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NOTA ORIENTATIVA 
 

Recomendações a(o)s psicóloga(o)s sobre a proteção de crianças, 

adolescentes e mulheres no contexto de transmissão comunitária do coronavírus 

(COVID-19). 

 

Estimadas psicólogas, 

Estimados psicólogos, 
 

O Conselho Regional de Psicologia 23ª Região – CRP 23 é uma autarquia 

federal com autonomia administrativa e financeira no estado do Tocantins, tem 

como finalidade fiscalizar e proporcionar condições para aprimoramento do 

exercício e das atividades profissionais do psicólogo, de acordo com a Lei 

Federal 5.766, de 20 de dezembro de 1971, contribuindo para o desenvolvimento 

da psicologia enquanto ciência e profissão.  

Considerando os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional 

do Psicólogo, em especial os artigos: 1o, 2o e 10; 

Considerando o artigo 227 da Constituição Federal que estabelece a 

absoluta prioridade dos direitos das crianças e adolescentes, sua condição 

peculiar de desenvolvimento, proteção integral e melhor interesse, deve ser 

responsabilidade entre Estado, família e sociedade;  

Considerando que as mulheres são três vezes mais responsáveis pelos 

cuidados remuneratórios de casas do que os homens, de acordo com a ONU-

Mulheres; 

Considerando o aumento de violências domésticas devido aos contextos 

de pressão referentes a preocupações com a segurança, saúde, dinheiro e 

condições de vida restritas e confinantes; 

Considerando o aumento da incidência de ciberviolências, em especial às 

adolescentes e mulheres em período de pandemia, de acordo com ONU-

Mulheres 

Considerando a decretação de pandemia do novo Coronavírus (COVID-

19) pela Organização Mundial da Saúde – OMS; 

 Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março 

de 2020, declarou em todo o território nacional, o estado de transmissão 

comunitária do Coronavírus (COVID-19); 

Recomenda que as(os) profissionais de psicologia inseridos em diversos 

campos de atuação possam se atentar às seguintes necessidades: 
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 Garantir que as mensagens de saúde pública sejam direcionadas 

adequadamente às mulheres, crianças e adolescentes com linguagem 

acessível.  

 Fornecer orientação às crianças, adolescentes e mulheres a respeito do 

acesso a apoio e equipamentos de proteção individual para mulheres, 

direitos sexuais e reprodutivos, situações de violência em diversos 

contextos, prestadores de cuidados de saúde, estratégias de mitigação. 

 Sensibilizar os serviços da rede de proteção para que elaborem 

estratégias para o acesso à canais de denúncias, neste período, tais 

como: SMS, WhatsApp. 

 Realizar as notificações das ocorrências de situações de violências; 

 Viabilizar acolhimento psicológico às pessoas em situação de violência, 

preferencialmente online. 

Garantir a disponibilidade de dados desagregados por sexo, incluindo 

taxas diferentes de infecção, impactos econômicos diferenciais, carga de 

atendimento diferenciado e incidência de violência doméstica e sexual. 

 Priorizar os serviços de prevenção e resposta à violência de gênero e 

geração nas comunidades afetadas pela COVID-19. 

 

Sem prejuízos de outras recomendações, esperamos que esta Nota lhe 

ajude na promoção da proteção de crianças, adolescentes e mulheres no seu 

exercício profissional neste contexto e nos colocamos à disposição para 

eventuais necessidades de orientação. 

 

IIII Plenário “Psicóloga Nara Wanda Zamora Hernandez” 

 

 

Palmas, 30 de março de 2020. 

 

  

 

 

Tássio de Oliveira Soares 

Conselheiro Presidente 
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