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RESUMO: O presente artigo teve como iniciativa para sua construção as observações feitas em 

um equipamento de Assistência Social que apresentava uma falha na efetivação do sigilo por 

conta da estrutura do equipamento. Este artigo tem como objetivo apresentar a categoria sigilo 

a partir dos Códigos de Éticas da profissão de Serviço Social, bem como algumas maneiras para 

sua efetivação baseado em algumas resoluções seguidas pela profissão, assim como apresentar 

os resultados obtidos. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental. 

Para a coleta de dados, utilizou-se de entrevistas semi-estruturadas com os Assistentes Sociais 

do equipamento e usuários do serviço acerca de suas concepções de sigilo e que medidas 

podem ser tomadas para efetivação dentro do equipamento.  
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo fazer uma explanação a respeito do termo 

sigilo dentro da profissão de Serviço Social a partir dos Códigos de Ética dos 

Assistentes Sociais, ou seja desde 1947 até o atual Código de 1993. Serão 

observados nesses documentos as condições éticas e técnicas do atendimento 

do Assistente Social perante os usuários, bem como os materiais técnicos e 

técnicos sigilosos e suas formas de armazená-los de maneira adequada. Por fim, 

será apresentado os resultados obtidos a partir das entrevistas semi-

estruturadas realizadas com os Assistentes Sociais e usuários de um 

determinado equipamento da área de Assistência Social 

Teve-se como iniciativa para sua elaboração, as observações realizadas 

dentro de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), que 

apresentava como dificuldade a efetivação do sigilo, por conta da estrutura do 

equipamento, em que mais de um profissional atende ao mesmo tempo, usuários 
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com demandas distintas, visto a falta de salas para um atendimento 

particularizado.  

 

METODOLOGIA 

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica com algumas concepções de 

sigilo e a pesquisa documental tendo como base os cinco Códigos de Éticas, 

bem como duas resoluções expedidas pelo Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), que trata a respeito de medidas das condições éticas e técnicas do 

sigilo profissional, e também sobre as maneiras adequadas para o 

armazenamento dos materiais técnicos produzidos pelos Assistentes Sociais. 

Será apresentado os resultados obtidos a partir da coleta de dados de 

entrevista semi-estruturada, realizada dentro de um CRAS, com os Assistentes 

Sociais da instituição e também com usuários do serviço, a fim de averiguar suas 

concepções de sigilo e que medidas podem ser realizadas para que os 

atendimentos sejam realizados de maneira mais sigilosa.  

Para esta pesquisa houve a participação de dois Assistentes Sociais que 

compõem a equipe técnica da instituição e quatro usuários que passaram por 

atendimento no mesmo ambiente ao mesmo tempo por profissionais distintos.  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo o Dicionário Online “sigilo é aquilo que deve permanecer 

oculto, um acontecimento ou coisa que não deve ser divulgado, ou ainda um 

assunto compartilho com um número reduzido de pessoas”. Aqui pode-se 

perceber que o sigilo é entendido de forma geral como aquilo que deve 

permanecer guardado entre poucas pessoas. 

Os Assistentes Sociais desde seu primeiro Código de Ética tiveram como 

princípio guardar sigilo, segundo Oliveira (2011), muitas vezes torna-se quase 

impossível, visto a precariedade de certos ambientes, ameaçando assim o sigilo 

com “salas inadequadas, inexistência de arquivo com chave para guardar o 

material, entre outros, mesmo com a regulamentação das resoluções expedidas 

pelo CFESS e as diretrizes contidas no Código de Ética profissional de 1993”. 

(OLIVEIRA, p. 11, 2011). 



 

No Código de Ética de 1947, na seção um apresentam-se os deveres 

fundamentais do Assistente Social, no parágrafo dois expõem a relação do sigilo: 

“Guardar rigoroso sigilo, mesmo em depoimentos policiais, sobre o que saiba em 

razão do seu ofício”. (ABAS, 1947, p.1). Entende-se a partir da leitura deste 

Código que trata-se da relação do sigilo entre o que diz o beneficiário de Serviço 

Social3 e o profissional, colocando acima de tudo o sigilo daquilo que foi dito. 

