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Ofício Circular DIR 0505-21  
Curitiba, 1° de março de 2021 

 
Referente a: atendimento online/teleatendimento em Psicologia. 
 
Prezadas(os) Senhoras(es), 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 6983/21, publicado pelo Governo do 
Paraná e que estabelece medidas restritivas frente o agravamento dos casos de 
COVID-19; 

E considerando a solicitação do Conselho Federal de Psicologia, em 2020, à 
União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS) para 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 às demais condições 
e normativas aplicadas aos atendimentos psicológicos presenciais para a 
contratação e remuneração dos profissionais conveniados; 

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) apresenta 
orientações acerca do exercício profissional em Psicologia às Operadoras de Planos 
de Saúde e às (aos) Psicólogas(os) conveniadas(os), bem como reitera orientações 
prestadas pelo Ofício Circular DIR 0704-20. 

Diante do cenário de pandemia, a Agencia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), conforme NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/DIRAD-DIDES/DIDES, adotou 
medidas importantes em relação aos atendimentos por telefone ou outras 
tecnologias, recomendando as operadoras que adequem suas redes para 
disponibilizarem atendimento remoto, em conformidade com normativas dos 
Conselhos profissionais de saúde e do Ministério da Saúde.  

A ANS, por meio da NOTA TÉCNICA Nº 7/2020/GGRAS/DIRAD-
DIPRO/DIPRO, ainda enfatiza que apesar de, em condições normais, as operadoras 
não estarem obrigadas a fornecer atendimentos à distância, neste momento de 
pandemia e de isolamento social, é justificada a priorização dos atendimentos 
realizados de forma remota, através de tecnologias de informação e 
comunicação. Conforme enfatiza esse documento: 

(...) as operadoras de saúde devem, junto com os profissionais e serviços 
de saúde, envidar esforços para garantir condições adequadas para os 
atendimentos remotos, reservando os atendimentos presenciais para 
situações em que estes são imprescindíveis.  

Por fim, reforçamos que os atendimentos realizados pelos profissionais de 
saúde que compõem a rede assistencial do plano, aos seus beneficiários, 
por meio de comunicação à distância, na forma autorizada por seu conselho 
profissional, serão de cobertura obrigatória, uma vez atendida a diretriz de 

https://crppr.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Decreto-6.983-2021-COVID-19-assinado.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/Nota_T%C3%A9cnica_3.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/NOTA_T%C3%89CNICA_7_DIPRO.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/NOTA_T%C3%89CNICA_7_DIPRO.pdf
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utilização do procedimento e de acordo com as regras pactuadas no 
contrato estabelecido entre a operadora e o prestador de serviços.  

Em relação às normativas abrangendo a Psicologia, orientamos que a 
prestação de serviços psicológicos por meio de Tecnologias de Comunicação e 
Informação (TICs) é regulamentada pela Resolução CFP nº 011/2018 e, em 
especial nesse momento de pandemia pela Resolução CFP nº 004/2020.  

Alertamos, no entanto, que, anterior à prestação dos serviços à distância, 
a(o) Psicóloga(o) deve realizar seu cadastro no site do Conselho Federal de 
Psicologia - “Cadastro e-Psi” (https://e-psi.cfp.org.br/), não sendo necessário 
aguardar o Parecer do CRP-PR para dar início a prestação do serviço à distância.  

 No que perpassa pelo público atendido, informamos que o atendimento às 
crianças e adolescentes na modalidade à distância é possível, bem como o 
atendimento de demandas envolvendo situações de emergências e desastres ou 
violação de direitos. Evidenciamos, no entanto, que cabe à(ao) psicóloga(o), em 
sua autonomia e responsabilidade profissional, avaliar tecnicamente a 
complexidade da demanda e identificar qual é a modalidade de atendimento 
mais adequada (presencial ou à distância). 

