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Os desafios relacionados ao sigilo profissional no 
âmbito do Serviço Social têm suas questões cen-
trais vinculadas à precarização das condições ob-
jetivas de trabalho, às requisições institucionais 
e sociais, e demandas profissionais, bem como à 
capacidade ético-política das/os assistentes sociais 
refletirem sobre o sigilo nesse contexto. Nesse 
sentido, as questões de implementação do sigilo 
se explicitam cotidianamente em situações con-
cretas da vida das/os usuárias/os atendidas/os. 
Logo sua resolutividade não se dará pela via de 
regulação (legislações), uma vez que não se tra-
ta de uma imprecisão legal ou normativa, mas de 
dilemas dos tensionamentos da vida social, de si-
tuações concretas.

Portanto, o sigilo profissional não é abstrato, mas 
se configura como toda informação que compro-
meta a integridade da/o usuária/o.

SIGILO X SEGREDO

A/o assistente social estabelece uma relação pro-
fissional com as/os usuárias/os atendidas/os em 
seus espaços sócio-ocupacionais, tomando co-
nhecimento sobre a vida privada das/os usuárias/
os que devem ser resguardadas/os no âmbito do 
sigilo profissional e não apenas de um segredo.
A palavra segredo tem origem no latim, secre-
tum. Secreto, guardado em segredo. Exprime lugares 
isolado, solidão, pensamentos, o que se tem conheci-
mento particular, sob reserva ou ocultamente. O res-
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guardo de informações no âmbito do segredo re-
mete a relações e informações do âmbito familiar 
ou de amizade. 

Já a palavra sigilo também se origina no latim, 
sigilum. Marca pequena, sinalzinho, objeto de re-
levo, SELO. Exprime algo que deve ser protegido. O 
sigilo relaciona-se ao estabelecimento de relação 
técnica e formal, tendo em vista que a/o assisten-
te social estabelece uma relação profissional com 
as/os usuárias/os, e não relação de amizade e in-
formalidade, embora estabeleça vínculo de con-
fiança, proximidade com as/os usuárias/os.

Assim, diferenciar segredo e sigilo, ou seja, a pes-
soalidade/informalidade da relação profissional, é 
essencial para que estabeleça um posicionamen-
to ético-político frente às informações prestadas 
no âmbito da relação profissional. Distingui-las, 
portanto, permite a/ao profissional compreen-
der que as informações trazidas devem ser 
respeitadas, inclusive as contrárias às suas 
crenças e valores pessoais.   

RESPALDO NO CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL PARA REVELAÇÃO 
DE SIGILO – MEDIAÇÃO

É impossível que uma profissão como o Serviço So-
cial, por meio de seu Código de Ética, determine 
ou preveja todas as situações específicas em que 
o sigilo profissional poderá ou não ser quebrado. 
Por isso, cada situação deve ser avaliada em con-
sonância com os princípios éticos do CEP.

O sigilo profissional aparece no Código de Ética 
como um direito e como um dever, e tem por fi-
nalidade a proteção da/o usuária/o. Assim, o sigilo 
se constitui em um direito da população atendida 
e também das/os profissionais, pois deriva do di-
reito das/os usuárias/os. O Código de Ética coloca 
como alternativa à quebra do sigilo profissional 
“quando se tratar de situações cuja gravida-
de possa, envolvendo ou não fato delituo-
so, trazer prejuízo aos interesses do usuário, 
de terceiros e da coletividade” (artigo 18º). 
Mas o que e quais informações podem ser de fato 
compartilhadas?
No cotidiano da Comissão de Orientação e Fisca-
lização (COFI), podem-se identificar duas tendên-
cias, no seio da categoria profissional, nas quais 
uma parcela de profissionais tende a considerar 

tudo como sigiloso e uma outra parcela que ten-
de a relativizar os aspectos do sigilo, especialmen-
te no âmbito da atuação multi e interdisciplinar, 
sendo que ambas situações requerem cautela, 
pois apresentam imprecisão: uma porque a ação 
profissional tende a se esvaziar, pois a nossa ação 
é de publicizar informações para acesso a direitos, 
e a outra devido a homogeneização e perca das 
particularidades das profissões.

Frente às tendências apontadas faz-se necessário 
pontuar que compete a/ao assistente social 
refletir e decidir se as informações tomadas 
em conhecimento são sigilosas ou não, sen-
do que essa decisão deve passar pelo crivo 
ético-político e devem estar em consonância 
com as circunstâncias que demandam pro-
teção a/ao usuária/o em função de suas ne-
cessidades concretas. Ou seja, são as demandas 
das/os usuárias/os do serviço social que definem 
o que e quais informações são necessárias para 
ser compartilhadas, assim como o que e quais são 
de caráter sigiloso, em necessária articulação aos 
princípios éticos profissionais.

Nesse sentido, não é porque juridicamente uma 
situação que o/a usuário relatou é considerada 
crime (a exemplo do aborto), que a/o profissional 
está habilitada/o a quebrar o sigilo profissional. 
As crenças e valores pessoais da/o assistente 
social devem reservar-se ao âmbito privado 
de sua vida, pois na ação profissional deve 
abster-se de práticas que visem policiar e 
moralizar comportamentos, controlar cor-
pos e quaisquer outras formas de opressão 
por raça, etnia ou gênero.

Portanto, é importante destacar que quando se 
fala na “quebra do sigilo”, devemos compreender 
essa questão de uma forma crítica, responsável e 
ética; o que pressupõe não se pautar em posições 
preconceituosas, embasadas pelo senso comum e 
por juízos de valor, para romper com esse com-
promisso. 

