
Para cobrar a inclusão de psicólogas(os) na primeira fase da 
vacinação do Coronavírus o presidente do Conselho 
Regional de Psicologia de Goiás – CRP09, Wadson Arantes, 
esteve reunido, juntamente com representantes de outras 
entidades classistas, com o secretário estadual de Saúde, 
Ismael Alexandrino, no último dia 10/02.

No encontro foi discutido, entre outras pautas, a definição de 
um cronograma de vacinação das(os) psicólogas(os), 
conforme o que preconiza o Plano Nacional de Vacinação 
desenvolvido pelo Programação Nacional de Imunização, 
que determina prioridade aos trabalhadores da área da 
saúde, com o objetivo de garantir o funcionamento dos 
serviços de saúde e a proteção desses trabalhadores.

Segundo o secretário Estadual de Saúde, Ismael 
Alexandrino, a vacinação em todo estado segue as 
recomendações do Plano Nacional de Vacinação elaborado 
pelo Governo Federal, em que os profissionais atuantes na 
linha de frente foram os primeiros imunizados, seguido dos 
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idosos que estão acamados e têm idade a partir de 60 anos, 
e para os que não estão, e possuem idade superior a 85 
anos.

O Secretário, completa ainda, afirmando que, as demais 
categorias da área da saúde, incluindo a assistência social, 
serão imunizadas nos próximos dias, levando em 
consideração os locais de atuação: clínicas, consultórios, 
entre outros.

Para o presidente do CRP09, Wadson Arantes a defesa para 
a imunização de todas(os) será defendida até que toda a 
categoria seja vacinada.

“Continuaremos acompanhando e cobrando a inclusão dos 
demais profissionais da psicologia que ainda não foram 
vacinados. Este trabalho tem se estendido por todo o estado, 
diretamente nas prefeituras e também no Governo de Goiás, 
que se mostrou sensível a nossa reivindicação e buscará 
alternativas para o atendimento a esta pauta”, afirmou.
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Como resultado da reunião ficou definido que o Conselho 
Regional de Psicologia de Goiás vai elaborar um 
cronograma contendo a relação dos profissionais que ainda 
não foram imunizados para ser entregue a Secretaria de 
Saúde. Esta relação apresentará, entre outras informações, 
a cidade de atuação e idade do profissional.

Após a apresentação deste cronograma, que também será 
feito pelos conselhos de Fisioterapia, Educação Física, 
Serviço Social e Fonoaudiologia, será apresentada uma 
data para início das vacinas destas categorias em todo 
estado.

O presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás – 
CRP09 Wadson Arantes, esteve reunido no último dia 11/02, 
com o secretário Municipal de Goiânia, Durval Pedroso e com 
superintendente de vigilância em saúde, Yves Mauro, 
juntamente com representantes do Fórum dos Conselhos 
Regionais da Área da Saúde – FCRAS para tratar da vacinação 
dos profissionais da saúde do município.

Durante o encontro, foi cobrado pelas entidades um 
posicionamento da Prefeitura de Goiânia quanto a vacinação 
dos demais profissionais da saúde que ainda não foram 
imunizados na primeira etapa.

Segundo informou o secretário, Durval Pedroso, a pasta vai 

Cronograma de Vacinação

CRP09 se reúne com secretário municipal de Saúde de 
Goiânia para cobrar vacinação da categoria

emitir nota apontando os critérios utilizados para a vacinação 
nesta primeira etapa.

Já as entidades classistas, componentes do FCRAS, se 
comprometeram a colaborar com toda operacionalização, 
informação e diálogo com as categorias, inclusive no 
encaminhamento do perfil dos profissionais inscritos em cada 
área de forma a otimizar e agilizar a vacinação de todas(os).

O Fórum dos Conselhos Regionais da Área da Saúde  é 
composto pelas seguintes entidades: CRBM-3;  CREFITO-11; 
CREF14/GO-TO; CREFONO5; CRBio-04; CRMV-GO; CRP09 
e CRESS Goiás.
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Vacinação para Todas(os)

O Conselho Regional de Psicologia de Goiás – CRP09 vem 

trabalhando incansavelmente para estabelecer as ações e 
estratégias para a vacinação contra a Covid-19 em Goiás, 
contribuindo para a redução de morbidade e mortalidade pela doença 
e sua transmissão. As ações passam pela conscientização, 
orientação e inclusão da categoria nesta primeira fase do Plano 
Nacional de Vacinação contra Covid-19, junto aos órgãos de saúde 
estadual e municipais.

Gestão e sensibilização junto aos demais conselhos e órgãos 
governamentais

Parte deste trabalho vem sendo construído, desde março de 2020, 
quando o presidente do CRP09, Wadson Arantes, esteve reunido com 
demais representantes dos conselhos classistas de Goiás, junto a 
Secretaria Estadual de Saúde, para construção de estratégias de 
sensibilização das categorias, adoção de medidas de biossegurança 
e elaboração de cronograma de mobilização para uma futura 
vacinação.

