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Parâmetros adotados pela Comissão de Orientação e Fiscalização para 
Ação de Fiscalização aos órgãos públicos no contexto do SUS e SUAS 

 

1º aspecto – Habilitação Profissional 

Em inúmeras ações o Conselho teve que intervir em situações de trabalho 
relacionadas à ação e manutenção do contrato de trabalho com pessoas não 
habilitadas para o exercício da profissão de psicólogo e o atendimento da demanda 
da Psicologia. Tal situação contraria a Lei Federal Nº 4.119/62, que criou a profissão 
de psicólogo e a Lei Nº. 5.766, regulamentada pelo Decreto Nº. 79.822/77, 
responsável pela criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 
Psicologia, que determina a inscrição profissional como requisito legal para o 
exercício da profissão. 

Considerando o relevante papel que a profissão de psicólogo tem alçando na saúde 
pública e na política de assistência social, informamos que é dever do psicólogo 
portar a Carteira de Identidade Profissional, bem como é esperado por parte do 
contratante a exigência da apresentação e manutenção de cópia do referido 
documento no ato de sua contratação. 

No caso do(a) Psicólogo(a) ocupar um cargo comissionado ou de coordenação 
técnica, para qual o profissional obteve sua contratação em decorrência de sua uma 
habilitação profissional de nível superior, este deve estar inscrito e manter sua 
inscrição ativa. Tal informação pode ser obtida através de consulta no Cadastro 
Nacional de Psicólogos no endereço: http://cadastro.cfp.org.br/cfp/ . No caso de não 
encontrar a inscrição do profissional de psicologia no referido cadastro, o interessado 
poderá ainda consultar a secretaria do CRP-12 em secretaria@crpsc.org.br  

2º Aspecto – Condições mínimas para o atendimento em psicologia. 

No que tange às condições para o exercício profissional, frequentemente observamos 
psicólogos atuando em espaços inadequados e irregulares, fato que impacta 
diretamente no comprometimento da garantia do sigilo, da qualidade dos 
atendimentos prestados e da satisfação dos usuários dos serviços. A título de 
exemplo temos: a atuação em ambientes médicos/odontológicos, conteiners, espaços 
improvisados e de rodízio (sala que estiver disponível) e com circulação de 
profissionais e usuários.  

Ainda há situações que demandam que tais profissionais necessitem comprar 
materiais com dinheiro próprio visto que o serviço não dispor de materiais e recursos 
apropriados ao atendimento ou mesmo a recusa por parte da gestão em  adquiri-los.         
Para que o profissional possa cumprir este dever de prestar um atendimento com 
qualidade e ética, é necessário que lhe seja disponibilizado sala de atendimento 
com vedação acústica e visual, bem como, lhe seja proporcionando espaço 
físico e/ou virtual seguro para o registro e a guarda de materiais sigilosos. 

mailto:crp12@crpsc.org.br
mailto:oeste@crpsc.org.br
http://cadastro.cfp.org.br/cfp/
mailto:secretaria@crpsc.org.br


PARÂMETROS MÍNIMOS PARA O EXERCÍCIO 
DA PSICOLOGIA 

NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE E NO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

SEDE - Rua Professor Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis – CEP 88080-300 

Fone: (48) 3244-4826 – www.crpsc.org.br – e-mail crp12@crpsc.org.br  

 

SUBSEDE OESTE – Ed. Lazio Executivo, Av. Porto Alegre, 427-D, Sala 802 – Centro – 