Da mesma forma, nenhum instrumento de tra-
balho institucional é sigiloso. Toda informação si-
gilosa não deve ser registrada em documento de 
acesso da equipe, documento público, a exemplo 
as informações que compõe os relatórios, que, 
sendo esse um documento de domínio público, se 
a informação é sigilosa não deve constar. O cará-
ter de sigilo não é dado no tipo de documen-
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to/instrumento utilizado pela/o assistente 
social no registro de sua intervenção e, sim, 
na informação que compõe o documento.

Outro aspecto a se considerar é que no cotidia-
no do exercício profissional nas instituições, com 
as equipes de trabalho, há projetos profissionais 
e societários em disputa. Nesse aspecto, a/o as-
sistente social deve considerar que na realidade 
institucional, da rede de serviços e de atendimen-
to há indivíduos e saberes distintos, com valores 
diferenciados, pertencimento de classe, por vezes 
antagônicos, sendo que tais elementos devem ser 
ponderados no compartilhamento das informa-
ções e devem passar pelo crivo da direção do Pro-
jeto Ético Político. 

RESOLUÇÃO Nº 556/2009

A resolução CFESS nº 556/2009 trata dos procedi-
mentos necessários para lacração de material téc-
nico e material técnico sigiloso. Tal procedimento 
deve ser realizado por assistente social quando 
deixa de trabalhar em um determinado espaço e 
sua substituição não será imediata.

No entanto, para além desse aspecto específico, 
tal resolução, assim como o Código de Ética Pro-
fissional, tornam-se instrumentos de orientação 
sobre sigilo profissional e a diferença entre mate-
rial técnico e material técnico sigiloso.

É válido destacar que no âmbito do Conjunto 
CFESS/CRESS não existe instrumento normativo 
específico para definição do que é considerado 
como sigilo profissional, tampouco uma resolução 
ou normativa que apresente padrões de material 
técnico e material técnico sigiloso. Apesar do cla-
mor de uma parte da categoria por instrumentos 
com esta finalidade, entende-se que tal procedi-
mento feriria a autonomia profissional de cada 
assistente social em seu espaço de trabalho, des-
considerando sua capacidade técnica de escolha 
dos instrumentais.

Isso posto, evidencia-se que, no Código de Ética, o 
CAPÍTULO V é todo dedicado ao trato sobe sigilo 
profissional, esclarecendo que o sigilo profissio-
nal é um direito da/o assistente social e “[...]pro-
tegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que 
o/a assistente social tome conhecimento[...]” 
(Art. 16, CEP).

Ou seja, por esse pequeno trecho é possível sa-
ber que toda informação que a/o assistente social 
tome conhecimento em seu exercício deve ser 
tratada em caráter sigiloso. No entanto, o pro-
cesso de trabalho multi/interdisciplinar, a neces-
sária interlocução em rede de proteção social, faz 
com que esse profissional precise revelar alguns 
elementos do sigilo profissional para garantir a 
proteção social da/o usuária/o. Deste modo, a re-
solução CFESS nº 556/2009 nos permite ser ainda 
mais específicos/as:

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 salva-
guarda para sua custódia e divulgação. 
Parágrafo Único - O material técnico si-
giloso caracteriza-se por conter informa-
ções sigilosas, cuja divulgação comprome-
ta a imagem, a dignidade, a segurança, 
a proteção de interesses econômicos, so-
ciais, de saúde, de trabalho, de intimida-
de e outros, das pessoas envolvidas, cujas 
informações respectivas estejam contidas 
em relatórios de atendimentos, entrevis-
tas, estudos sociais e pareceres que pos-
sam, também, colocar os usuários em si-
tuação de risco ou provocar outros danos.
[...]
Art. 4º – Entende-se por material técnico 
o conjunto de instrumentos produzidos 
para o exercício profissional nos espaços 
sócio-ocupacionais, de caráter não sigilo-
so, que viabiliza a continuidade do Ser-
viço Social e a defesa dos interesses dos 
usuários, como: relatórios de gestão, re-
latórios técnicos, pesquisas, projetos, pla-
nos, programas sociais, fichas cadastrais, 
roteiros de entrevistas, estudos sociais e 
outros procedimentos operativos.

É necessário ainda lembrar que SOMENTE o ma-
terial técnico sigiloso é de caráter reservado à/ao 
profissional que realiza intervenção. Por este fato, 
deve ser guardado em local específico, garantidas 
as condições éticas e técnicas para o trabalho e 
registro. Isso significa dizer que, frente a uma soli-
citação de documentos, feita por qualquer sujeito 
que tenha interesse e contribuição no processo de 



4PÁGINA

acompanhamento (ex: usuária/o, rede de serviços 
de proteção social, órgãos do sistema de justi-
ça), TODOS os materiais técnicos do processo de 
acompanhamento devem ser apresentados (por 
exemplo, o prontuário). A única documentação 
que fica reservada neste contexto é o material 
técnico sigiloso.

A inviolabilidade dos arquivos situa-se, 
portanto, no direito da garantia do sigi-
lo, que é preceito da ordem pública para 
todas as profissões e fundamenta-se no 
princípio da confiança, estando acima de 
qualquer relação contratual ou de traba-
lho, devendo ser preservado sob pena de 
poder ficar caracterizado “abuso de au-
toridade” pelo terceiro que incidir em tal 
prática. (BARROCO; TERRA, 2012, p. 146)

É necessário pontuar que solicitações desta forma 
não são recorrentes no cotidiano de trabalho de 
assistentes sociais, posto que o diálogo com as/
os demais profissionais, equipamentos da rede 
de serviços e órgãos do sistema de justiça ocorre 
por meio de relatórios, encaminhamentos, etc. No 
entanto, é necessário que a/o profissional tenha 
clareza sobre tal distinção com vistas a subsidiar 
o processo de separação do registro das informa-
ções obtidas entre material técnico e material téc-
nico sigiloso.
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