
 

RESIDÊNCIA DE SERVIÇO SOCIAL EM NEONATOLOGIA 

 

Kamila da Silva Felicio
1
 

 Emanuely Girotto
2
 

Shirley Lopes Mattos 
3
 

Hellem Souza da Silva Costa
4
 

 

Resumo: A residência multiprofissional se configura como pós-graduação com carga teórica e 
prática, possibilitando aprendizagem e intervenção in loco para os profissionais da área de 
saúde, sendo o Serviço Social reconhecido desde a resolução nº287/98 do Conselho Nacional 
de Saúde. O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU-UEPG) 
oferece cinco programas de residências, entre elas a neonatologia, dessa forma, o presente 
artigo trata-se de uma sistematização do trabalho profissional do Serviço Social inserido em 
área de especialização na Residência Multiprofissional em Neonatologia, a partir da vivência de 
quatro residentes, dentro do HU-UEPG. 
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INTRODUÇÃO 

O HU-UEPG é um hospital do estado do Paraná, de atendimento 

exclusivo do Sistema Único de Saúde (SUS), que compreende a 3ª Regional 

de Saúde do estado, e presta atendimento de diversas especialidades 

ambulatoriais, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias eletivas e de 

urgência, partos e cirurgias cesarianas, UTI Adulto, UTI Neonatal e UTI 

Pediátrica. 

A residência multiprofissional do Hospital Universitário da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (HU-UEPG) teve início no ano de 2013, as equipes 

compreendem profissionais de enfermagem, educação física, farmácia, 

fisioterapia, odontologia e serviço social, oferecendo oportunidade de 

especialização na área da saúde através de uma carga teórica e prática, 

possibilitando a integralidade no atendimento aos usuários do serviço. As 

equipes multidisciplinares visam uma atuação que busca a superação da 

abordagem em saúde conhecidamente direcionada ao fator biomédico. 
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A residência de Serviço Social em Neonatologia do HU-UEPG teve sua 

primeira turma em 2017, com duas residentes. Atualmente são quatro 

residentes atuando junto a equipe nos atendimentos, da Clínica Obstétrica, 

Ambulatório de Gestação de Alto Risco – AGAR, Clínica Cirúrgica Pediátrica e 

na UTI Neonatal/Pediátrica. A residência multiprofissional é um dos espaços 

capazes de oferecer ao profissional uma formação atualizada, relacionando 

diretamente a teoria com a prática, incluindo a pesquisa. 

Neste sentido, temos na saúde um campo favorável para estar atuando 

e se capacitando. Diante disso, o objetivo desse artigo é apresentar de forma 

breve a residência de Serviço Social em Neonatologia no HU-UEPG, a partir do 

olhar das residentes do programa, focandona atuação profissional com o 

binômio, mãe-bebê, bem como a família. 

Para tanto o presente texto está organizado da seguinte forma: 

Residência Multiprofissional e a Integralidade ao SUS, Serviço Social na 

Neonatologia e por fim, a residência do Serviço Social em neonatologia no HU-

UEPG. 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E A INTEGRALIDADE DO SUS  

O conceito elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no 

ano de 1948, destacou a importância do cuidado, em saúde, solicitando um 

olhar na totalidade do indivíduo, para além do cuidado biológico, o que 

“determinou a requisição de outros profissionais para atuar no setor” (BRAVO; 

MATOS, 2009, p. 28). A nova abordagem no cuidado passou a requerer outras 

profissões para atuar na área da saúde, dentre elas, o serviço social, 

focalizando o contexto social do cidadão. 

A atuação de diferentes profissões possibilita ampliar a visão, superando 

a antiga perspectiva saúde-doença, facilitando a atenção para fatores 

psicossociais, o que permite a ampliação da qualidade, atenção integral e 

cidadania do usuário do serviço de saúde (TEIXEIRA; NUNES, 2009). Através 

da atuação de diferentes disciplinas nas equipes de atenção à saúde, é 

possível a troca e compartilhamento de saberes, tendo como resultado o 

cuidado especial com a história dos indivíduos e suas organizações sociais. 

