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Resumo: O sigilo profissional torna-se um desafio cotidiano para os assistentes sociais, 
visto que o profissional se depara com condições precárias de trabalho, as quais ameaçam 
a qualidade dos serviços prestados à população usuária, nos espaços sócio ocupacionais 
do Serviço Social. Através dessa pesquisa bibliográfica e de campo, tem-se o objetivo de 
refletir sobre o sigilo profissional nos diferentes espaços socio-ocupacionais. Compreendido 
o sigilo, o profissional passa a intervir de forma mais adequada, através da capacidade de 
escolha e de decisão diante de situações apresentadas, respeitando assim, a dignidade do 
usuário.  
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Abstract: Professional secrecy becomes a daily challenge for social workers, since the 
professional is faced with precarious work conditions, which threaten the quality of services 
provided to the user population, in the social work spaces of Social Work. Through this 
bibliographical and field research, the objective is to reflect on professional secrecy in the 
different socio-occupational spaces. With the understanding of confidentiality, the 
professional will intervene in a more adequate way, through the capacity of choice and 
decision in the face of presented situations, thus respecting the dignity of the user. 
. 
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1 Introdução 
 

O sigilo profissional sempre foi um aspecto presente no âmbito da atuação do 

Serviço Social, assim como é abordado no decorrer de todos os Códigos de Ética dos 
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assistentes sociais, desde a primeira formulação ética de 1947 até o atual Código de 1993. 

Observamos que ora foi abordado como segredo profissional, ora abordado como sigilo 

profissional. Mesmo assim, sempre foi elemento presente em todos os Códigos de Ética. O 

termo sigilo tem origem do latim sigilum, que significa selo ou segredo. Segundo Ceneviva 

(1996, p.22): 

 “o sigilo, [...] além do sinônimo de segredo, é também o selo e o respectivo sinete, 
ligando-se diretamente ao étimo, como selo aposto para garantir a inviolabilidade de 
documento ou de seu envoltório. Mantém-se com esse significado na espécie de 
sigilo de correspondência, com o qual, aliás, terminou estendido à comunicação 
telegráfica, à transmissão de dados e à conversão telefônica”.  

Como sabemos, o sigilo profissional é a guarda de informações obtidas em razão 

do exercício profissional, de tudo aquilo que lhe foi confiado como sigilo, ou o que veio a ser 

conhecido devido ao seu estatuto profissional. O significado tanto do termo sigilo quanto do 

termo segredo remete à ideia de confidencialidade, de algo que é restrito, oculto, escondido. 

O sigilo está previsto em muitos dispositivos legais, como a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, o Código Penal, a Lei das Contravenções Penais e o Código de 

Processo Civil. Constitucionalmente ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, 

senão em virtude de lei, sendo invioláveis: a intimidade; a vida privada; a honra e a imagem 

das pessoas. 

A manutenção de um segredo, aparentemente, parece ser simples. Essa atitude já 

envolve questões e dilemas numa relação interpessoal, pois implica desde a possibilidade e 

o dever daquele que guarda o segredo de se omitir em revelá-lo até a necessária proteção 

da intimidade do sujeito que apresenta o aspecto de sua vida que não quer que seja 

conhecido por outra pessoa. Todos esses aspectos tornam-se mais complexos nos termos 

do sigilo profissional. 

No cotidiano de trabalho os assistentes sociais sempre se deparam com situações 

em que devem guardar sigilo ou situações de precariedade das condições de trabalho onde 

o sigilo é ameaçado. São salas inadequadas no local de trabalho, inexistência de arquivo 

com chave para guardar o material, entre outros, mesmo com a regulamentação das 

resoluções expedidas pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e as diretrizes 

contidas no Código de Ética Profissional de 1993.  

Segundo Forti (2009), verificamos que, embora identifiquemos a importância dos 

princípios e ou referências contidos nesse documento, sabemos que esses só ganham 

significado, só podem ser objetivados, no âmbito das situações concretas, ou seja, no 

cotidiano do exercício profissional.    

