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Ética e Sigilo Profissional 

O que as/os 
Assistentes Sociais 
precisam saber sobre 

A manutenção de um segredo parece algo simples, mas 

envolve questões e dilemas que colocam o tema Sigilo 

Profissional como consulta recorrente nas requisições 

dos/as assistentes sociais à Comissão de Orientação e 

Fiscalização do CRESS-PR. Por este motivo, este foi o 

tema escolhido para este CRESS Orienta com o propósito 

de instrumentalizar o exercı́cio profissional.

Para além de uma questão técnica ou simplesmente 

procedimental, o sigilo profissional requer reflexão ética, 

análise crı́tica da realidade e autonomia profissional. A 

compreensão do Sigilo Profissional não pode ser feita 

isoladamente, na medida em que compõe o conjunto de 

valores e princı́pios do Código de E� tica Profissional do/a 

assistente social, que permite a compreensão da 

construção histórica do sujeito social e que sua 

materialidade se constitui na sua múltipla relação com a 

sociedade de classes.

Qual a postura do/a Assistente Social frente à 

proteção do/a usuário/a?

A proteção do/a usuário/a encontra sustentação na 

dimensão ética do sigilo, enquanto direito e dever dos/as 

assistentes sociais.

A confiança depositada no/a Assistente Social deve ser 

respeitada com o objetivo de proteger a integridade fı́sica 

do/a usuário/a, mantendo sigilo de qualquer informação, 

mas também de proteger a integridade da personalidade, 

pois a revelação pode acarretar um prejuı́zo moral 

susceptı́vel de discriminação. O sigilo profissional abrange 

as informações captadas em virtude do regular exercı́cio 

profissional e obriga a todos os/as trabalhadores/as que 

por razão do seu ofı́cio ou suas relações laborais, tenham 

conhecimento de informações confidenciais de outras 

pessoas. (Parecer Jurı́dico do CFESS nº 06/2013).



CRESS PR Orienta

O Código de E� tica Profissional do/a Assistente Social 

e s t a b e l e c e  n o  T ı́ t u l o  I I :  D o s  D i r e i t o s  e  d a s 

Responsabilidades Gerais do/a Assistente Social, Art. 2º 

Direitos do Assistente Social, Alı́nea d) Inviolabilidade 

do local de trabalho e respectivos arquivos e documen-

tação, garantindo o sigilo profissional. Dispõe, em 

capı́tulo especı́fico, a necessidade da garantia do sigilo 

profissional que se amolda aos dispositivos constitucio-

nais na perspectiva da proteção do direito a intimidade e 

privacidade, conforme disposto no Artigo 5º, inciso X da 

Constituição Federal de 1988.

Qual o procedimento quanto ao material 

técnico sigiloso?

O material técnico sigiloso do Serviço Social tem sua 

compreensão expressa na Resolução CFESS nº 556/2009 

de 15 de setembro de 2009:

Art. 2º – Entende-se por material técnico sigiloso toda 

documentação produzida, que pela natureza de seu 

conteúdo, deva ser de conhecimento restrito e, portanto, 

requeiram medidas especiais de salvaguarda para sua 

custódia e divulgação.

Parágrafo U� nico - O material técnico sigiloso caracteriza-

se por conter informações sigilosas, cuja divulgação 

comprometa a imagem, a dignidade, a segurança, a 

proteção de interesses econômicos, sociais, de saúde, de 

trabalho, de intimidade e outros, das pessoas envolvi-

das, cujas informações respectivas estejam contidas em 

relatórios de atendimentos, entrevistas, estudos sociais 

e pareceres que possam, também, colocar os usuários em 

situação de risco ou provocar outros danos.

Assim, a caracterização de sigilo torna o material restrito 

aos assistentes sociais, devendo este material ser armaze-

nado em local especı́fico e de acesso limitado aos 

profissionais de serviço social da instituição, seja na 

forma fı́sica ou eletrônica.

Art. 3º – O/A Assistente Social garantirá o caráter 

confidencial das informações que vier a receber em razão 

de seu trabalho, indicando nos documentos sigilosos 

respectivos à menção: “sigiloso”. (Resolução CFESS Nº 

556/2009)

O sigilo profissional no âmbito de atuação do/a Assistente 

Social tem por objeto a preservação da intimidade dos/as 

usuários/as e é ato necessário à preservação do vı́nculo de 

confiança estabelecido entre o profissional e os/as 

usuários/as.

Quem decide qual informação deve ser pre-

servada ou divulgada?

Esta é uma prerrogativa do/a Assistente Social, de modo 

que manter o sigilo profissional é uma escolha ético-

polı́tica que garante a proteção da intimidade e da 

privacidade dos usuários e usuárias do Serviço Social, 

quando determinados aspectos da vida das pessoas 

devem permanecer resguardados.
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