
A difusão do uso das tecnologias digitais já revolucionou as 
formas de comunicação e relacionamento humano, gerando 
comportamentos e demandas ainda pouco consideradas pela 
Psicologia. Este artigo tem por finalidade informar os psicólogos 
sobre os limites e as possibilidades de realização de atendimentos 
psicológicos mediados por computadores e/ou pela Internet, de 
acordo com as normas previstas na Resolução no. 011/2012 do CFP – 
Conselho Federal de Psicologia.
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“As grandes inovações jamais vêm de cima, sempre de baixo, 
como as árvores que não nascem do céu, 

mas germinam do solo, ainda que suas sementes tenham caído do alto.”
(Jung, em ‘Civilização em transição’ § 177) 

A formação do psicólogo tradicionalmente tem sido pautada pela ênfase no 
encontro face a face como base da relação que estabelecemos com as pessoas 
que nos procuram - especialmente nos consultórios - em busca de orientação 
ou ajuda frente a alguma questão ou sofrimento psíquico. No entanto, após o 
surgimento da chamada Cibercultura, nos deparamos com o desafio de lidar com 
as novas demandas expressas pelas pessoas que buscam nossa ajuda esperando 
utilizar, para esse contato, os recursos da comunicação virtual. Vale lembrar que 
existem, também, aquelas pessoas que procuram o atendimento psicológico jus-
tamente pelos problemas surgidos em suas vidas em função da utilização dessa 
mesma tecnologia. 

Esse desafio é composto não apenas pela necessidade de compreendermos 
a dinâmica psicológica envolvida nos relacionamentos virtuais, mas também os 
problemas gerados pelos usos excêntricos ou potencialmente lesivos das novas 
tecnologias. Em acréscimo, mais recentemente incluiu-se nessa relação uma 
nova questão: o que, de fato, fato pode ou não ser realizado em termos de ser-
viços psicológicos via Internet? 

Nos últimos tempos temos recebido no NPPI – o Serviço de Informática 
mantido na Clínica Escola da PUC-SP1 – vários pedidos de orientação e esclare-
cimento por parte de psicólogos sobre como responder às solicitações de atendi-
mento que lhes chegam por essas vias. Algumas das questões mais frequentes se 
referem, por exemplo, à possibilidade desses colegas manterem o vínculo psico-
terápico pelas vias virtuais quando seu cliente está temporariamente impedido 
de comparecer às sessões: seja em razão de viagem, doença ou outro fator que 
limite sua mobilidade, mudança de residência, etc. Outra dúvida frequente se 
refere à possibilidade da realização de supervisões pelos mesmos meios. 

Assim, ainda que o psicólogo não pretenda se dedicar a essa nova área de 
estudos e intervenção composta pela chamada “Psicoinfo”, poderá ser útil estar 
informado sobre essas possibilidades. Com essa finalidade, oferecemos aqui 
alguns esclarecimentos sobre a evolução das resoluções estabelecidas pelo CFP 
visando normatizar essas novas formas de atendimento psicológico. Mas, para 
que tais normas possam ser bem compreendidas, serão apresentadas de forma 
brevemente inserida no contexto da evolução do uso da grande rede entre nós, 
especialmente no que diz respeito ao seu potencial de ampliação do acesso da 
população aos serviços de psicologia. 

A partir de 1995 a chegada da Internet aberta ao Brasil possibilitou o cres-
cente acesso da população a uma ampla gama de serviços virtuais. Além da 
busca de informações, a possibilidade de realização de compras on-line, acesso 
aos serviços públicos e bancários – entre muitos outros – os internautas têm se 
apropriado das facilidades virtuais, passando a encarar com naturalidade cres-
cente a busca do atendimento das suas necessidades por essa via. 

