
 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
DA PSICÓLOGA (O) FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

 

SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DO PARANÁ – SINDYPSIPR,         
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 77.954.519/0001-33, neste ato         
representado por sua presidente Marly Terezinha Perrelli, vem tornar pública à           
categoria das (os) psicólogas (os) as orientações de segurança no que diz            
respeito às condições de trabalho frente a pandemia do coronavírus. 

 

Prezadas (os) Psicólogas (os) 

O Sindicato dos Psicólogos do Paraná, preocupado com a situação das (os)            
psicólogas (os) nesse momento de pandemia, vem orientar a categoria e           
recomendar aos gestores de saúde, sobre as CONDIÇÕES DE TRABALHO da           
categoria, visando a proteção da Saúde das Psicólogas (os). 

É dever de toda a sociedade respeitar as normas de segurança emitida pela             
Organização da Saúde que estão preocupados com os níveis de disseminação           
do vírus a partir da circulação de pessoas infectadas. As medidas de contenção             
são claras, há recomendação do isolamento social e manter apenas os           
serviços essenciais. Os serviços da Psicologia são de extrema importância          
para a saúde individual e coletiva, mas, neste momento, temos indicações de            
adotarmos medidas preventivas, pois a (o) Psicóloga (o), por ter contanto com            
diversos pacientes, muitos dos quais sequer tem conhecimento de estarem          
infectados, pode se transformar em possível novo portador do vírus e, como tal,             
também seu transmissor. Tal exposição a grande número de pessoas contaria           
as orientações do Programa de Emergências da OMS. 

Para evitar essa situação, precisamos afastar os riscos de contágio dos           
profissionais e possível transmissão, com medidas restritivas de contato com          
pacientes, principalmente psicólogas (os) que estão no grupo de riscos          
(doenças pré-existentes, comorbidades, entre outros). Às (aos Psicólogas (os)         
é possível o atendimento remoto dos pacientes, em caso de necessidade, por            
meio do atendimento on line, devendo essa modalidade ser considerada tanto           
pelos profissionais quanto por seus gestores e chefias.  

Com base nesse contexto, segue as RECOMENDAÇÃO: 

 

 



 

O SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO PARANÁ RECOMENDA AOS        
GESTORES  QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA PSICÓLOGA (O): 1

1. As (os) psicólogas (os) devem ser afastados do ambiente de trabalho, como             
forma de proteção a suas próprias vidas e das dos demais, pois podem ser              
vetores de transmissão pelo contato com várias pessoas; 

2. O afastamento não implicaria em suspensão de suas atividades, mas em            
trabalho do tipo “home office”, com atendimentos a distância (Conselho Federal           
de Psicologia, resolução CFP 11/2018);  

3. A organização dos serviços on line deve ser realizada pelos gestores em             
conjunto com os profissionais da Psicologia, bem como disponibilizar as          
ferramentas necessária para atuação; 

4. Identificar as psicólogas (os) que estão nos grupos de riscos e/ou que             
tenham sido expostos ao contato com grupo de risco, priorizando neste caso            
seu afastamento total das atividades presenciais e com acompanhamento do          
estado de saúde do psicólogo; 

5. Planejar de ações e medidas de prevenção indicadas no guia de cuidados             
para saúde mental da Organização Mundial de Saúde, preparando áudios,          
vídeos, cartilhas, entre outros materiais para orientação à população sobre os           
efeitos emocionais e estratégias de enfrentamento diante da pandemia;  

6. Se a (o) psicóloga (o) faz parte dos serviços essenciais sem a possibilidade              
de afastamento do ambiente de trabalho deve-se readequar as escalas de           
trabalho, evitando grandes aglomerações de pessoas, fazendo horários        
alternados e/ou alternativos com menor fluxo de pessoas; 

7. Caso houver a extrema necessidade da psicóloga (o) realizar plantões ou            
necessitar entrar com contato com grupo de pessoas em um ambiente de risco             
deverá obrigatoriamente receber todos os equipamentos de segurança        
individual (EPI); 

8. As condições de trabalho das (os) psicólogas (os) devem ser resguardados,            
bem como todos os profissionais da área da saúde; 

 

Tem-se que essa é uma situação temporária, porém, profissionais de          
Psicologia podem prestar os serviços a distância com qualidade, sendo          
desnecessário sua exposição ao coronavírus. Deve-se manter os padrões de          
segurança indicados pela OMS. Este documento poderá sofrer alterações de          
acordo com novas normativas emitidas pelos órgãos oficiais. 

 

1 Gestores da saúde, de organizações, hospitais, judiciário, escolar, enfim todas as instituições 
que necessitam dos serviços da Psicóloga (o). 

 



 

 
 
SINDYPSI - DEFENDENDO O DIREITO DA PSICÓLOGA (O) E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO  

 


