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Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul - Subsede Serra 

Associação dos Psicólogos da Região Nordeste do Rio Grande do Sul  

 

CARTA AOS GESTORES MUNICIPAIS  

          Caxias do Sul - RS, 8 de março de 2021 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito do município de Caxias do Sul,  

 

Considerando a gravidade do atual cenário imposta pela ESPIN (Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional) devido à Covid-19; 

 

Considerando a intensidade e alta velocidade de contaminação na evolução da pandemia, 

em especial no estado do Rio Grande do Sul, no decorrer dos primeiros meses de 2021; 

 

Considerando que a vacinação, além de sua importância para a proteção imunológica 

individual, e em sua natural repercussão na imunização coletiva, reduz drasticamente a 

propagação da doença; 

 

Considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid19, 

publicada pelo Ministério da Saúde em 16 de dezembro de 2020, e que define as diretivas para 

estados e municípios no planejamento e operacionalização da vacinação contra a doença; 

 

Considerando o reconhecimento das profissões da saúde, dentre elas a Psicologia, e sua 

relação com o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus nos diversos serviços e 

equipamentos de saúde, públicos e privados no que diz respeito a prevenção de agravos da saúde 

mental e acompanhamento de casos em sofrimento psíquico referentes a pandemia ou não; 

 

Considerando a singularidade do trabalho do psicólogo junto ao paciente e que ganhou 

extrema importância neste período de angústia difusa, isolamento social, luto coletivo e ausência 

de perspectiva de normalidade para as pessoas; 
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Considerando a mobilização coletiva de Psicólogos em diversos grupos autônomos e 

legítimos de mobilização social; 

 

Considerando que o município de Caxias do Sul possui 1540 psicólogos ativos, aqui 

inscrito pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP) e Associação dos Psicólogos do Nordeste 

do Estado do Rio Grande do Sul (APSICONOR);  

 

Gostaríamos de solicitar maior detalhamento e elucidações a Vossa Excelência Adiló 

Didomênico Prefeito do município de Caxias do Sul: 

 

• Em qual etapa do plano/calendário de vacinação que o município está no momento; 

• Qual a previsão para inserção dos profissionais da psicologia de nossa cidade, uma 

vez que a categoria compõe o grupo de profissionais da saúde, contemplado pelo 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid19; tendo em vista 

a primeira chamada para profissionais autônomos do dia 09/02/2021 que não incluía 

os profissionais de psicologia do município; 

• Qual é a sequência de vacinação aos grupos prioritários estabelecida pela Comissão 

Técnica da SMS; 

• Quais são os critérios para estabelecimento de grupos prioritários e grupos de risco e 

como eles estão contemplados no plano/calendário do município; 

• Qual é o estabelecimento do cronograma de prioridade para trabalhadores/as da Saúde, 

Assistência Social e da população em geral do município; 

• Quais as providências e estimativas de aquisição de doses de vacina por parte do 

Município? 
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A gestão Prisma da APSICONOR e a Subsede Serra do CRPRS se colocam à disposição 

para dialogar e construir possibilidades de cuidados para nossa categoria e população em geral de 

Caxias do Sul, no que tange a saúde e em especial à saúde mental.  

 

 
Ana Luiza de Souza Castro 

Conselheira Presidenta 

Conselho Regional de Psicologia – 7ª Região 
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Renata De Geroni - Vice-Presidente Administrativa  
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Karen Morbini - Tesoureira 

Evelaine da Silva Jacobi - Tesoureira 
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