O sigilo profissional não é absoluto. No caso do Serviço Social esse elemento abre 

a possibilidade desse profissional avaliar, de forma subjetiva, se deve manter ou divulgar o 

fato sigiloso, devendo prevalecer o disposto no Código de Ética Profissional do assistente 

social, atentando para o conteúdo ético-político dos princípios que o regem.  
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Dessa forma, as reflexões que serão propostas aqui não pretendem ser um guia de 

boas práticas, mas sim que tragam as problematizações ocorridas nesse importante aspecto 

presente no exercício profissional. O objetivo é uma reflexão acerca do sigilo profissional na 

atuação do assistente social nos diferentes contextos históricos e com base nos aspectos 

teórico-metodológicos, ético-políticos e normativos.  

 

2 O sigilo profissional nos códigos de ética dos/as assistentes sociais: principais 

terminologias e possibilidades de quebra 

Através da experiência desta pesquisadora em diferentes campos de estágio, 

citando, por exemplo, a atuação do assistente social no sistema penitenciário, houve a 

vivência de diversas situações envolvendo a questão do sigilo profissional. Os atendimentos 

entendidos como “individuais”, em uma unidade prisional ficam expostos a todos que ali 

estão trabalhando, seja ele assistente social, psicólogo, advogados e outros. Por isso o 

interesse em estudar e analisar o sigilo profissional. 

Além deste fato, o âmbito da atuação do Serviço Social sempre foi algo que trouxe 

questionamentos, sobretudo, nas aulas da Disciplina de Ética Profissional em Serviço 

Social. Desta forma, a questão do sigilo profissional instigou a reflexão nesta pesquisadora 

sobre a seguinte questão: se são informações confidenciais, cabíveis apenas ao assistente 

social, por qual motivo isso é quebrado?  

Essa dúvida desencadeou a necessidade de pesquisar como esse aspecto ético foi 

abordado ao longo da trajetória do Serviço Social e quais os desafios atuais dos 

profissionais assistentes sociais, para resguardá-lo em face das condições precárias de 

trabalho que, consequentemente rebatem nos serviços sociais prestados à população 

usuária dos espaços sócio ocupacionais. 

Para que possamos entender melhor, precisamos compreender que existem várias 

terminologias utilizadas com relação ao sigilo profissional, nos questionando, por exemplo, 

quais são as principais informações que são consideradas sigilosas, quais as possibilidades 

de quebra do sigilo profissional e o sigilo profissional enquanto direito e/ou dever do 

Assistente Social e do usuário. 

No Brasil, todos os Códigos de Ética dos Assistentes Sociais que foram instituídos 

no decorrer da história da profissão trataram sobre a questão do sigilo ou de seu sinômino 

segredo, ainda que representasse uma forte vinculação moral com a doutrina cristã. 

Deixamos claro, que o direito à confiabilidade é tanto um direito da pessoa, como também 

uma responsabilidade profissional. A existência do sigilo profissional interessa toda a 

sociedade, pois é uma condição indispensável para o trabalho profissional.  

Em 1947, foi elaborado o primeiro Código de Ética dos Assistentes Sociais.  Em 

sua seção primeira, item 2, preconizava como dever fundamental “guardar rigoroso sigilo, 
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mesmo em depoimentos policiais, sobre o que saiba em razão de seu ofício”. Não havia 

assim, o esclarecimento sobre em que condições determinadas informações sigilosas 

poderiam ser reveladas.  Já com o surgimento do Código de Ética de 1965, em seu capítulo 

terceiro, tratava-se especialmente do segredo profissional. Segundo o Conselho Federal de 

Assistência Social (CFAS): 

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 (1965, p.3). 

