Saúde do Trabalhador 
http://crp16.org.br/wp-
content/uploads/2019/10/RT-Saúde-do-
Trabalhador-NOVA.pdf 

Sistema Prisional 

http://crp16.org.br/wp-
content/uploads/2021/04/Referências-
Técnicas-para-Atuação-dasos-Psicólogasos-
no-Sistema-Prisional-FINAL.pdf 

Rede de Proteção às Crianças e aos 
Adolescentes em Situação de Violência 
Sexual 

http://crp16.org.br/wp-
content/uploads/2020/06/REFERÊNCIAS-
TÉCNICAS-PARA-ATUAÇÃO-DE-
PSICÓLOGASOS-NA-REDE-DE-PROTEÇÃO-ÀS-
CRIANÇAS-E-ADOLESCENTES-EM-SITUAÇÃO-
DE-VIOLÊNCIA-SEXUAL.pdf 

http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/12/RT-Aten%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-2019.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/12/RT-Aten%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-2019.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/12/RT-Aten%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-2019.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2015/04/MIOLO_TECNICAS_DE_ATUACAO2.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2015/04/MIOLO_TECNICAS_DE_ATUACAO2.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2015/04/MIOLO_TECNICAS_DE_ATUACAO2.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2020/12/885.3-REFER%C3%8ANCIAS-T%C3%89CNICAS-IST_AIDS_web.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2020/12/885.3-REFER%C3%8ANCIAS-T%C3%89CNICAS-IST_AIDS_web.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2020/12/885.3-REFER%C3%8ANCIAS-T%C3%89CNICAS-IST_AIDS_web.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/10/AlcooleOutrasDrogas_web-FINAL.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/10/AlcooleOutrasDrogas_web-FINAL.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/10/AlcooleOutrasDrogas_web-FINAL.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/12/CFP_PovosTradicionais_web.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/12/CFP_PovosTradicionais_web.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/12/CFP_PovosTradicionais_web.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/10/RT-Sa%C3%BAde-do-Trabalhador-NOVA.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/10/RT-Sa%C3%BAde-do-Trabalhador-NOVA.pdf
http://crp16.org.br/wp-content/uploads/2019/10/RT-Sa%C3%BAde-do-Trabalhador-NOVA.pdf
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