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O�cio nº 497/2020/GRI/CG-CFP

Ao Senhor
Anderson Mendes
Presidente
União Nacional das Ins�tuições de Autogestão em Saúde (UNIDAS)
Por e-mail: ins�tucional@unidas.org.br
 
Assunto: Solicita a inclusão de serviços psicológicos realizados de forma on-line na cobertura dos planos
de saúde, no contexto da pandemia da Covid-19.
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 576600005.000093/2020-55.
 
 

Senhor Presidente,

 

1. O Conselho Federal de Psicologia (CFP) é a autarquia federal, ins�tuída pela Lei Nº
5.766/1971, com as atribuições de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo,
além de servir de órgão consul�vo em matéria de Psicologia.

2. Face à Pandemia da Covid-19, reconhecida pelo Decreto Nº 40.509 da Organização
Mundial de Saúde (OMS), de 11 de março de 2020, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) tem buscado
contribuir para o enfrentamento da situação em sintonia com as autoridades de saúde do governo
federal.

3. Em reunião realizada em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do Diretor
do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde (DEGTS/MS), o Dr. Alessandro Glauco dos Anjos de
Vasconcelos, debateu estratégias com o CFP, entre elas, as possibilidades de expansão da realização de
atendimentos psicológicos on-line.

4. Diante do exposto, em complementação ao O�cio CFP Nº 488/2020/SE/CG-CFP, de 20 de
março de 2020, e dando con�nuidade ao diálogo já iniciado, o Conselho Federal de Psicologia (CFP)
solicita à União Nacional das Ins�tuições de Autogestão em Saúde (UNIDAS) a inclusão de serviços
psicológicos realizados de forma on-line na cobertura dos planos de saúde, no contexto da pandemia da
Covid-19, adaptando-se, no que couber, as demais condições e norma�vas hoje aplicadas aos
atendimentos psicológicos presenciais para a contratação e remuneração dos profissionais conveniados.

5. Destacamos que o CFP, em atenção às demandas tanto dos psicólogos quanto dos
pacientes, regulamentou a prestação de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da
informação e da comunicação por meio da Resolução CFP Nº 11/2018, orientando a categoria para a
prestação de serviços on-line, de modo a garan�r o sigilo do atendimento, dentre outros cuidados é�cos
e técnicos inerentes à profissão. Segue anexa tal Resolução.

6. Informamos ainda que, para prestar tal modalidade de atendimento, psicólogas e
psicólogos devem, necessariamente, realizar cadastro na Plataforma E-psi, disponível no link: h�ps://e-
psi.cfp.org.br/ .

7. Contando com sua atenção e colaboração, neste momento de extrema gravidade,
agradecemos e colocamo-nos à disposição para o aprofundamento deste diálogo por meio do e-mail
relacoesins�tucionais@cfp.org.br e pelos telefones (61) 2109-0117 e (61) 9 9161-8422.

https://e-psi.cfp.org.br/


Anexos: I - Resolução CFP Nº 11/2018 (SEI Nº 0214200).
II - Plataforma E-psi: h�ps://e-psi.cfp.org.br/ .

  

 

 

 

Atenciosamente,

 
Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega

Conselheira-Presidente
Conselho Federal de Psicologia

Documento assinado eletronicamente por Ana Sandra Fernandes Arcoverde, Conselheira
Presidente, em 24/03/2020, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0214118 e
o código CRC 939125D4.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 576600005.000093/2020-55 SEI nº 0214118
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