A permissão para a revelação sobre o segredo profissional nesta normativa era 

permitida apenas para “evitar um dano grave, injusto e atual ao próprio cliente, ao assistente 

social, a terceiros e ao bem comum”. Lembrando, que isso só era possível caso tivessem 

sido aplicados todos os recursos e esforços para que o próprio “cliente” se sinta à vontade 

para revelá-lo dentro do estritamente necessário, conforme o que estabelecia os parágrafos 

1º, 2º e 3º do artigo 15º do Código. A questão do sigilo profissional nesse código 

representava uma obrigação moral e legal ao assistente social. 

Depois de algumas mudanças nessa concepção em relação ao sigilo profissional, 

em 1975 surgiu um novo Código de Ética Profissional. Neste, observamos que o segredo 

profissional no seu exercício, sobre todas as confidências recebidas e fatos, descrevia 

informações de natureza confidencial e tal como previsto no Código anterior. Só era 

admissível neste código, a quebra do sigilo apenas quando pudesse causar um dano grave 

ao “cliente”, ao assistente social ou ao bem comum.  

O Código de Ética de 1986, segundo Barroco (2010), tornou- se uma marca da 

profissão por uma prática vinculada aos interesses da classe trabalhalhora. Neste momento, 

fica evidenciado no parágrafo primeiro do artigo 4º do referido Código: “A quebra do sigilo só 

é admissível quando se tratar de situação cuja gravidade possa trazer prejuízos aos 

interesses da classe trabalhadora” (CFAS, 1986, p. 4). 

Podemos perceber através dessa reflexão como os Códigos de Ética nos seus 

diferentes períodos sofreram alterações em relação ao sigilo profissional. Principalmente no 

Código de 1986, onde já se preocupava com os interesses da classe trabalhadora, e com a 

questão da violação dos direitos de quem prestava a informação. O profissional assistente 

social já tomava cuidados bem maiores para não trazer nenhum prejuízo ao usuário. 

No que se refere ao Código de Ética Profissional de 1993, o atual código, a revelação do 

sigilo implica em uma falta que tem sanções disciplinares. Seu capítulo V trata diretamente 

do sigilo profissional como direito e dever profissional, sendo que o artigo 18 estabelece: “A 

quebra do sigilo só é admissível, quando se tratar de situações cuja gravidade possa 

envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízos aos interesses do ‘usuário’, de terceiros 

ou da coletividade”. 
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No parágrafo único diz que a revelação será feita dentro do estritamente 

necessário. Ainda no capitulo VI, das relações do assistente social com a justiça, dispõe que 

o profissional pode declarar obrigação com a guarda do sigilo profissional, não se tratando 

aqui apenas de um direito e sim de uma obrigação como profissional. 

Deste modo, é preciso considerar sempre a opinião do usuário, se a informação 

tratada é ou não confidencial, se a mesma serve para o compartilhamento de tal informação, 

com quem posso compartilhá-la e ainda saber o que é melhor para garantir determinado 

direito, para que não haja essa violação. Nesta hora, é necessário também que profissional 

reconheça o usuário como um sujeito de direitos, de modo que tome conhecimento do 

conteúdo daquele trabalho e que as informações coletadas não serão banalizadas, 

construindo assim uma relação mútua com o usuário. 

Não é apenas o dito que é a matéria de sigilo, mas algumas vezes nos deparamos 

com situações em que a palavra não é dita, mas o corpo que fala por meio de gestos que 

mostram o constrangimento sofrido. Nesses casos, é o silêncio que aparece. Nos diferentes 

Códigos de Ética dos Assistentes Sociais, a terminologia pode ser explicitada das seguintes 

formas:  

Tabela 1 - Terminologia utilizada nos Códigos de Ética relativos ao Sigilo 

 

Código de 

Ética 

1947 1965 1975 1986 1993 

Terminologia Sigilo Segredo Segredo Sigilo Sigilo 

 
Fonte: Autor 

 

Com relação à nomenclatura utilizada nos Códigos, pode-se perceber pela tabela 

que aparece tanto o termo “segredo” quanto o termo “sigilo”. Em relação à palavra segredo, 

a mesma nos remete a ideia de uma relação mais informal e coloquial, relativa às relações 

pessoais, familiares e de amizade. O termo segredo pode nos remeter a uma noção 

moralista das condições de vida da população usuária, tendo em vista seu caráter mais 

informal. 

