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Ofício DIR 1127-21 

Curitiba, 21 de maio de 2021 

 

Prezadas(os) Senhoras(es), 

 

Em atenção à solicitação realizada por e-mail no dia 29 de abril de 2021 

pela Diretoria de Assistência em Saúde do Município de Maringá-PR, o 

Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) informa que realizou 

consulta junto às(aos) Psicólogos inscritos neste regional e residentes no 

município de Maringá-PR para que autodeclarassem ter ou não recebido a 

primeira dose da vacina contra a Covid-19.  

Desde o dia 29 de abril temos enviado respostas ao formulário recebidas 

entre os dias 19 de abril e 12 de maio de abril de 2021, em diferentes remessas 

atualizadas. No dia 13 de maio, a Secretaria de Saúde nos informou por e-mail 

que as listagens deveriam ser retidas, que não seriam arquivadas e que 

deveríamos aguardar novas orientações.  

Diante da retomada da vacinação de profissionais de saúde em Maringá 

(acima dos 35 anos) no dia de hoje, e diante da ausência de novas 

orientações, até o momento, por parte da Secretaria de Saúde, o CRP-PR 

envia listagem complementar com os dados de Psicólogas(os) recebidos 

entre as 12:57h do dia 12 de maio e as 10:20h de hoje, 21 de maio.  

Solicitamos o acolhimento destas informações e a inclusão das(os) 

profissionais que se encontram dentro dos critérios estabelecidos para o 

recebimento da imunização nesta etapa, junto aos demais dados já 

recebidos.  

Por se tratar de dados pessoais sensíveis. Ressaltamos que sua 

utilização deverá seguir o preconizado pela Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD). 
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Destacamos que essa consulta foi iniciada de modo célere para evitar 

prejuízos à categoria, após termos recebido por canais informais notícia de 

reunião realizada no dia 15 de abril entre a SMS-Maringá, a Secretaria de 

Saúde do Paraná e alguns Conselhos profissionais da área da saúde. Como o 

Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) não foi formalmente 

convidado para a reunião, não pudemos estar presentes naquela ocasião. 

Também encaminhamos ao município ofício 0829-21, que solicitava 

informações oficiais acerca do detalhamento necessário à consulta e anexava 

os dados de todas(os) Psicólogas(os) ativos e residentes no município, para o 

qual não recebemos devolutiva.  

Reiteramos nosso compromisso com o fortalecimento do SUS e 

colocamo-nos à serviço dos esforços coletivos para a potencialização do 

processo de imunização da população maringaense.  

Agradecemos retorno pelo e-mail diretoria08@crppr.org.br. 

 

Atenciosamente, 

 

Psic. Célia Mazza de Souza 

CRP-08/02052 

Conselheira Presidente 

 

 

 

À Secretaria Municipal de Saúde 

Por e-mail: saude_vacina@maringa.pr.gov.br  