Conforme regulamenta a Lei Nº 4119 de 1962 e o Decreto 53.464 de 1964, 
à(ao) Psicóloga(o) são direcionados os assuntos de natureza psicológica, visto que 
esta(e) dispõe de capacidade técnica reconhecida para atuação frente a essa 
demanda. No que concerne ao modo de intervenção, conforme regulamenta a Nota 
Técnica CRP-PR Nº 005/2018: 

A definição da abordagem teórica e manejo decorre da análise e da 
decisão da(o) Psicóloga(o). A seleção de técnicas, instrumentos, 
métodos e a identificação do tempo de atendimento e demais 
características do trabalho ficam também a cargo da(o) Profissional, tendo 
em vista que somente as(os) Psicólogas(os) são dotadas de capacidade 
teórica e técnica em matéria de Psicologia. 

 

Assim, é da autonomia da(o) profissional decidir pela forma de intervenção, 
mesmo em uma relação de emprego, na qual o empregador pode exercer o direito 
diretivo, podendo a(o) Psicóloga(o) negar-se a efetuar a ação, caso perceba que a 
Psicologia, bem como os princípios éticos da profissão e os Direitos Humanos 
estejam sendo aviltados.  

Ressalta-se que, diante do cenário atual, a conduta das(os) profissionais 
devem buscar, primordialmente, assegurar a proteção à vida e a redução dos riscos 
em relação à si, à(ao) usuária(o) dos serviços e, sobretudo, à coletividade, avaliando 
quais as medidas mais apropriadas para assegurar o direito das(os) usuárias(os) à 
saúde e evitar o lastreamento da COVID-19. A(O) profissional deve considerar em 

https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-11-2018-regulamenta-a-prestacao-de-servicos-psicologicos-realizados-por-meios-de-tecnologias-da-informacao-e-da-comunicacao-e-revoga-a-resolucao-cfp-no-11-2012?origin=instituicao&q=11/2018
https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-4-2020-dispoe-sobre-regulamentacao-de-servicos-psicologicos-prestados-por-meio-de-tecnologia-da-informacao-e-da-comunicacao-durante-a-pandemia-do-covid-19?origin=instituicao&q=4/2020
https://e-psi.cfp.org.br/
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sua análise técnica os riscos envolvidos e as necessidades dos sujeitos, sempre 
buscando o menor prejuízo a todas(os) as(os) envolvidas. 

Convidamos a leitura da Nota Técnica CRP-PR n° 001/2020 (disponível em: 
https://transparencia.cfp.org.br/crp08/legislacao/nota-tecnica-crp-pr-001-2020/ - 
atualizada em 03/04/2020, diante da nova Resolução CFP nº 004/2020), que traz 
reflexões sobre o atendimento psicológico nas políticas públicas e instituições 
privadas diante da pandemia do COVID-19, salientando a importância da autonomia 
e responsabilidade profissional da(o) Psicóloga(o).  

Considerando a pandemia da COVID-19 e a atuação da Psicologia em uma 
perspectiva crítica, em prol da sociedade, na perspectiva da Saúde como direito de 
todas(os), bem como, considerando suas relações intrínsecas no campo dos Direitos 
Humanos e a leitura do compromisso ético da Psicologia enquanto ciência, o CRP-
PR analisa a realização de atendimentos na modalidade a distância nesse momento 
histórico enquanto uma possibilidade de ampliação da esfera da ética do cuidado. 
Solicitamos aos gestores e às(aos) Psicólogas(os) vinculadas(os) às Operadoras de 
Planos de Saúde, no Estado do Paraná, que a definição de estratégias quanto ao 
acompanhamento dos usuários dos serviços psicológicos ocorra por meio do diálogo 
e seja respeitada à autonomia e responsabilidade profissional da(o) 
Psicóloga(o) na prestação de seus serviços. 

Sendo o que se apresenta, colocamo-nos à disposição.  

Atenciosamente,  

 
Ilmas(os). Senhoras(es) 
Operadoras de Planos de Saúde 
Por e-mail   

https://transparencia.cfp.org.br/crp08/legislacao/nota-tecnica-crp-pr-001-2020/