Desde o início desse processo, na área da saúde de forma geral – e na 
Psicologia em particular - a possibilidade da realização de atendimentos virtuais 
motivou grade preocupação e acirradas discussões entre os profissionais dessa 
área. Afinal, desde suas origens o atendimento psicológico – entendido aqui 
como psicoterapia - sempre ocorreu com base no íntimo relacionamento presen-
cial que se estabelece entre o psicólogo e seu cliente. A partir dessa perspectiva, 
como admitir a possibilidade de se realizar esse trabalho tão delicado e pleno de 
calor humano pelas vias virtuais, tidas como tão ‘frias, distantes e impessoais’? 
Além desse aspecto, os questionamentos de caráter ético ganharam destaque 
nessas discussões: como garantir o sigilo e a privacidade desse atendimento, se 
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realizado no espaço virtual, avaliado como vulnerável a invasões e indiscrições, 
especialmente se levados em conta os padrões técnicos vigentes nos primeiros 
tempos da WEB? 

No entanto o ritmo das transformações geradas pela revolução digital tem 
se acelerado geometricamente, tanto em termos numéricos quanto no que diz 
respeito à evolução qualitativa dos recursos tecnológicos colocados à nossa dis-
posição. Exemplos: em 2001 havia no Brasil 4.400.000 internautas; em meados 
de 2013, segundo algumas fontes esse número já se aproxima dos 100 milhões 
de usuários Internet. Em paralelo, a expansão da oferta da chamada banda larga 
e a criação dos diversos programas de comunicação instantânea com uso de 
som e imagem, fazem com que as primeiras conexões, então realizadas por linha 
discada, pareçam hoje recursos primitivos de comunicação virtual. 

Em paralelo a essa evolução o Conselho Federal de Psicologia já promulgou 
três Resoluções,2 no intuito de orientar e regulamentar a oferta de serviços 
psicológicos mediados por computadores e tecnologias digitais. A mais recente - 
promulgada em junho de 2012 - passou a vigorar em janeiro de 2013 contendo 
algumas alterações relevantes, tanto para os psicólogos quanto para o público 
que busca esses serviços. 

O que permanece e o que muda com a nova Resolução do CFP? 
Desde a publicação da sua primeira versão, em 2000, as resoluções do CFP 

relativas ao tema reconhecem e permitem a oferta de algumas modalidades de 
serviços psicológicos informatizados, em especial as Orientações Psicológicas 
breves, pontuais e focadas no tema central do problema exposto pela pessoa 
que busca essa forma de ajuda. Porém restringem e limitam a realização da 
psicoterapia pelas vias virtuais aos trabalhos de pesquisa. 

Já a nova resolução define agora essa mesma forma de “orientação psico-
lógica” como sendo o “atendimento realizado em até 20 encontros ou contatos 
virtuais, síncronos ou assíncronos”, ou seja, desde que esse atendimento não se 
caracterize como um atendimento psicoterápico, supondo-se que nesse outro 
atendimento o número de sessões não é limitado a priori. A psicoterapia, por sua 
vez, continua sob-restrições, sendo permitida a sua realização virtual apenas em 
caráter de pesquisa e desde que atenda às normas especificadas na mesma reso-
lução. Continuam também sendo reconhecidas e permitidas a realização de pro-
cessos prévios de Seleção de Pessoal e a aplicação de Testes Informatizados, desde 
que também devidamente adequados às especificações da resolução em pauta. 

Além da menção ao número de 20 encontros virtuais, citada acima, as 
alterações mais relevantes agora aprovadas pelo CFP são: o reconhecimento e 
permissão para que se realize o “atendimento virtual eventual de clientes de 
psicoterapia convencional em trânsito”, ou que se encontrem “temporariamente 
impedidos” de comparecer às sessões presenciais e a possibilidade de realização 
da Supervisão do trabalho do psicólogo, desde que tenha caráter “suplementar 
ou eventual na sua formação profissional”. A resolução detalha ainda vários 
procedimentos de caráter ético e técnico que devem ser observados pelos pro-
fissionais que realizem esses serviços. Porém de forma geral, são essas as altera-
ções que mais importam ao psicólogo e às pessoas interessadas em buscar ajuda 
psicológica pelas vias virtuais.

