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Prezadas(os) Instituições e Profissionais de Psicologia,  

 

Parabenizamos o compromisso social da categoria frente à situação de pandemia do coronavírus. 

O isolamento social como uma das medidas para evitar o contágio e proliferação do COVID-19, assim 

como o sofrimento psicológico que pode acarretar frente a emergência de saúde pública, reafirmam a 

importância da intervenção psicológica nesse cenário. Diante disso, essa nota será uma das medidas que 

possuem como objetivo o de orientar os grupos de trabalho e profissionais que vêm se organizando para 

atender a essa demanda.  

O Conselho Regional de Psicologia da 12° Região (CRP-12) enquanto autarquia federal de direito 

público, instituída pela Lei N° 5.776/71 e regulamentada pelo Decreto N° 79.822/77, cuja finalidade é 

orientar, fiscalizar e disciplinar a Profissão de Psicologia enquanto Ciência e Profissão, se coloca à 

disposição para orientar conforme o eixo e atividade fim do Sistema Conselhos. Para tanto, conduz algumas 

orientações para o bom andamento das funções de voluntariado a serem exercidas pela(o) profissional de 

Psicologia nessa situação de pandemia. 

De acordo com o artigo 6º da Resolução CFP n° 011/2018 o atendimento por meio das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) não é adequado em  situações de urgência e emergências. Após 

diálogo com o Conselho Federal de Psicologia, em 21 de março de 2020, foi emitida nota orientativa 

reafirmando o artigo 6º da referida resolução e explicitando que o atendimento online em situação de 

emergências  e  crise é  inadequado. Conforme referido na nota, entende-se por situação de emergência 

"casos com riscos iminentes de tentativa de suicídio e transtornos graves, entre outros, cuja intervenção 

necessita ser imediata e presencial devido à gravidade do quadro sintomático". Assim, recomenda-se a 

elaboração e aplicação de um formulário antecessor ao atendimento por meio de TICs, justamente para 

que ocorra a triagem inicial, a fim de verificar se o atendimento por meio da TICs é indicado para o caso.  

Caso esse indivíduo apresenta demandas graves, deve ser orientado a procurar os dispositivos da 

rede do Sistema Único de Saúde (SUS). No mais, é preciso delimitar ainda, previamente, os aspectos 

socioeconômicos que justifiquem a intervenção voluntária, dado que o atendimento à distância constitui 

ferramenta que visa ampliar o mercado de atuação de todas(os) as(os) profissionais da Psicologia, seja para 

atendimentos voluntários ou não, de maneira que é preciso garantir que não haja dissimetria e 

competitividade desigual no mercado de serviços psicológicos.   

A resolução do CFP n° 011/2018 também veda o atendimento por meio de tecnologias da 

informação para os casos de situações que envolvam violações de direitos e/ou aspectos de violências. 

Desse modo, recomenda-se o encaminhamento aos dispositivos da assistência social.  
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             Em situações como a atual, recomenda-se que os atendimentos tenham como base a psicoterapia 

breve, na qual deve ser garantido ao usuário, desde que cumpridos os critérios de triagem, o atendimento 

de forma voluntária tendo este início, meio e fim, afastando qualquer possibilidade de extensão ininterrupta 

do procedimento que abarque intervenções fora do contexto que a justifique (estratégias focais de 

resiliência).  

Para o atendimento por meio de TICs é primordial que sejam garantidos os aspectos sigilosos e 

a intervenção baseada em técnicas científicas. Para estar habilitada(o) e em condição de oferecer o 

atendimento por meio das TICs, as(os) profissionais devem submeter cadastro à análise na plataforma e-

Psi, administrada pelo Sistema Conselhos, e estar com todas as suas atribuições em dia. Lembra-se que para 

os meses de março e abril o profissional não precisará estar com o cadastro aprovado, no entanto, é 

imprescindível que seja realizado, conforme orientações do CFP. Essa modalidade exige que sejam 

adotados protocolos para um atendimento seguro que incluem desde a escolha adequada das ferramentas 

pelas quais se dará a comunicação (com base em seus critérios de segurança), até orientações à pessoa 

atendida sobre os cuidados a serem adotados para proteger o sigilo dos atendimentos.  Além disso, destaca-

se a obrigatoriedade do registro documental de acordo com  os princípios éticos e técnicos contemplados 

na resolução CFP n.° 001/2009. 

Embora o momento atual suscite comoção mundial em torno do sofrimento acarretado pela 

pandemia de COVID-19, o CRP-12 defende que as(os) profissionais da Psicologia atuem de forma 

organizada, de modo a estarem em diálogo com o CRP-12, assim como com órgãos da Saúde e Proteção e 

Defesa Civil. Aliado a isso, destaca-se a importância de que cada profissional atue com responsabilidade 

ética e a partir de uma leitura cuidadosa dos materiais científicos e técnicos sobre a atuação na gestão 

integral de riscos de emergências e desastres. 

Salienta-se que na divulgação dos serviços psicológicos não deve ser promulgada a gratuidade do 

atendimento, podendo ser usada a palavra “voluntariado”, porém sem contornos sensacionalistas. O CRP-

12 se solidariza e compreende o impacto social e econômico que virá em consequência do isolamento social 

necessário neste momento, principalmente para determinadas parcelas da sociedade. Dessa forma, a 

gratuidade do atendimento, quando pertinente, deve ser acordada de forma individual com o usuário. Com 

essa medida, o CRP-12 pretende valorizar o saber técnico de nossas(os) profissionais, resguardando o papel 

social da profissão, sem descuidar da segurança financeira da categoria.  

Pontua-se, ainda, que devem ser aceitas(os) como voluntárias(os) somente psicólogas(os) 

inscritas(os) e ativas no CRP-12. Para tanto, deve ser consultado o Cadastro Nacional de Psicólogas(os), 

onde deve-se ter as informações, nome completo, número de registro profissional e CPF. Para a consulta 

utilizar o seguinte endereço:      
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http://cadastro.cfp.org.br/siscafweb/carregaConselho.do?tipoAcesso=2&sigla=cfp&ini=1&cache=158531

2579551 

Por fim, recomenda-se às(aos) profissionais que se propuserem a coordenar grupos de 

psicólogas(os) para atendimento da atual demanda de sofrimento psicológico frente à situação de pandemia, 

que haja uma triagem também na seleção dessas(es) profissionais quanto ao preparo técnico para atender 

demandas relacionadas a esse contexto, em cumprimento ao disposto no art. 1º, alínea “b” do Código de 

Ética Profissional do Psicólogo, que impõe o dever às(aos) psicólogas(os) de assumirem responsabilidades 

profissionais somente por atividades para as quais estejam capacitadas(os) pessoal, teórica e 

tecnicamente. 

Para mais informações acesse o link da nota orientativa do CFP: https://site.cfp.org.br/nota-

orientativa-asaos-psicologasos-trabalho-voluntario-e-publicidade-em-psicologia-diante-do-coronavirus-

covid-19/ 

O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina se coloca à disposição para o diálogo e 

parabeniza a iniciativa e o compromisso ético das(os) psicólogas(os). 

 

mailto:crp12@crpsc.org.br%7C
mailto:norte@crpsc.org.br%7C
mailto:sul@crpsc.org.br%7C
mailto:oeste@crpsc.org.br%7C
http://cadastro.cfp.org.br/siscafweb/carregaConselho.do?tipoAcesso=2&sigla=cfp&ini=1&cache=1585312579551
http://cadastro.cfp.org.br/siscafweb/carregaConselho.do?tipoAcesso=2&sigla=cfp&ini=1&cache=1585312579551