O termo sigilo já nos traz a ideia de uma relação técnica e formal, tendo em vista 

que a relação do assistente social com o usuário é uma relação profissional e não uma 

relação informal ou de amizade, mesmo que o assistente social em sua atuação profissional 

estabeleça com o usuário um vínculo de confiança, proximidade e empatia.  
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É interessante notar que mesmo no contexto dos primórdios da profissão no Brasil, 

envolta em pressupostos católicos e com base neotomista de sustentação teórica, no 

Código de Ética de 1947, a nomenclatura utilizada é “sigilo”, o que só aparecerá dessa 

forma novamente no Código de Ética de 1986. 

Já a nomenclatura utilizada nos Códigos de 1965 e 1975 é a terminologia 

“segredo”. O contexto vivenciado dos anos de 1965 a 1975 ainda tinha-se uma atuação 

moralista e conservadora do Serviço Social, com a prática do Serviço Social de Caso, Grupo 

e Comunidade, voltada para o “ajustamento” do individuo ao meio social e ao 

desvendamento as causas psicológicas e dos fatores externos dos seus “desajustes”, para 

que assim, o “cliente” passasse a se relacionar com o ambiente social de maneira mais 

adequada. 

No Código de Ética de 1986 a nomenclatura “sigilo” é retomada e reafirmada na 

elaboração do Código de Ética de 1993, que está em vigor até os dias atuais.Quando 

falamos em sigilo profissional também é importante ressaltar a inviolabilidade do local de 

trabalho, os respectivos arquivos e documentações são também invioláveis. Segundo o 

Código de Ética, o local de trabalho, os arquivos, os dados e toda produção técnica do 

assistente social são invioláveis, salvo em busca e apreensão judicial, a ser comunicados 

pelo Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. (CFESS, 2012 p. 144). Sua violação 

por terceiros pode ensejar processo criminal por abuso de autoridade. Tais preceitos, que 

constituem prerrogativa do assistente social, também previstos por outros diplomas legais.  

A inviolabilidade do local de trabalho, dos arquivos é pressusposto que está 

presente na grande maioria das atividades profissionais regulamentadas, pois assegura a 

relação de confiança entre ambos. Segundo a Resolução n. 17/2000, expedida pela Ordem 

dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e no qual se aplica às demais profissões de 

natureza técnica, no qual estabelece:   

Não é permitida a quebra de sigilo profissional na advocacia, mesmo autorizada pelo 
cliente ou confidente, por se tratar de direito indisponível, acima dos interesses 
pertinentes, decorrente da ordem natural, imprescindível à liberdade de consciência, 
ao direito de defesa, a segurança da sociedade e a garantia do interesse público. 
(OAB, 2000, s/p). 
 

A inviolabilidade dos arquivos situa-se no direito da garantia do sigilo, que é 

preceito de ordem pública para todas as profissões e fundamenta-se no principio da 

confiança. A Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1964, regula o direito de representação e o 

processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 

autoridade, contra autoridades que no exercício de suas funções cometerem abusos 

regulados pela lei em questão.  

A inviolabilidade do trabalho, dos arquivos e documentos do assistente social é 

direito que possui força de lei, uma vez que a Lei n. 8.622/93 (Lei de Regulamentação da 
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Profissão) conferiu ao CFESS a qualidade de órgão normativo, delegando a este tal 

capacidade jurídica, em conformidade com as normas expedidas pelo órgão, que 

regulamentam o procedimento para realização de tal ato. 