Chapecó – CEP 89.802-130 Fone/fax: (49) 3304-0388 – e-mail  oeste@crpsc.org.br  

Recomenda-se que os atendimentos psicológicos não sejam interrompidos e que 
ocorram em ambientes previamente planejados, higiênicos, ventilados, 
iluminados e com mobiliário/instrumental adequado. 
O trabalho do(a) psicólogo(a) também se utiliza de instrumentos privativos 
específicos para possibilitar o alcance de demandas de públicos específicos, como no 
caso do trabalho com crianças e adolescentes que requer materiais lúdicos ou em 
processos de avaliação psicológica quando, muitas vezes, são utilizados testes 
psicológicos.  
Quando os atendimentos forem de natureza psicoterápica prevista para serviços 
do SUS, será necessário que o mobiliário e os estímulos do ambiente onde se dará 
o trabalho sejam condizentes com a proposta técnica da Psicologia. Não é 
recomendável que este tipo de atendimento se dê em consultórios médicos, 
odontológicos e de outros profissionais da saúde que estejam equipados com móveis 
e instrumentais próprios que não oferece o mínimo de acolhimento.  
Há que se destacar que a Psicologia como profissão não se restringe à Psicologia 
clínica e que a psicoterapia é uma das possibilidades de intervenção clínicas, e 
que o atendimento psicológico deve estar em acordo com seus Princípios Éticos e 
os preceitos normativos e ideológicos da Constituição Brasileira.  
O vínculo de confiança estabelecido entre o psicólogo e os usuários de seus 
serviços é seu principal instrumento de trabalho, devendo ocorrer de forma clara e 
coerente. Para tanto, é necessário que o profissional de psicologia tenha autonomia 
para a escolha dos métodos mais adequados ao campo de trabalho, principalmente 
quando participa de equipe de trabalho que esperamos ocorra de forma integrada e 
respeitosa entre os profissionais que integram a equipe, tanto do SUS quanto do 
SUAS. 

3º Aspecto – Registro documental do trabalho. 

O trabalho do(a) psicólogo(a) precisa ser registrado conforme regulamentado pela 
Resolução CFP Nº 001/2009 (alterada pela Resolução CFP Nº 005/2010), vide folder 
no site do CRP-12.  
No que tange à guarda e conservação dos prontuários psicológicos e registros 
documentais, os psicólogos constantemente relatam situações de fragilidade na 
preservação do sigilo destas informações, relatando inclusive arrombamentos de 
gavetas e móveis chaveados e a invasão de sistemas informatizados.  
Destaca-se que o(a) Psicólogo(a) deve garantir o compartilhamento das 
informações com a equipe para possibilitar o trabalho integrado. No entanto, 
devem ser preservadas as informações de cunho técnico específico e privativo 
(próprio) da psicologia que deverão ser armazenadas em local exclusivo e 
seguro, como testes psicológicos, relatos descritivos e analíticos de atendimentos e 
casos, entre outros. 
Quando no trabalho multiprofissional, na relação da psicologia com as demais 
profissões e com a Coordenação, no que se refere às informações partilhadas, estes 
devem ser esclarecidos que o rompimento do sigilo destas informações afeta a 
intimidade dos atendidos, banaliza o trabalho e os instrumentos do psicólogo e 
implica muitas vezes no rompimento dos atendimentos.  
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Reforçamos a necessidade de existir arquivo virtual ou físico que permita o registro e 
a guarda exclusiva de material privativo do psicólogo e/ou da equipe de psicólogos, 
quando for o caso. Bem como, o entendimento do direito ao acesso ao prontuário 
da psicologia por parte do usuário, ou seja, do beneficiário do serviço de 
psicologia.  
Não é possível à Gestão e ao Poder Judiciário o acesso ao prontuário psicológico, 
sendo que mediante o pedido de informações dirigido ao profissional de psicologia 
este avaliará a demanda e a possibilidade de informar o estritamente necessário 
para contribuir com a tomada de decisão.  
No caso do psicólogo precisar se afastar definitivamente de seu trabalho, a pedido 
deste ou por demissão involuntária, (a menos que seja por motivo fortuito), deve ser 
garantido ao profissional de psicologia tempo e espaço para fazer o desligamento 
com os atendidos e a possibilidade de repassar as informações para aquele que 
irá substituí-lo. Muitas vezes, o profissional é desligado ou transferido de seu local de 
trabalho (rompe seu contrato de trabalho) antes que o substituto já esteja contratado 
prejudicando a continuidade do atendimento ao usuário.  
No que se refere à guarda de material privativo decorrente dos atendimentos 
realizados pelo psicólogo desligado ou transferido, quando não houver possibilidade 
de uma transferência presencial, se o lapso temporal for pequeno, o material 
sigiloso poderá ficar lacrado guardado sob a responsabilidade (tutela) de um 
profissional de saúde cujo Código de Ética Profissional preveja o sigilo como 
um de seus deveres e aberto somente pelo profissional de psicologia substituto. Se 
não houver previsão da substituição ou o tempo de espera for longo (maior que 
dois meses) orienta-se que o material seja remetido lacrado para a Sede do CRP 
12 ou para o Escritório Setorial em Chapecó, até o momento que outro psicólogo vier 
a assumir o encargo. 