Salientamos que algumas categorias, a exemplo: médicos e 
enfermeiros, estão sendo priorizados na primeira etapa da vacinação 
em Goiás, assim como outros profissionais também foram incluídos 
recentemente. No entanto, é importante destacar ainda que, a 
psicologia também está contemplada como profissão da área de 
saúde, de acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), que classifica a Psicologia como 
Ciência Humana e o Conselho Nacional de Saúde, por meio da 
Resolução Nº 218/1997, que reconhece psicólogas(os) como 
profissionais da saúde de nível superior.

Um exemplo atual da participação imprescindível da Psicologia no 
campo da saúde é o trabalho de psicólogas(os) no atendimento aos 
pacientes contaminados ou com suspeita de Covid-19 e no suporte a 
demais categorias que atuaram/atuam no contexto da pandemia.

Suporte ao servidor público

Destacamos que o trabalho realizado pela gestão do CRP09 também 
foi essencial na implantação e efetivação do Programa de 
Acolhimento ao Servidor -PAS, direcionado aos servidores do Poder 
Executivo do Estado. O programa foi estruturado para auxiliar os 

servidores públicos na superação do mal estar 
emocional, oferecendo alternativas para lidar 
com o contexto global atual, colocando a 
psicologia como suporte essencial neste 
trabalho.

Orientação e capacitação da categoria 
durante a pandemia

Além da art iculação junto aos órgãos 
governamentais o Conselho Regional de 
Psicologia de Goiás trabalhou em outras frentes, 
a exemplo a orientação e capacitação da 
categoria para lidar os problemas causados pela 
pandemia do Coronavírus. Diversas ações 
virtuais, a exemplo: webinars, lives, seminários, 
debates, entre outros, reunindo profissionais 
altamente capacitados do Estado de Goiás e 
diversas regiões do país, para auxiliar a 
categoria.

Vacinação direito de todos(as)

CRP09 cobra inclusão das(os) psicólogas(os) na 
primeira etapa da vacinação contra Covid-19

O CRP09 também fez gestão, junto a Secretária Estadual de Saúde e 
Secretarias Municipais de Saúde de Goiás, por meio de ofício, para 
garantir que os profissionais da psicologia sejam vacinados, para além 
dos que foram priorizados na distribuição inicial. Incluindo as áreas clínica 
e social, nesta primeira etapa, entendendo que a vacinação é um Direito 
de Todos(as) e que as definições dos grupos prioritários, segue o que 
preconiza o Plano de Operacionalização para Vacinação Contra Covid-19, 
e que o deve ser respeitado pelo Governo Estadual e Prefeituras.

“Estamos trabalhando incansavelmente na defesa da vacinação de 
todas(os) as(os) psicólogas(os), independente de trabalharem ou não na 
linha de frente. Esta cobrança tem se efetivado desde a liberação por parte 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa das vacinas 
aprovadas no país. Infelizmente o Brasil ainda não possui imunizantes 
suficientes para atender todas(os), neste primeiro momento. Diante disto, 
permaneceremos na defesa de que os grupos prioritários elencados no 
Plano Nacional de Vacinação sejam vacinados, entre eles, as(os) 
psicólogas(os), por serem profissionais da saúde reconhecidos através da 
Resolução n.º218/97 do Conselho Nacional de Saúde”, destacou o 
presidente do CRP09, Wadson Arantes.  

Vale ressaltar que algumas prefeituras de Goiás, entre elas os municípios 
de: Uruaçu, Mozarlândia, São João da Paraúna, Goianápolis, Posse, 
entre outros já estão realizando a vacinação de psicólogas(os), conforme 
informação via comunicação oficial ao CRP09.

TOME NOTA

O Conselho Regional de Psicologia 9º região acionou o Ministério 
Público de Goiás, através do promotor de justiça, Dr. Marcus Antônio 
Ferreira Alves, para que seja verificada a parcialidade praticada por 
entes públicos na distribuição de vacinas contra o COVID19.

Na solicitação enviada ao MP o Conselho de Psicologia pede ainda a 
manifestação para que as(os) profissionais Psicólogas(os) do Estado 
de Goiás, sejam incluídos na primeira fase do Plano de Vacinação 
desenvolvido pelo Programação Nacional de Imunização, que 
determina prioridade aos trabalhadores da área da saúde, com o 
objetivo de garantir o funcionamento dos serviços de saúde e a 
proteção desses trabalhadores.
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

O Conselho Regional de Psicologia de Goiás, por meio da 
Comissão Especial de Direitos Humanos, realiza nos dias 24 e 
25 de fevereiro das 19h30 às 21h30 o I Ciclo de Debates, deste 
ano, com o tema: Pessoas em Vulnerabilidade Social.