No Código de Ética de 1965, o termo sigilo é deixado de lado, sendo 

utilizado o termo segredo.   

Art. 15°‐  O assistente social é obrigado pela Ética e pela Lei (art. 154 
do Código Penal) a guardar segredos sobre todas as confidências 
recebidas e fatos de que tenha conhecimento ou haja observado no 
exercício de sua atividade profissional, obrigando‐se a exigir o mesmo 
segredo de todos os seus colaboradores. (CFAS, 1965, p. 3) 

 
Nos parágrafos que sucedem ao artigo 15º do Código de Ética, 

percebe-se uma preocupação com o “cliente”, tendo em vista que a preservação 

do que foi dito pelo mesmo é a principal responsabilidade do profissional, ou em 

caso que haja a necessidade de revelar o “segredo” deverá ser autorizado pelo 

então “cliente”, após visto não haver outros meios. 

No Código de Ética de 1975, são utilizados dois termos para referir-se 

ao sigilo profissional, sendo eles o próprio termo sigilo e também o termo 

“segredo”. Neste Código a relação do sigilo não estende somente ao profissional 

de Serviço Social, mas também aos demais profissionais da instituição.  

Tratando-se também como o Código anterior que a revelação do sigilo 

ou segredo dar-se-á após esgotado outros meios de solucionar alguma situação, 

e somente será revelado após o consentimento do cliente. Podendo ser 

entendido não haver quebra de sigilo em certas ocasiões: “§5° ‐  Não constitui 

quebra de segredo profissional a revelação de casos de sevícias, castigos 

corporais, atentados ao pudor, supressão intencional de alimento e uso de 

tóxicos, com vista à proteção do menor”. (CFAS, 1975, p. 8). 

No Código de Ética de 1986 volta-se a concepção de sigilo e está 

exposto no capítulo III deste Código: “Art. 4° ‐ O Assistente Social deve observar 

o sigilo profissional, sobre todas as informações confiadas e/ou colhidas no 
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exercício profissional”. (CFESS, 1986, p. 4). Destaca-se como nos Códigos 

anteriores que a quebra de sigilo será feita apenas em último caso em que não 

haja mais outras alternativas. 

No Código de Ética de 1993 que está em vigor até os dias atuais, o termo 

sigilo é reafirmado, trazendo ainda, que tudo que lhe for passado como 

informação torna-se sigiloso, sendo admissível a quebra deste em casos 

delituosos ou que possa trazer consequência ao próprio usuário ou terceiros.  

Visando o sigilo profissional decorrente da estrutura da organização foi 

lançada uma resolução4 no ano de 2006 pelo CFESS que prevê medidas sobre 

o sigilo profissional diante das condições éticas e técnicas do exercício 

profissional. Destaca no seu Art. 2º que o local destinado ao atendimento do 

Assistente Social deve ter espaço suficiente para abordagens coletivas e 

individuais, e ainda deve ser garantido a privacidade do usuário sobre seu 

atendimento e sobre aquilo que o mesmo está expondo. Ainda nessa resolução 

é apresentado que deve haver um espaço adequado para que sejam guardados 

os materiais considerados reservados. Ressaltando ainda no Art. 3º que o 

atendimento deve ser realizado de portas fechadas garantindo assim o sigilo.  

Ainda a partir da Resolução nº 493/2006 apresenta-se as medidas 

necessárias sobre o sigilo do material técnico produzido e utilizado, devendo este 

ser reservadamente de uso restrito do Assistente Social, podendo estar 

assegurado em outro espaço da instituição, não sendo exclusivamente na sala 

do profissional. A partir do exposto, destaca-se a importância de um local 

reservado para atendimento dando-se ênfase ao sigilo daquilo exposto pelo 

usuário, e também dos documentos produzidos pelo profissional. 

