
 
SERVIÇO 
SOCIAL AMBULATÓRIO, ADMISSÃO, ALOJAMENTO 

CONJUNTO E COMPLEXO NEONATAL 
 

Rotinas Assistenciais da Maternidade Escola 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

 
 
 
 

 
 
O Serviço Social da Maternidade Escola da UFRJ atua no ambulatório e admissão, alojamento conjunto 

e complexo neonatal. Desenvolve ações junto aos usuários, familiares, demais profissionais e comunidade 
geral, no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos direitos 
sociais das usuárias que buscam a Unidade para atenção em pré-natal, parto e puerpério. 

 
AMBULATÓRIO E ADMISSÃO 
ACOLHIMENTO  
As gestantes inscritas no pré-natal participam do grupo de acolhimento multiprofissional e o assistente social 
presta esclarecimentos e orientações sobre as múltiplas questões que gravitam em torno dos direitos 
sexuais e reprodutivos das usuárias, direitos trabalhistas, previdenciários, estudantis, protocolo de 
laqueadura tubária, acompanhamento no centro obstétrico e alojamento conjunto por ocasião do parto, 
dentre outras demandas oriundas do grupo. 
 
AÇÕES EDUCATIVAS (GRUPO DE ADOLESCENTES, DIABÉTICAS LAQUEADURA TUBÁRIA) 
Este trabalho é desenvolvido em equipe multiprofissional com as gestantes adolescentes e adultas. Nele o 
serviço social atua abordando, a partir de interesses e necessidades do grupo, questões relacionadas à 
gestação, à concepção e contracepção, diabetes mellitus gestacional (DMG), aleitamento materno, 
DST/HIV, direitos trabalhistas, previdenciários, estudantis, direitos sociais, participação social, informações 
relativas aos programas e serviços da instituição. 
 
ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
O assistente social atua junto às gestantes e/ou às famílias para a realização de entrevistas, relatórios e 
pareceres sociais, orientações e encaminhamentos, no sentido de identificar recursos e fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos.   
 
ALOJAMENTO CONJUNTO 
ABORDAGEM INDIVIDUAL 
O serviço social realiza abordagem individual com o objetivo conhecer a situação social e de saúde das 
usuárias internadas e familiares, contribuindo para um processo de alta consciente, diminuição de casos de 
reinternação, educação em saúde, defesa da garantia dos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários. 
 
 
 



ABORDAGEM EM GRUPO 
O profissional de serviço social atua em equipe multiprofissional prestando orientação aos acompanhantes 
das usuárias.  O foco do trabalho com este público é de conhecer, esclarecer e orientar sobre as rotinas 
institucionais e outras demandas relacionadas à temática. 
 
ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS 
O assistente social presta orientação sobre direitos trabalhistas, previdenciários, estudantil, registro civil às 
puérperas e familiares, além de mobilizar recursos comunitários para encaminhamentos aos órgãos 
competentes, como Conselho Tutelar, Vara da Infância, Juventude e Idoso, Previdência Social, Unidades de 
Saúde, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros. 
 
COMPLEXO NEONATAL  
BANCO DE LEITE HUMANO, LACTÁRIO E UTI NEONATAL 
O assistente social participa da equipe multiprofissional e desenvolve ações de orientação a familiares, 
auxiliando-os na identificação de recursos e proporcionando o acesso aos mesmos. Participa de reuniões 
sistemáticas, interdisciplinares, de discussão e aprimoramento da atenção neonatal. 
 


