
Quais diretrizes devo seguir 
para divulgar meus serviços 
profissionais?



Para se denominar psicóloga(o) e exercer a profissão é preciso estar inscrita(o) no Conselho Regional de 
Psicologia da sua região. Os Conselhos Regionais e Federal têm a função de acompanhar o exercício 
profissional da Psicologia para garantir à população a oferta de um trabalho ético, técnico e pautado na 
ciência psicológica. Divulgar-se usando o título de psicóloga(o) ou exercer a profissão sem a devida 
inscrição no Sistema Conselhos de Psicologia caracteriza exercício ilegal da profissão. 

Quando divulga sua atuação profissional, além de preocupar-se em descrever as características do seu 
serviço de forma adequada, a(o) psicóloga(o) deve zelar pelos conteúdos que dissemina, já que, por meio 
deles estará contribuindo para construir a imagem da Psicologia perante a sociedade. Por este motivo, a 
divulgação profissional é tema do artigo 20 no Código de Ética Profissional da(o) Psicóloga(o):

Quais diretrizes devo seguir para divulgar 
meus serviços profissionais?

Art. 20. O psicólogo, ao promover publicamente seus 
serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente:

Estes dados devem ser suficientes para que a pessoa 
atendida possa acessar o Cadastro Nacional de 
Psicólogos do Conselho Federal de Psicologia 
(http://cadastro.cfp.org.br/cfp/) e verificar se a(o) 
psicóloga(o) está regularmente inscrita(o). Além da 
identificação obrigatória, informações sobre a empresa 
ou local de trabalho, cargo ocupado, endereço, data e 
logomarca podem ajudar o público a compreender o 
serviço que está sendo oferecido. Também é válido 
informar sobre público-alvo, abordagens teóricas e 
técnicas utilizadas ou as temáticas sobre as quais tenha 
maior conhecimento.

Informará o seu nome completo, 
o CRP e seu número de registro



Quando a(o) profissional possui título de especialista 
em alguma área da Psicologia essa informação pode 
ser anunciada em sua divulgação. O título de 
especialista não é uma condição para exercer a 
profissão, mas sim um direito e um reconhecimento da 
sua dedicação em determinada área de especialidade. 
Os critérios para a concessão do título de especialista 
pelo CFP, seguem as diretrizes estabelecidas pela 
Resolução CFP nº 013/2007. Vale dizer ainda que o 
termo “doutora(or)”, apesar de culturalmente ser 
utilizado como pronome de tratamento e simbolizar 
um sinal de respeito, é um título acadêmico, que para 
psicólogas(os), somente deve ser usado por quem 
conclui o doutorado. Os títulos de graduação, 
mestrado e doutorado são graus acadêmicos 
atribuídos por instituições de ensino superior 
reconhecidas pelo MEC.

Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais 
que possua

A Psicologia é uma profissão abrangente que se 
propõe a atuar em diversos contextos de vida das 
pessoas. Sobretudo a partir da década de 1950, a 
produção de conhecimento científico na área da 
psicologia se desenvolveu significativamente, o que 
permitiu reconhecer diversas possibilidades de atuação 
profissional consistentes do ponto de vista técnico e 
ético. O Princípio Fundamental nº IV do CEPP 
estabelece como responsabilidade das(os) profissionais 
manterem-se atualizadas(os) em relação aos 
desenvolvimentos da ciência psicológica, bem como 
aos padrões éticos definidos para a profissão, diretrizes 
que devem guiar a escolha pelas abordagens e 
técnicas utilizadas nos variados contextos em que 
venham a atuar. 

Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a 
técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas 
pela profissão



Essa restrição ajuda a impedir que a profissão seja associada à concorrência mercantil, o que costuma 
gerar impactos negativos sobre a qualidade dos serviços. Assim, não é possível divulgar pacotes, sorteios, 
descontos e/ou preços promocionais de serviços psicológicos utilizando qualquer termo que faça 
referência a vantagem financeira do serviço. É possível informar as pessoas sobre o valor cobrado pelo 
serviço de psicologia, porém orienta-se que as condições contratuais sejam preferencialmente tratadas 
com a pessoa e/ou instituição atendida. A Tabela de Honorários, elaborada pelo DIEESE e disponível no 
site do CRP-12, é um documento nacional que reúne os valores praticados em relação a alguns serviços 
em psicologia, servindo, nesse sentido, como uma referência. A(O) psicóloga(o) tem autonomia (artigo 4º, 
CEPP) para negociar a remuneração que entende justa e coerente com o preparo técnico e estrutura 
necessárias ao serviço contratado, autonomia que se estende à possibilidade de praticar valores acessíveis 
de acordo com a condição financeira da pessoa atendida. Nesse último caso, orienta-se que a(o) 
psicóloga(o) analise a viabilidade do atendimento, oferecendo-o apenas quando possa garantir sua 
qualidade independentemente do valor recebido. Sobre essa questão, vale citar a importância de que a(o) 
psicóloga(o) conheça os equipamentos, redes e políticas públicas existentes em seu município que se 
destinam a oferecer à população acesso universal e equitativo aos serviços de saúde. 

Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda



Cabe à(ao) psicóloga(o) considerar que cada 
pessoa/organização possui características individuais, 
históricas, culturais, políticas, econômicas e sociais 
diferentes que, combinadas, fazem com que as suas 
intervenções produzam resultados de forma muito 
particular e diversa. Em atenção a essa complexidade, 
não cabe às(aos) psicólogas(os) afirmar 
antecipadamente sobre o seu processo de trabalho e 
resultados sem avaliar as especificidades de cada 
demanda, já que a atuação em Psicologia produz 
impactos diferentes em cada caso. 