Ainda a respeito de materiais técnicos, a partir da Resolução CFESS nº 

556/2009 de 15 de setembro de 2009, existe maneira adequada para efetivo 

sigilo dos documentos, destacando ainda a diferença de matérias técnicos com 

materiais técnicos sigilosos: 

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. (CFESS, 2009, p.2).  
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Já os materiais técnicos são entendidos da seguida maneira: 

 “Art. 4º – Entende-se por material técnico o conjunto de instrumentos 
produzidos para o exercício profissional nos espaços sócio-
ocupacionais, de caráter não sigiloso, que viabiliza a continuidade do 
Serviço Social e a defesa dos interesses dos usuários[...]. (CFESS, 
2009, p.2).   
 

Destaca-se como dever do Assistente Social o cuidado com os materiais 

produzidos, sejam eles técnicos ou principalmente os técnicos sigilosos, a fim de 

garantir ao usuário que as informações repassadas serão respeitadas e 

sigilosamente arquivadas. 

No estado do Rio de Janeiro, há uma lei tratando a respeito do sigilo no 

ambiente profissional, destacando a importância deste e as formas como 

preservá-lo. 

“Art. 1º No atendimento dos usuários do serviço público estadual, no 
âmbito da administração direta, indireta e fundacional, por parte de 
profissional de serviço social, é obrigatória a existência de local que 
assegure a privacidade e a dignidade do atendimento, além do Sigilo 
das informações prestadas”. (RIO DE JANEIRO, 2008). 

 

Destaca-se um ponto importante no parâmetro II do Art. 2º, que o 

atendimento do profissional deve ser em um lugar reservado, evitando qualquer 

tipo de interrupção. Porém isso é uma dificuldade para a maioria dos espaços, 

visto que a estrutura dos equipamentos dificulta a efetivação do exposto, mesmo 

não sendo uma atribuição federal, ressalta-se a importância que todos os 

equipamentos poderiam adquirir isso ao seu funcionamento. 

 
RESULTADOS 

No que tange os resultados, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com os dois Assistentes Sociais da instituição e com quatro 

usuários que passaram por atendimentos conjuntos, e que tratavam de assuntos 

diferentes com profissionais distintos. Diante disso, apresenta-se a seguir as 

entrevistas com os profissionais do equipamento de Assistência Social. 

Os dois profissionais apresentam em suas falas o conceito de sigilo 

profissional, embora se distingam. O profissional um apresenta como sendo “os 

laços criados entre ele e o usuário, já que o profissional torna-se referência para 

o usuário” (Informação verbal)5. O profissional dois concebe o sigilo como um 
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“direito e dever do Assistente Social, ressaltando ainda que o sigilo em uma 

equipe multidisciplinar e/ou interdisciplinar deve-se seguir as orientações do 

Código de Ética” (Informação verbal)6.  

Em relação ao incômodo em realizar atendimentos conjuntos, o 

profissional um disse “sentir-se incomodado, por isso espera o término do outro 

atendimento para poder iniciar o seu” (Informação verbal)7. Já o profissional dois 

disse “não se sentir incomodado, porém quando ocorre dois atendimentos 

simultaneamente em alguns momentos o atendimento realizado pelo outro 

técnico dificulta compreender o que o usuário que está sendo atendido por você 

está falando e vice-versa. Então o atendimento de pessoas diferentes no mesmo 

ambiente pode ser uma dificuldade que interfere na qualidade do atendimento. 

Mas, ao mesmo tempo, possibilita maior agilidade e maior número de pessoas 

atendidas, visto alta demanda do CRAS” (Informação verbal)8.  