A um primeiro olhar, as alterações descritas acima podem parecer sutis, ou 
pouco arrojadas. No entanto, essas mudanças vêm ao encontro do atendimento 
da crescente demanda que observamos no atendimento realizado por nossa 
equipe no NPPI. Cada vez mais constatamos casos em que as pessoas que bus-
cam nosso Serviço dificilmente teriam acesso presencial a um psicólogo que as 
orientasse frente às suas dificuldades emergenciais. Especialmente aquelas que 
residem em locais onde não há existe acesso a um profissional da área, ou ainda 
aquelas que, pela natureza dos seus problemas, necessitam dessa primeira abor-
dagem da sua questão como forma de se situarem e se encorajarem a efetivar 
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Notas

1. NPPI – Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática: WWW.pucsp.br/nppi
2. Resolução CFP N° 003/2000; Resolução CFP N° 012/2005; Resolução CFP N° 011/ 2012; todas disponíveis 
no site do CFP – Conselho Federal de Psicologia: http://www.pol.org.br/legislacao/leg_normatizacao.cfm 

essa busca de atendimento presencial. Exemplos mais frequentes desses pedidos 
de orientação enviados ao NPPI: pessoas que se sentem ameaçadas ou cons-
trangidas em expor suas dificuldades ou problemas diante de um profissional; 
pessoas que têm dúvidas sobre o que esperar ou buscar em um atendimento 
psicológico, entre outros. 

A ampliação do número de encontros virtuais para 20 “sessões”, mencio-
nada acima, vem também facilitar a realização desses atendimentos de forma 
mais estendida, ampliando sua eficácia e alcance. Como exemplo desses casos, 
podemos mencionar os brasileiros que vivem no exterior e se defrontam com 
barreiras culturais, de idioma ou mesmo financeiras, para obter alguma forma 
de atendimento. 

Outra novidade importante é a possibilidade de realização da supervisão e 
do atendimento eventual de pessoas impossibilitadas de comparecer às sessões 
presenciais. Essa abertura traz implícito o reconhecimento, por parte do CFP, da 
necessidade da Psicologia adaptar-se aos novos tempos, acompanhando a ine-
xorável evolução sociocultural na qual a Psicologia também está imersa, desde 
o surgimento da Cibercultura.

Observando a evolução das ofertas desses serviços - bem como o posiciona-
mento do próprio CFP - percebemos a diluição gradativa de um temor até aqui 
muito presente entre os psicólogos: o receio de que a oferta dos atendimentos 
virtuais viesse a ser proposto em “em lugar” dos atendimentos presenciais. Como 
podemos perceber, ao contrário de competir com o atendimento psicológico tra-
dicional, os serviços mediados por computadores (e pela Internet) vêm se somar 
às nossas possibilidades de intervenção, ampliando o alcance do trabalho do 
psicólogo, que hoje pode acolher grupos e pessoas que antes sequer poderiam 
ter acesso a algum recurso de atendimento em saúde mental.

Mas, essa abertura, ainda que discreta e cautelosa, coloca também em pauta 
novas questões e responsabilidades para todos os envolvidos: às novas gerações 
de psicólogos, a quem caberá buscar e desenvolver a capacitação necessária para 
exercer de maneira realmente competente e relevante esses novos formatos de 
atendimento psicológico. E aos clientes virtuais, a quem caberá verificar a ade-
quada identificação bem como as referências dos profissionais a quem possam 
eventualmente recorrer. Afinal, todo ganho tem seu preço, em custo e empenho. 

Dessa maneira, passo a passo, esperamos que a Psicologia gradativamente 
possa se apropriar e integrar as possibilidades e recursos oferecidos pelas novas 
tecnologias em favor da ampliação qualitativa e quantitativa do atendimento 
psicológico oferecido à nossa população. 
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