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Ofício Circular nº 015/2020- PRES.    

Natal/RN, 05 de junho de 2020. 

 

Vossa Excelência José Leonardo Cassimiro de Araújo 

Presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN) 

 

 

Assunto: Possibilidade de ampliação da contratação de psicólogos no contexto da 

Pandemia do Covid-19 

 

O Conselho Regional de Psicologia do RN – CRP-17/RN, Autarquia Federal com 

funções precípuas de orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo na 

jurisdição do RN, reforça a importância da ampliação da contratação de psicólogas (os), 

tais como, convocação dos concursados da saúde na SESAP e outros concursos 

municipais dado os efeitos nas condições de vida e na saúde mental da população, 

decorrentes da crise pandêmica do novo corona vírus (Covid-19), no estado e nos 

municípios.  

De acordo com os dados do último boletim epidemiológico Nº 79 da Secretaria de 

Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP), constam no RN 9.282 pessoas 

infectadas com o COVID-19 e 378 óbitos¹, sem contar a subnotificação em todo o país por 

falta de testes em grande escala para a população, o que inclui as/os profissionais de 

saúde. 

Em um momento como esse, se faz urgente e necessário estarmos atentas(os) ao 

que alertam os órgãos sobre os impactos na saúde mental da população mundial. As 

condições de isolamento social, adoecimento, luto, desemprego, necessidade de 

exposição a risco e tantas outras condições decorrentes dessa pandemia, estão 

provocando, e ainda provocarão, efeitos consideráveis na saúde mental das pessoas. 

Nesse sentido, se faz de extrema importância e urgência a ampliação da atuação das(os) 

profissionais psicólogas(os), nas diversas políticas públicas e, sobretudo, nas políticas de 

saúde e de assistência social.   

O interior do estado não está ileso, e os números do boletim epidemiológico da 

SESAP demonstram uma grande quantidade de casos. A FEMURN deve estar atenta e 
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solicitar às prefeituras contratação de profissionais de Psicologia, para prestar assistência 

em saúde mental, tanto às famílias quanto aos profissionais. Vale ressaltar que a 

defasagem de profissionais de Psicologia é anterior à crise pandêmica da Covid-19, tanto 

no estado, quanto nos municípios, e só se potencializa com os cortes realizados no 

repasse de verbas do Governo Federal aos municípios. 

Compreendemos que as ações para a convocação de concursados, e a 

contratação de profissionais foram importantes, mas como Conselho Regional de 

Psicologia do estado, alertamos que as trinta profissionais concursadas foram chamadas 

pela vacância de vagas no estado, e que no Plano de contingência Hospitalar para o 

COVID-19, não foram convocados nenhum psicólogo.  Alertamos para a necessidade de 

Psicólogos nesse contexto tão complexo para pensar, junto às profissionais, ações 

voltadas aos cuidados em saúde mental das famílias e das equipes que estão na linha de 

frente. 

 

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer 

informações adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

                                                            

Rafael Ribeiro Filho  

Conselheiro Presidente do CRP/RN 

 

 

 

 

 

 

¹http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/DOC/DOC000000000232629.PDF 

 

 

 