Algumas medidas podem ser tomadas para uma melhor efetivação do 

sigilo, nesse sentido, o profissional um disse que “uma das medidas pode ser a 

colocação de aviso na porta explicitando que está em atendimento ou até mesmo 

fazê-lo verbalmente para que os demais funcionários da instituição não adentrem 

a sala enquanto ocorre o atendimento” (Informação verbal)9. O profissional dois 

aponta que umas das maneiras para melhorar o sigilo é “realizar o atendimento 

de porta fechada, realizar um atendimento por vez, dependendo do caso utilizar 

a sala que encontra-se vazia no CRAS, desde que possua condições estruturais, 

como equipamentos necessários para tal atendimento, como computador, etc” 

(Informação verbal)10.  

Diante das entrevistas com os usuários obteve-se os seguintes 

resultados: os usuários um, dois e três não possuem uma concepção de sigilo, 

já o usuário quatro entende por sigilo uma conversa somente com ele e o 

Assistente Social. Em relação ao incômodo os usuários um e quatro não 

sentiram-se incomodados ao dividir a sala, já os usuários dois e três sentiram 
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certo incômodo, ressaltando que o usuário três disse que “sem querer um 

usuário acaba ouvindo o que o outro está dizendo” (Informação verbal)11.  

A partir das falas dos usuários as medidas que podem ser tomadas para 

uma melhor efetivação do sigilo dentro do equipamento segundo os usuários um, 

dois, e quatro é haver uma sala para cada profissional, já o usuário três diz que 

para solucionar essa demanda poderia ser realizado um atendimento por vez.  

 

CONCLUSÃO 

O sigilo profissional para os Assistentes Sociais passou por diversas 

modificações e aperfeiçoamentos, assim como a própria profissão de Serviço 

Social, e isso fica explícito desde o primeiro Código de Ética até o atual. 

Ressaltando que o sigilo profissional dos Assistentes Sociais não depende 

somente da relação com os usuários ou com os demais profissionais da 

instituição, mas sim de estrutura adequada e meios para efetivação do sigilo em 

sua totalidade.  

Os profissionais entrevistados possuem concepções diferentes sobre o 

conceito sigilo porém as duas são válidas dentro da política de Assistência 

Social, assim com as demais categorias analisadas, diante disso o que cada um 

dos profissionais diz acaba complementando a fala do outro, como por exemplo 

nas medidas as serem tomadas para efetivação do sigilo dentro da instituição.  

Em relação aos usuários, entende-se que os mesmos não possuem um 

contato com o tema o que se constituiu como uma dificuldade na coleta de 

dados, ou ainda que já estão “acostumados” a exposição de suas vidas e que 

não se sentem mais incomodados ao expor seus problemas diante de outras 

pessoas. 

Apesar dessa dificuldade, suas opiniões sobre as medidas que podem 

ser tomadas para a efetivação do sigilo foram de fundamental contribuição para 

os resultados obtidos.  

Além disso, observa-se a necessidade e a importância da equipe técnica 

do equipamento em discutir de maneira individual e/ou grupal sobre a categoria 

sigilo com os usuários, a fim de informá-los sobre a garantia do respeito às suas 

 
11 Entrevista concedida ao autor, em 11 de junho de 2019.  



 

histórias de vida, constituindo-se assim em uma relação de confiança entre 

ambos. 

Os objetivos da pesquisa propostos anteriormente foram alcançados, 

podendo observar as opiniões de profissionais e usuários e assim verificar a 

relação que cada um traz em suas falas, podendo ver sua proximidade no que 

diz respeito às medidas utilizadas para a efetivação do sigilo.   

Esta pesquisa foi de extrema importância tanto para a vida acadêmica 

como profissional, pois proporcionou agregar novos conhecimentos diante do 

tema trabalhado, e mostrar a relevância do mesmo dentro do profissão de 

Serviço Social, bem como a importância de realizar contato com os usuários do 

serviço, ajudando a ver as opiniões de ambos os lados, e assim podendo 

concretizá-las futuramente com a intenção de garantir atendimentos 

particularizados e sigilosos.  
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