Observemos que este acúmulo na equipe representa o entendimento 
de um trabalho coletivo, em que a educação em saúde pode ser um 
elemento aglutinador e facilitador de práticas reflexivas e 



 
democráticas baseadas na visão crítica, em que se percebe a família 
dialeticamente, construída histórica e socialmente, como sujeitos 
coletivos, que também fazem a história de sua sociedade, de sua 
época. (TEIXEIRA; NUNES, 2009, p. 130) 

Vale o destaque que o assistente social é incorporado como profissional 

da saúde, a partir da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 218, de 06 

de março de 1997, cabendo a este profissional “formular estratégias que 

busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem o 

direito social à saúde [...]” (BRAVO; MATOS, 2009, p.43). Como profissão de 

caráter interventivo, o profissional junto à equipe deve atuar na perspectiva da 

garantia plena do direito à saúde e cidadania, o que significa trabalhar para 

além de práticas imediatistas, comuns na história do atendimento à saúde, 

entretanto na perspectiva do cuidado integral. 

Dessa forma, foi promulgada a Lei n° 11.129 de 2005, instituindo as 

Residências Multiprofissionais da área da Saúde, orientadas pelos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), organizadas em conjunto os 

Ministros do Estado da Educação e Saúde (BRASIL, 2005). As residências se 

incluem em Pós-Graduação, Latu Sensu e abrangem as profissões da área da 

saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (Resolução 

CNS nº 287/1998). 

No Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(HU-UEPG) a primeira turma de Residência Multiprofissional foi ofertada em 

2013 e atualmente inclui os profissionais de: Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Serviço Social. Os profissionais são 

divididos em 5 programas: Saúde do Idoso, Reabilitação, Urgência e 

Emergência, Intensivismo e Neonatologia.  

SERVIÇO SOCIAL E A NEONATOLOGIA 

 O assistente social opera através dos marcos legais como: a 

Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(Lei 8.069/90), Lei Orgânica da Saúde – LOS (Lei 8.080/90), Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93) entre outros dispositivos legais para 

garantia do direito à saúde e cidadania. Ao ser inserido na equipe 



 

multiprofissional da neonatologia, age pautado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, onde dispõe que, “a criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 

que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência.” (BRASIL, 1990). 

Como profissional da saúde, o assistente social “se insere diretamente 

nos departamentos de neonatologia de diferentes instituições, ou encontra-se 

em ambulatórios específicos” (BRAZ; BRAGA; MORSCH, 2003 p. 118), 

participando das equipes multiprofissionais em maternidades e prestando 

assistência a recém-nascidos e crianças hospitalizadas e suas famílias, tanto 

no âmbito das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátricas, 

quanto na clínica cirúrgica.  

Portanto, a atuação acontece com o acolhimento e acompanhamento 

social durante o internamento e/ou ambulatórios, “uma das maiores 

preocupações do assistente social é democratizar as informações [...]” (BRAZ; 

BRAGA; MORSCH, 2003, p. 118), ser facilitador na comunicação entre equipe 

médica e família, bem como acionar as redes de saúde, de assistência e a 

jurídica caso haja necessidade. 

RESIDÊNCIA EM NEONATOLOGIA NO HU-UEPG 

A atuação profissional na Residência de Serviço Social em 

Neonatologia do HU-UEPG é dividida entre: Maternidade, Internamento em UTI 

Neonatal e Pediátrica, Clínica Cirúrgica Pediátrica e Ambulatório de Gestação 

de Alto Risco.  

Desse modo, o público atendido é: Gestantes de Alto Risco dos 

Municípios da 3ª Regional de Saúde; Gestantes referenciadas no HU-UEPG; 

Puérperas; Recém-Nascidos na maternidade e internados em UTI Neonatal e 

Pediátrica, bem como gestantes e suas famílias; Lactentes e crianças até 12 

anos internados em Clínica Pediátrica ou UTI Pediátrica. 

A Lei nº 13.257/2016, art. 3º ressalta que:  

A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do 
adolescente e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição 
Federal e do art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, implica o 
dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e 
serviços para a primeira infância que atendam às especificidades 



 
dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral. 
(BRASIL, 2016) 
 

Segundo a mesma lei, a Saúde, entre outras políticas, se constitui 

como área prioritária no atendimento à Primeira Infância (0 à 6 anos) e 

assegura a assistência à saúde integral ao pré-natal, pré, parto e pós parto e 

acompanhamento ao desenvolvimento infantil. Assim, abrange o atendimento 

desde o período gestacional, pensando na efetivação do princípio da 

Integralidade do SUS é necessária a articulação entre os níveis de atenção e 

complexidades do SUS no atendimento à gestante.  

