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Com o objetivo de compreender a prática

profissional do psicólogo alagoano durante a

pandemia da COVID-19 corroborando com as

orientações sobre a atuação da psicologia nas

políticas públicas em saúde junto aos psicólogos

que estão prestando serviços essenciais à

comunidade e para aqueles que estão em

isolamento social durante a quarentena, o CRP15

realizou um levantamento voltado para avaliar os

impactos da COVID-19 na atuação dos psicólogos

alagoanos. 

A seguir apresentamos a síntese dos resultados

encontrados durante a coleta de dados realizada

nos meses de maio e junho de 2020. Obtivemos 180

respostas válidas ao questionário disponibilizado

para preenchimento. Tivemos como público alvo da

referida pesquisa os psicólogos atuantes e

devidamente registrados no Conselho Regional de

Psicologia da 15ª região. Os respectivos dados

foram tabulados em gráficos de fácil interpretação

para facilitar a compreensão. Dessa forma,

disponibilizaremos a síntese da pesquisa no site do

CRP15 para eventuais consultas por parte da

sociedade e da comunidade profissional.
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Diante do presente levantamento destacamos

alguns pontos significativos sobre a atuação do

psicólogo alagoano durante a pandemia da COVID-

19. Em primeiro lugar observamos que  a maioria

dos psicólogos atuam na área de saúde,

especificamente no Sistema Unico de Saúde (SUS),

na Psicologia Clínica Consutorial, Sistema Único de

Assistência Social (SUAS), estando numa faixa

etária prioritária entre 29 a 50 anos. Em segundo, a

atuação desses profissionais está concentrada em

cidades de médio e grande porte: Maceió, Arapiraca

e Palmeira dos Índios. Resultado já esperado

considerando que as cidades supracitadas

encontram-se na faixa populacional entre 74.000 a

930.000 habitantes. Destaca-se, por fim,  que a

maioria dos profissionais participantes da pesquisa

não receberam treinamento sobre a COVID-19 para

auxiliar em sua prática profissonal, algo considerado

preocupante diante do poder de propagação e da

letalidade da pandemia e precariedade das

condições de trabalho em alguns lugares.

Nesse perspectiva, o Conselho de Psicologia de

Alagoas reconhece a importância e a necessidade

da atuação dos psicólogos nos diversos segmentos

da sociedade e espaços de trabalho. Contudo,

destacamos que os  aspectos preventivos da

atuação  profissional não podem ser negligenciados. 
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Assim,  nosso papel como Conselho e

representantes da categoria, em um momento de

pandemia, é orientar dentro dos aspectos éticos  o

exercício profissional a ser oferecido para a

população do nosso do nosso Estado de Alagoas.

Visite nosso site na internet para obter orientações e

documentos relevantes para a atuação no campo da

psicologia (www.crp.org.br).
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