Não fará previsão taxativa de resultados

É muito importante respeitar e resguardar os limites 
de cada uma das profissões que dialogam com a 
psicologia para que se possa conduzir trabalhos 
interdisciplinares, qualificando o atendimento à 
sociedade. Ao divulgar seus serviços, portanto, a(o) 
psicóloga(o) deve manter uma relação respeitosa com 
seus colegas de profissão e profissionais de outras 
áreas (CEPP, art. 1º, alínea “j”), não usando sua 
divulgação para se autopromover em detrimento de 
outros saberes ou propor atividades privativas de 
outras profissões, para as quais não possui preparo 
teórico-técnico e habilitação para desempenhar.

Não fará auto-promoção em detrimento de outros 
profissionais.
Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de 
outras categorias profissionais



Quando se pronunciam em público – seja em redes sociais, palestras, jornais, revistas, televisão, rádio, 
panfletos, sites ou qualquer outro meio digital ou presencial – as(os) psicólogas(os) devem contribuir para 
disseminar o conhecimento das atribuições profissionais, da base científica e do papel social da Psicologia 
(CEPP, art. 19). Portanto, nessas circunstâncias, as(os) psicólogas(os) devem:

• Zelar pelo sigilo das informações profissionais, não revelando dados a respeito de 
diagnósticos, procedimentos e resultados referentes a pessoas, grupos ou organizações que 
tenham sido por ela(e) atendidos (CEPP, art. 2º, alínea “q”). Discussões em postagens de perfis 
profissionais podem gerar demandas de orientação psicológica, isto é, um serviço a uma 
pessoa ou coletivo sobre questão pontual. A(O) psicóloga(o) não deve responder este tipo de 
demanda em postagens ou qualquer espaço em que não seja possível resguardar a intimidade 
das pessoas atendidas e o sigilo das informações. Para prestar atendimento psicológico online 
é necessário seguir as normas estabelecidas pela Resolução CFP nº 011/2018.

• Zelar pelo sigilo dos instrumentos privativos da profissão como, por exemplo, os testes 
psicológicos. Ao zelar pela confidencialidade desses instrumentos, se garante que eles não 
sejam acessados por pessoas sem habilitação e conhecimento técnico necessários para aplicar 
e interpretar adequadamente os seus resultados. Além disso, resguardar esses materiais é 
importante para garantir a validade desses instrumentos. 

• Criar contas profissionais separadas de suas contas pessoais em quaisquer meios de 
comunicação, demarcando a diferença de posicionamento na veiculação de conteúdos. Neste 
sentido, a(o) psicóloga(o) deve escolher imagens e informações correspondentes a ciência e 
técnica psicológica, já que publicações que geram apelo e comoção do público são 
interpretadas como sensacionalistas e distanciadas de um entendimento técnico da questão. 
Além disso, em seu perfil profissional não deve induzir as pessoas a convicções políticas, 
filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, prática vedada às(aos) psicólogas(os) (artigo 2º, 
alínea “b”, do CEPP). 

• Analisar de forma crítica o conteúdo das suas publicações de acordo com os Princípios 
Fundamentais do CEPP e demais diretrizes do Sistema Conselhos de Psicologia. É preciso 
analisar que o desenvolvimento das tecnologias de comunicação observado nos últimos anos 
modificou profundamente a forma como são disseminadas informações na sociedade, bem 
como a maneira pela qual as pessoas compartilham suas experiências e saberes. A velocidade 
e o volume cada vez maiores de informações circulando em diversos meios impõem às(aos) 
profissionais a necessidade de organizar seus conteúdos para transmiti-los com eficiência e 
agilidade, mas também com a qualidade técnica exigida pela profissão. A possibilidade de 
utilizar meios de comunicação como recurso informativo e educativo por psicólogas(os) é 
garantida pelo artigo 55 da Resolução CFP nº 3/2007 (consolidação das Resoluções). Portanto, 
a utilização dos meios de comunicação não deve servir ao compartilhamento de conteúdos 
sensacionalistas e superficiais que favoreçam entendimentos estereotipados e deterministas 
acerca dos assuntos pertinentes à psicologia. Pelo contrário, deve refletir o compromisso social 
dessa ciência em contribuir para a saúde mental e qualidade de vida das pessoas.

Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais



Na definição dos locais ou meios utilizados para divulgação de serviços, a(o) psicóloga(o) deve fazer uma 
escolha responsável, avaliando os mecanismos de divulgação mais adequados às suas necessidades 
profissionais e ao público a quem se dirige, e considerando sempre os princípios éticos da profissão. Por 
fim, enfatiza-se que o exercício profissional pautado no rigor técnico e ético, com responsabilidade social 
e voltado à promoção da autonomia e emancipação do sujeito, promove a valorização e o 
desenvolvimento da profissão de psicóloga(o)!

Locais de divulgação

Em caso de dúvidas referentes ao exercício profissional, entre em contato com a equipe técnica do 
CRP-12 pelos seguintes meios:

Eletronicamente:

Fale Conosco - http://www.crpsc.org.br/fale-conosco-1

Por telefone: 

Sede – (48) 3244-4826

Subsede Oeste – (49) 3304-0388 

Subsede Norte - (47) 3202-7421

Presencialmente: 

Sede – Rua Professor Bayer Filho, 110, Coqueiros – Florianópolis
Subsede Oeste - Rua Porto Alegre, 427 D, Sala 802. Ed Lazio Executivo, Centro – Chapecó
Subsede Norte – Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, Centro, Joinville
 
Horário de atendimento da Equipe Técnica: segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
(*sexta-feira não há atendimento externo).

Orientação sobre o exercício profissional