Pensando nisso, em 2011 o Ministério da Saúde instituiu a Rede 

Cegonha, visando a garantia do atendimento de qualidade, seguro e 

humanizado para as mulheres. O trabalho é oferecido desde o planejamento 

familiar até os dois anos de vida da criança (BRASIL, 2011). Seguindo a Rede 

Cegonha a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), no mesmo ano, criou a 

Linha Guia Mãe Paranaense para padronizar e sistematizar as ações de saúde 

com esse público alvo no Estado do Paraná. A Linha Guia indica, entre outras 

coisas, a estratificação de risco gestacional identificado como: 

RISCO HABITUAL: São gestantes que não apresentam fatores de 

risco individual, sociodemográficos, de história reprodutiva anterior, 

de doença ou agravo.  

RISCO INTERMEDIÁRIO: São gestantes que apresentam fatores de 

risco relacionados às características individuais (raça, etnia e idade), 

sociodemográficos (escolaridade) e de história reprodutiva anterior, 

ex:Gestantes negras ou indígenas;  Gestantes analfabetas ou com 

menos de 3 anos de estudo;  

ALTO RISCO: São gestantes que apresentam fatores de risco 

relacionados à Doenças Prévias à Gestação Atual, como: 

Hipertensão arterial em tratamento; Dependência de drogas ilícitas; 

Cardiopatias em tratamento e/ou em acompanhamento; 

Pneumopatias em tratamento; Nefropatias em tratamento e/ou em 

acompanhamento; Diabetes; Hipertiroidismo; Má-formação 

útero/vaginal; Epilepsia; Hemopatias; Gestantes com mais de 40 

anos; Gestantes com histórico de óbito em gestação anterior. 

Doenças Infecciosas; Doenças autoimunes; Cirurgia útero/vaginal 

prévia; Hipotiroidismo; Neoplasias; Obesidade Mórbida; Cirurgia 

Bariátrica (com menos de 2 anos pós-operatório); Psicose e 



 
depressão grave; Dependência de drogas lícitas com intercorrências 

clínicas ou outro fator de risco materno/fetal. (PARANÁ, 2018 p.43) 

As gestantes de risco habitual realizam acompanhamento pré-natal em 

Unidades de Saúde conforme territorialização, gestantes de risco intermediário 

e alto risco são encaminhadas para o Ambulatório Especializado. É importante 

ressaltar que não se pode perder o vínculo com a Atenção Primária à Saúde 

(APS). Vale pontuar ainda que, o Ministério da Saúde prevê o mínimo de 7 

consultas de pré-natal, além dos exames previstos na Rede Cegonha, 

incorporados pela Linha Guia. (PARANÁ, 2018) 

O HU - UEPG é responsável pelo Ambulatório de Gestação de Alto 

Risco gestantes dos municípios da 3ª Regional de Saúde do estado do Paraná, 

como parte da equipe o Serviço Social realiza atendimento social, 

acompanhamento social e encaminhamentosàs diferentes redes de 

atendimento, conforme a demanda apresentada, além de realizar orientações 

quanto ao período vivido. Os instrumentais principais se constituem como: a 

Anamnese Social; Escuta Qualificada e Contato com a Rede de apoio do 

município de origem.  

A Clínica Obstétrica do HU é composta pelos setores: maternidade, o 

pronto atendimento obstétrico e o berçário. O serviço social atua na rotina do 

atendimento, compartilhando e informando os direitos sociais das gestantes e 

recém-nascidos (RN), como o direito da gestante ao acompanhante durante 

todo internamento (pré-parto, parto e pós-parto), direitos previdenciários, 

licença maternidade/paternidade, certidão de nascimento etc. O contato direto 

com a Atenção Primária e Secundária à Saúde se constitui como umas das 

ferramentas principais do trabalho do Serviço Social na maternidade do 

Hospital, considerando que o Serviço Social é, também, meio de contato 

externo ao mundo hospitalar do paciente internado. 

