
 

CIRCULAR SOCIEDADE PSICANALÍTICA MIESPERANZA SOBRE 
OBRIGATORIEDADE DOS PSICANALISTAS DE INFORMAR A SPM 

SOBRE INÍCIO DE ATENDIMENTOS ON-LINE 

A Sociedade Psicanalítica Miesperanza, no uso de suas atribuições legais, 
amparada pelo código de ética do psicanalista filiado a SPM, amparada nas 
discussões da Comissão de Ética da SPM e nas deliberações da Direção 
Executiva. 

CONSIDERANDO 
1. A suspenção das atividades no regime presencial, conforme Decreto Nº 4597-R 
de 16/03/2020, que orienta as atividades educacionais no estado do Espírito 
Santo; 
2. O documento recebido pela UNESCO no dia 12/03/2020, solicitando as escolas 
filiadas (O Miesperanza) que utilizem do Ensino A Distância neste período crítico 
da epidemia, inclusive sugerindo as escolas que suspendam por uns dias as aulas 
presenciais; 
3. O documento da OMS endereçado a Sociedade Psicanalítica Miesperanza 
apontando a gravidade do momento de contaminação do vírus pelo mundo todo e 
as medidas que estão sendo adotadas pelas instituições de ensino e pesquisa; 
4. As determinações da ABMES (Associação Brasileira de Mantenedores do 
Ensino Superior) do último dia 13/03/2020 definindo regras para aulas em meios 
digitais durante a Pandemia do Coronavírus (COVID-19); 
5. A Circular SPM, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos 
de segurança e as obrigações dos psicanalistas filiados frente a Pandemia de 
Coronavirus (COVID-19); 
6. As Orientações Técnicas aos Filiados e Colaboradores da SPM, de 26 de março 
de 2020, que leva em consideração o documento de 16 março, e salienta aos 
profissionais as regras de atuação nesta Pandemia. 

A SOCIEDADE PSICANALÍTICA MIESPERANZA, DECIDE POR: 
1. Publicar um documento oficial da SPM com a listagem dos Psicanalistas 
Filiados que foram liberados por esta sociedade de classe a atuar no atendimento 
psicanalítico On-line; 
2. Os Psicanalistas que não entraram em contato com esta Sociedade de Classe 
solicitando a liberação para tal modalidade de atendimento, não tem permissão 
para fazê-lo e poderá responder legalmente por essa transgressão a regra 
estipulada por esta Sociedade; 
3. O Psicanalista que, não estando liberado para realizar tal modalidade de 
atendimento, for denunciado ou tiver qualquer problema mediante esta atuação, 
não terá o suporte da Sociedade Psicanalítica Miesperanza em hipótese alguma, 
visto estar transgredindo a regra informada por meio de Circulares e Orientações 



Técnicas publicadas por esta Sociedade; 
4. O Psicanalista que ainda não realizou a solicitação de liberação da SPM para 
realizar esse tipo de atendimento, deverá se reportar por e-mail 
(miesperanzaweb@gmail.com) solicitando tal liberação, informando o número de 
clientes a serem atendidos por esta modalidade; 
5. O profissional que não se comunicar a SPM solicitando tal liberação e for 
denunciado, será encaminhado para análise do Conselho de Ética que se 
responsabilizará pela análise e discussão de tal conduta, aplicando as sanções 
éticas cabíveis; 
6. Esta Sociedade zela pela transparência e pela excelência em seu trabalho, com 
isso avalia e analisa continuamente sua práxis e suas decisões, com isso, está 
aberta para contato com seus filiados e dispõe sobre suas atividades profissionais; 
Esta circular entra em vigor a partir desta data e terá vigência enquanto a 
pandemia de Coronavírus ainda se mantiver e a Sociedade Psicanalítica 
Miesperanza não se posicionar novamente sobre o assunto. 
Certos da compreensão e do atendimento integral as deliberações, nada mais 
adicionamos. 

Itapemirim, 16 de Abril de 2020. 

Dr. Zilmar Ferreira Freitas 
Presidente Sociedade Psicanalítica Miesperanza 

 