 

3 A percepção dos profissional sobre o Sigilo Profissional  

Conforme descrito anteriormente, o Sigilo Profissional pode ser compreendido não 

só como um direito do Assistente Social, mas também como um dever do profissional, o que 

é explicitado no Art. 16, segundo o qual é o compromisso ético com o Sigilo que “protegerá 

o usuário de todas as informações que o Assistente Social venha a tomar conhecimento, 

através de sua atuação profissional” (CFESS, 1993, p.7).  

Para realização desta pesquisa foi delimitado a pesquisa de campo com 04 

profissionais de áreas distintas, sendo eles: um Assistente Social Professor Universitário e 

Assistente Social do Poder Judiciário; um Assistente Social do Sistema Penitenciário e um 

Assistente Social Agente Fiscal do CRESS/SP4.    

Segundo o entendimento do AS1, Sigilo Profissional pode ser definido como: 

“na verdade o nosso trabalho ele é totalmente sigiloso, então todo 
atendimento que é realizado pelo profissional desde quando o usuário 
adentrou a sala, tudo que é conversado, desde o assunto mais simples ao 
mais complexo, é tudo sigiloso. Então, sigilo são essas informações. 
Quando falamos em Sigilo Profissional, nós Assistentes Sociais pensamos 
que às informações que são passadas pelo usuário devem ser totalmente 
resguardadas, justamente porque essas informações são questões de 
“fórum intimo”, elas têm que ser guardadas porque dizem respeito apenas à 
intimidade da pessoa, ou seja, que cabe apenas ao usuário”. 
 

Podemos perceber, através da resposta do entrevistado AS1, que o Sigilo 

Profissional pode ser considerado como toda informação que diz respeito à privacidade, 

intimidade, identidade e história do usuário do Serviço Social, ou seja, toda informação 

colhida no exercício profissional que o usuário confia ao Assistente Social e que não 

gostaria de expor para outras pessoas. Conforme pontua também o entrevistado AS2: 

“entendo que o Sigilo Profissional funciona como um pacto de confiança que 
se estabelece entre o profissional de Serviço Social e o usuário do serviço 
ofertado, em tornar confidencial às informações prestadas pelo usuário ao 
profissional”. 

Ou seja, diante da resposta do AS2, os Assistentes Sociais no seu cotidiano 

profissional de viabilização do acesso aos direitos acabam tomando contato com a 

intimidade do usuário, das suas ideias, de sua trajetória de vida e isso ocorre por conta do 

acesso às políticas sociais, aos serviços ofertados. O usuário para ter o acesso aos direitos 

acaba abrindo e compartilhando essas informações ao profissional. Por isso em tudo que 

                                                 
4 Leia-se AS1 para a Entrevista com o Assistente Social do Judiciário, AS2 para a Entrevista com o 
Assistente Social do Sistema Prisional e AF para a Agente Fiscal do Conselho Regional de Serviço 
Social – CRESS/SP. 
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é fornecido como informação, fica estabelecida uma “espécie de confiança” entre 

profissional e usuário. Diante das respostas, entendemos que a proteção abrange “tudo 

aquilo” que o Assistente Social toma conhecimento na relação profissional. Isso inclui 

qualquer informação oral, escrita, expressada por qualquer meio, mesmo aquilo que possa 

ser deduzido ou interpretado pelo profissional em relação ao usuário. Nada pode, portanto, 

ser revelado. A proteção abrange tudo aquilo que se constitui e se caracteriza como 

“segredo” para o usuário, mas também todas as outras formas de expressão. 

O Sigilo no caso do Serviço Social, segundo o AS2“vem para proteger essa pessoa 

que está sendo atendida, esse cidadão que está sendo atendido, para que ele não tenha a 

sua situação que já é de violência, de exposição, ainda mais exposta”. Segundo o 

entrevistado, o usuário/a já é vitima já vem envergonhado procurar o Assistente Social, 

porque acha que é benesse, doação, assistencialismo e não direito.  