Nesta primeira edição o evento contará com a participação de 
psicólogas com experiência profissional na área. Dentre eles a 
Dra. Ilana Lemos de Paiva, que estará a frente da conferência 
de abertura no dia 24 de fevereiro, sob a temática: Pessoas em 
vulnerabilidade social no Brasil e os direitos humanos: Uma 
prática psicologia em construção.

Já no dia 25 de fevereiro será realizado um painel interativo 
com o tema: A prática profissional em psicologia e a garantia 
dos direitos humanos, com a participação das psicólogas: Ms. 
Ana Luísa Coelho CRP01/20904, Dra. Maria Inês Gandolfo 
Conceição CRP01/4036 e Ms. Mônica Barcellos Café 
CRP09/001013, a mediação será realizada pela psicóloga e 
conselheira do X plenário do Crp09, Ms. Mirelly Conceição do 
Carmo.

Os debates acontecem de forma virtual na plataforma Zoom. 
Já as inscrições podem ser feitas no Sympla, 

A proposta, segundo o conselheiro Cândido Renato, 
Presidente da Comissão Especial de Direitos Humanos é 
contextualizar, e propor reflexões, para orientar a categoria 
dos diversos temas relevantes para a prática profissional.

Serão realizadas outras edições no decorrer do ano, em 
formato de conferência, mesa redonda ou painel interativo. O 
Ciclo de Debates contará ainda com temas essenciais para a 
atuação ética em psicologia, pautada pelo respeito ao sujeito 
humano e seus direitos fundamentais, como: relações étnico-
raciais, gênero, sexualidade, luta antimanicomial, pessoas em 

privação de liberdade, suicídio, entre outras pautas.

Conheça as palestrantes: 

Ilana Lemos de Paiva – CRP17/0714, graduada e 
mestre em Psicologia pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), e também doutora pelo 
programa integrado de pós-graduação em Psicologia 
Social UFRN/UFPB, com período de estágio na 
Universidad Autônoma de Madrid (UAM). Atualmente 
é professora Associada do Departamento de 
Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.  

Ana Luísa Coelho Moreira – CRP01/20904, 
doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB. 
Possui ainda mestrado em Desenvolvimento, 
Sociedade e Cooperação Internacional pelo Centro de 
Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM - UNB. 
Especialista em Gestão de Políticas Públicas em 
Gênero e Raça pela Universidade de Brasília - UNB. 
Especialista em Gestão Pública pelo Instituto IMP. 
Especialista em Elaboração, Gestão e Avaliação de 

Comissão de Direitos Humanos do 
CRP09 promove Ciclo de Debates 
entre os dias 24 e 25 de fevereiro

Projetos Sociais em Áreas Urbanas pela UFMG. Graduada em 
Psicologia pela PUC Minas. É servidora pública da carreira de 
Analista Técnico de Políticas Sociais do Ministério dos Direitos 
Humanos.

Maria Inês Gandolfo Conceição – CRP09/4036, psicóloga, 
especialista em Psicologia Hospitalar (CRP), psicodramatista 
didata supervisora, mestre em Psicologia pela Universidade de 
Brasília, doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, 
pós-doutora pela Universidade Federal Fluminense, professora 
visitante na University of Toronto, Canadá, Pós-doutora pela 
Universidade Federal de São Carlos, Pós-Doutora pela 
University of Toronto, Professora Visitante na Universidade 
Eduardo Mondlane, Maputo. Atua principalmente nos seguintes 
temas: drogadição, adolescentes em conflito com a lei, métodos 
qualitativos em pesquisa, narrativas em saúde, violência, 
inclusão social, psicodrama e sociodrama, prevenção e 
promoção à saúde e reabilitação.

Mônica Barcellos Café – CRP09/001013, psicóloga, mestre em 
Educação pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é 
técnico nível superior em psicologia do Ministério Público de 
Goiás, psicóloga/ pesquisadora no Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua/GO. Tem experiência na área de 
Psicologia, com ênfase em Psicologia Social, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Garantia de direitos de 
crianças e adolescentes, violência sexual / abuso sexual, 
psicoterapia, psicodrama, autor de violência sexual, violência 
sexual no contexto familiar e mediação de conflitos.

Mediadora: Mirelly Conceição do Carmo – CRP09/10238, 
psicóloga é também mestre em Psicologia pelo Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
Goiás. Conselheira no Conselho Regional de Psicologia 9ª 
Região - Goiás. 
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Quer participar?
Acesse:  e faça sua inscrição www.sympla.com.br/crp09
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conselheirakaren@crp09.org.br
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