Após o nascimento do bebê, existem ainda, outras possibilidades de 

atuação profissional para o Serviço Social, mesmo que esteja tudo bem com o 

estado de saúde da mãe e do bebê, e que a organização familiar que espera 

essa criança esteja em conformidade, a Mãe e bebê recebem alta hospitalar 

após a coleta do teste do pezinho (exame realizado com 49h após 



 

nascimento). É realizado então contato com a APS para realizar o informativo 

de nascimento do bebê para início do acompanhamento de puericultura. Essa 

abordagem também é realizada por meio de atendimentos sociais de educação 

em saúde com as puérperas e acompanhantes no período de internamento na 

Maternidade.  

Entretanto, existe a possibilidade do recém-nascido sofrer alguma 

intercorrência no parto ou nas primeiras horas de vida e necessitar de cuidados 

de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O trabalho do Serviço 

Social no acompanhamento de internamento na UTIN se dá a partir do 

acolhimento social à família, preenchimento da anamnese social, 

acompanhamento diário da evolução do quadro clínico do paciente por meio da 

presença nas visitas multiprofissionais e acompanhamento à família.  

É preciso ainda ter em mente que nem sempre uma gestação é 

planejada e que em alguns casos a organização familiar não está propícia à 

criação de uma criança. Em outros casos ainda, por diversos motivos, a 

genitora não tem o desejo em se tornar mãe naquele momento, e há previsão 

legal para a entrega consciente do bebê à Vara da Infância e Juventude para 

adoção, segundo o art. 13, § 1º da Lei nº 8.069/1990 (ECA) “As gestantes ou 

mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 

obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e 

da Juventude.” (BRASIL, 1990 texto incluído pela Lei nº 13.257/2016). Nesses 

casos, o Serviço Social realiza abordagem social e acolhimento à demanda, 

realizando contato direto com o órgão necessário (Vara da Infância e 

Juventude). 

A atuação do Serviço Social na UTI Pediátrica se aproxima da atuação 

na UTI Neonatal, acolhimento social à família, preenchimento da anamnese 

social, acompanhamento diário da evolução do quadro clínico do paciente e 

acompanhamento à família. Na Clínica Cirúrgica Pediátrica, o 

acompanhamento se inicia no preenchimento da anamnese social que 

acontece nos atendimentos diários de rotina. 

Em todos os casos, o Serviço Social se torna um dos principais 

responsáveis pelo contato com a rede intra e interssetorial para contemplação 

do atendimento integral à saúde da criança desde o inicio do internamento até 



 

o momento da alta hospitalar. O contato com a rede é de extrema importância 

para o acompanhamento do paciente pós-alta. Além disso, a organização 

familiar fora do contexto hospitalar não permanece inerte e por vezes se faz 

necessário que haja um auxilio e contato da realidade hospitalar e o mundo 

externo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho do Serviço Social dentro da Neonatologia envolve a 

perspectiva materna e infantil, para além disso, o internamento de paciente em 

ambiente hospitalar envolve, também, sua família. Os profissionais atuam a 

partir da compreensão das diversas organizações familiares, tornando-se 

essencial para uma ação profissional crítica, efetiva e na perspectiva da 

efetivação dos direitos sociais.  

Desse modo, é de extrema importância o conhecimento do contexto 

familiar, as representações e papéis familiares do paciente e usuário, 

compreender quais demandas são trazidas, ou não, ao Serviço Social e 

conhecimento das políticas públicas ofertadas no contexto municipal e o 

domínio das ferramentas técnico-operativas do Serviço Social, pois o 

atendimento não se finda em âmbito hospitalar e é de extrema importância a 

atuação e parceria da rede de saúde, assistencial, jurídica e de defesa do 

direito da criança e do adolescente. 

Os recentes contextos sociais têm demando as diferentes profissões 

atuarem com o olhar no âmbito multidisciplinar, com amplitude e atendimento 

integral. Sendo assim, a residência multiprofissional possibilita uma nova e 

constante construção de alternativas para a formação profissional qualificada, 

atualizada e reconhecida na área da saúde.  Nessa perspectiva, o assistente 

social atuando junto aos demais profissionais, encontra possibilidade de 

acompanhar o usuário dos serviços de saúde, de forma integral e com 

qualidade. 
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