Assim, resguardar o Sigilo Profissional significa muitas vezes proteger o usuário, 

por ele já estar numa situação desigual. Muitas vezes quando o usuário procura o/a 

Assistente Social, ele já está com seus direitos violados e grande parte do atendimento que 

é feito, expressa situações de violações de direito. 

Para a entrevistada AF, a mesma descreve que, por se tratar de uma profissional 

com um olhar voltado para a fiscalização do exercício profissional, seu entendimento sobre 

Sigilo Profissional é pautado no que está previsto no Código de Ética do/a Assistente Social 

e nas Resoluções vigentes. Segundo a AF: 

“o Sigilo pode ser entendido como um “dever” e principalmente um “direito” 
do profissional. O Sigilo perpassa todas as nossas ações e está 
cotidianamente em nossas atribuições desenvolvidas. Para os Assistentes 
Sociais o Sigilo inicialmente se aplica às informações que são “depositadas, 
relatadas, verbalizadas” pelo usuário, contudo posteriormente o profissional 
deve avaliar quais informações serão compartilhadas em “equipe”, caso 
seja necessário”. 

E ainda reforça: 

“as informações compartilhadas são aquelas estritamente necessárias e 
consideradas não sigilosas.”  

Para a entrevistada, grande parte dos espaços sócio-ocupacionais do Serviço 

Social, não tem ainda salas especificas para estudo de casos, salas de reuniões etc. 

Entende-se que, nesses espaços são debatidos cada caso, onde o profissional avalia o que 

é de caráter sigiloso e o que poderá ser compartilhado para toda a equipe, inclusive para um 

maior entendimento da situação a qual o usuário vivenciou, para um melhor estudo social ou 

para elaboração de relatórios técnicos. Sendo este espaço de extrema importância. 

Existindo assim, uma grande precariedade nos espaços de trabalho. 

3.1 Espaço Físico para o Armazenamento das Informações Técnicas  
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No atendimento do usuário, em qualquer âmbito da atividade profissional, e a partir 

de qualquer atribuição desenvolvida, o usuário estabelece relação de absoluta confiança 

com o profissional, conforme reafirmado nos capítulos anteriores. O Assistente Social passa 

a ser o depositário dos dilemas, dificuldades, problemas de toda ordem, que são 

transmitidos pelo usuário em situações vividas por ele. 

Ficando claro que através dos direitos e das responsabilidades gerais do/a 

Assistente Social em seu Art. 2 “a inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos 

e documentação, garantirá o Sigilo Profissional”. (p. 26, alínea d, Barroco e Terra).  

Assim, nesta etapa da pesquisa as perguntas foram direcionadas para o local de 

trabalho desses profissionais, como assuntos relacionados a arquivos, documentações e 

condições éticas que garantam a efetivação do resguardo das informações. Para isso 

fizemos a seguinte pergunta para o Assistente Social AS1: Por se tratar de um “Fórum”, o 

mesmo oferece condições para o atendimento às famílias sem que haja qualquer tipo de 

situação de violação de direito com a quebra do Sigilo Profissional? E a resposta foi a 

seguinte: 

“sim, lá no Fórum, nós temos duas salas de atendimento, na verdade temos 
uma sala só, só que usamos a sala do Júri. Essas salas dão total respaldo 
no atendimento no que se refere ao Sigilo. Tem porta, tem mesa, armários, 
se quiser fazer um atendimento em grupo dá para ser feito - essa parte é 
garantida. O que ocorre é que existem épocas que os profissionais estão 
com muitos processos e as salas se dividem com a psicologia e ficam 
praticamente sem sala para o atendimento. Nesses casos, pedimos a 
dilação do processo (aumento do prazo) porque o mesmo tem prazo para 
ser entregue o laudo ou justificamos por que demoramos a entrega. Mesmo 
diante dessas situações, essa questão do Sigilo deverá ser sempre 
resguardada e o Fórum tem sim essa estrutura para o resguardo. Isso não 
quer dizer que é perfeito, de repente poderia ser melhor, mas o que tem lá 
está bom neste sentido.” 