4º Aspecto – Estágios em Psicologia 

O estágio em psicologia, tal como qualquer outro, é regulamentado pela Lei 
11.778/2008, e, portanto, deve ser caracterizado como ato educativo. A fiscalização 
do CRP-12 encontrou locais de estágio sem a devida supervisão técnica, 
possibilitando situações que mais se assemelham com a precarização e com o 
exercício ilegal da profissão. 
Para possibilitar que as políticas públicas sejam espaço de formação para os futuros 
profissionais, e ocorram na perspectiva do direito do usuário, orienta-se que os 
gestores estabeleçam convênios com a Instituições de Ensino Superior e 
celebrem Termos de Compromissos de Estágio, compatíveis com a legislação 
vigente evitando a precarização do trabalho. O profissional indicado para a 
supervisão do estagiário de psicologia deve ser psicólogo habilitado, uma vez que 
poderá contribuir para a formação deste acadêmico e garantir que a população seja 
atendida com qualidade e ética, conforme Art. 17 no Código de Ética Profissional de 
Psicologia. 
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5º Aspecto – Relação com o Sistema de Justiça 

A maior demanda concentrada de dúvidas e pedidos de auxílio dos psicólogos que 
atuam nos órgãos públicos, que chegam até o CRP-12, referem-se às solicitações e 
determinações do Sistema Judiciário. Estas, quando extrapolam o escopo de suas 
atribuições, conforme o marco regulatório das políticas públicas previstos para os 
diferentes equipamentos/serviços, limitam e geram prejuízos ao processo de trabalho 
e aos usuários por consequência.  
Situações que exemplificam tal cenário, o qual denominamos “transborde da justiça”, 
tratam de:  
a) Solicitações para avaliação psicológica para casos/situações que sequer foram 
acompanhadas pelos serviço (com prazo para elaboração de Laudo) e, mesmo que 
pessoas tenham sido atendidas, por vezes  há flagrante  confusão entre o papel de 
perito(perícia psicológica) e a característica do trabalho do psicólogo na respectiva  
política  pública;  
b) Requerimento da Delegacia de Polícia para acesso aos registros dos atendimentos 
do psicólogo, de produção de documentos/informações e de pedidos para avaliação 
de pessoas com finalidade de compor prova em abertura de Inquérito Policial e/ou 
processo;  
c) Intimação para testemunhar e/ou depor em juízo sem que a gestão tenha um 
profissional do Direito para orientar e responder quando houver interferência no 
vínculo estabelecido com a família ou o atendido;  
d) Pedidos de envio dos prontuários ou de relatos de sessões psicológicas na íntegra. 
O CRP-12, em conjunto com diversas entidades, participa e coordena uma grande 
ação para a identificação e esclarecimento sobre as contribuições e os limites do 
trabalho dos profissionais lotados nas políticas públicas da Assistência Social e da 
Saúde na relação com o Sistema de Justiça.  
Para tanto, não mediremos esforços para a efetividade do Provimento 36 do CNJ 

(composição de equipes multiprofssionais - psicólogos, assistentes sociais e 

pedagogos - nas Varas de Infância e Juventude) e orientamos aos gestores a não 

respaldarem e/ou estabelecerem convênios e outros tipos de parceria que obriguem 
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