Segundo o Código de Ética Comentado, alínea d (2012, p. 144): 

É importante considerar que o local de trabalho, os respectivos arquivos e 
documentações, bem como toda produção técnica do Assistente Social são 
invioláveis, salvo em caso de busca e apreensão judicial, a ser comunicada 
ao CRESS, pelo Assistente Social responsável pela documentação. 
  

Significa dizer, que só em casos de busca e apreensão judicial, comunicada 

previamente pelo Conselho Regional de Serviço Social é que os documentos e/ou toda 

produção técnica do Assistente Social poderá ser violada, fora essa situação, nada, nem 

ninguém poderá ver e saber de nenhuma informação. 

Já para o AS2 a resposta foi a seguinte: 

“em partes”. Por se tratar de uma unidade prisional, mesmo não havendo as 
condições ideais, necessárias para o atendimento junto à família do 
sentenciado, para preservar o Sigilo das informações prestadas, na falta de 
uma sala no setor, que garanta a privacidade da família, procuro ser 
estratégico. Improviso para que o atendimento aconteça em uma sala que 
possa garantir o máximo de privacidade necessária para a realização de um 
atendimento. Já em relação ao atendimento ao sentenciado, este ocorre em 
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condições menos favoráveis, já que este ocorre em “baias” ou “cabines” 
individuais, porém sujeitos a ruídos (ficam conversando, às vezes alto), 
causados pelos demais sentenciados, enquanto estes ficam aguardando o 
atendimento e a assim a garantia da individualidade do atendimento e do 
Sigilo, ficam prejudicados”. 

E ainda afirma o AS2: 

“os profissionais, muitas vezes se deparam com situações em que têm que 
“dividir a sala com outros profissionais, ou quando possuem sala, esta é 
feita de material impróprio no qual o som é resvalado e outras pessoas 
podem ter acesso à escuta dos atendimentos, como acontece no caso dos 
atendimentos que são realizados na maioria das unidades prisionais, já que 
trabalho em duas unidades.  

Além disso, vivenciamos em diversos espaços ocupacionais, um quadro no qual os 

Assistentes Sociais têm que revezar a sala de atendimento com outros colegas de trabalho, 

ou atender em outra sala que não é sua, como no exemplo do caso acima mencionado e o 

que muitas vezes acontece, é que o Assistente Social é constantemente interrompido 

durante o atendimento, o que dificulta a garantia do Sigilo das informações. Para o 

profissional e segundo nossa análise, tudo o que foi exposto até o presente momento 

expressa uma difícil realidade das condições de trabalho vivenciadas pelos profissionais.  

No ambiente de trabalho do profissional que trabalha no Judiciário podemos notar 

que o mesmo aparenta oferecer condições mais favoráveis em relações a outros espaços, 

como no caso no ambiente de trabalho do Assistente Social Penitenciário. Quando 

perguntamos aos entrevistados como é realizado o armazenamento das informações 

técnicas. O AS1 relata: 

“procuro evoluir sempre em prontuários somente às informações de caráter 
não sigiloso, devido ao acesso e manipulação dos mesmos por profissionais 
que não possuem formação técnica”.  
 

Já para o entrevistado AS2: 
 
“por se tratar de um espaço físico de trabalho com vários técnicos com 
formação distinta da do Serviço Social, como por exemplo: psicólogos, 
oficiais administrativos, diretora de Reintegração Social etc.. à evolução 
realizada em prontuários fica apenas destinada para o estritamente 
necessário – ou seja, o que for fundamental. São informações que não 
coloquem em risco a pessoa atendida, que não prejudique, por exemplo, a 
construção de um exame criminológico realizado pelos Assistentes Sociais 
e Psicológicos da unidade prisional, a pedido do juiz para a concessão de 
benefícios, estudos sociais etc.”. 

Para a AF, o profissional deve entender o que é Sigilo primeiramente. Com esse 

conhecimento, ele terá condições de construir um arquivo para os materiais técnicos 

sigilosos, devidamente identificados. Segundo o profissional: 

“nos prontuários e relatórios de atendimento devem constar o estritamente 
necessário, contudo é importante que as anotações sejam bem 
fundamentadas, para que todos identifiquem a complexidade da nossa 
profissão e a identidade profissional.” 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das questões estabelecidas no processo de elaboração deste artigo, vale 

ressaltar que o sigilo profissional é preconizado como direito do assistente social. Além 

disto, pode-se compreender que além de um direito do sssistente social, o sigilo também é 

um dever do profissional, o que é explicitado no Art. 16, segundo o qual é o compromisso 

ético com o sigilo que “protegerá o usuário de todas as informações que o Assistente Social 

venha a tomar conhecimento, através de sua atuação profissional” (CFESS, 1993, p.7). 

Acreditamos que o profissional adotando um posicionamento frente ao projeto ético-

politico deve analisar as suas atribuições, compreendendo as problemáticas em meio as 

suas ações, as atividades que desenvolve e estar ciente de que as tomadas de decisões 

podem proporcionar o aparecimento de dilemas. Sendo que sua decisão terá implicações 

para si mesmo, para o usuário do serviço, para a instituição e para o conjunto da sociedade.  

Podemos perceber também que o sigilo profissional no âmbito do exercício da 

profissão sempre esteve presente nos Códigos de Ética dos Assistentes Sociais no Brasil, e 

é abordado com muita importância, visto que aparece em todos os Códigos de Ética dos 

Assistentes Sociais, de 1947 até o código atual de 1993.  

Os aspectos como a terminologia utilizada entre segredo e sigilo; informações 

consideradas sigilosas; possibilidades de quebra do sigilo profissional; sigilo profissional 

enquanto direito/dever do assistente social e o sigilo no âmbito do trabalho têm abordagens 

diferentes nos Códigos de Ética Profissional, sempre presentes, mas com características 

que refletem o contexto vivenciado pela profissão na época e a base de sustentação teórica 

da prática profissional. 

Podemos refletir que em qualquer âmbito da atividade profissional ou da atribuição 

desenvolvida pelo profissional, o usuário estabelece uma relação absoluta de confiança. O 

assistente social passa a ser depositário de problemas de toda ordem, como dilemas e 

dificuldades que são transmitidas pelo usuário em situações vividas por ele. São relatos das 

situações da vida privada, que podem comprometer a sua honra e sua imagem diante do 

conhecimento e da opinião de terceiros.  

Destacamos que o compartilhamento dessas informações são objetos de registro 

escrito pelo assistente social que somente naquele contexto é que são revelados. Assim, 

todo material técnico produzido pelo assistente social em relação ao usuário dos serviços 

sociais está protegido pelo sigilo, imposto pela Constituição Federal.  Os arquivos e 

documentos que constem registros técnicos concernentes ao trabalho realizado e 

respectivamente que foram violados, consequentemente expõe o usuário à situação 

constrangedora, pois revela fatos de sua intimidade e de sua privacidade, violando assim, o 

principio constitucional indicado. 
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Assim, torna-se imprescindível para a efetivação de um trabalho profissional 

competente, responsável e eficiente a garantia do sigilo profissional. Pois a partir das 

informações colhidas que o assistente social poderá compreender a situação na sua 

totalidade e também na sua singularidade, podendo intervir da forma mais adequada e 

respeitando a dignidade do usuário, bem como sua capacidade de escolha e de decisão. 

Atualmente, o sigilo profissional torna-se um desafio no cotidiano para os 

assistentes sociais, visto que nos deparamos cada vez mais com condições precárias de 

trabalho, vínculos empregatícios vulneráveis, condições essas que ameaçam não só o sigilo 

profissional, mas também a qualidade do serviço prestado à população usuária do Serviço 

Social. 
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