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ARTIGO 

A intervenção do Assistente Social em casos de adoção no âmbito hospitalar 

           

     Thaís Eugênia de Sousa1 

Regina Sueli de Sousa2 

 

Resumo 

 

A adoção é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), trata de um 

mecanismo para assegurar o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e 

adolescentes. A entrega de recém-nascidos para a adoção é um direito de seus familiares. A 

intervenção do Assistente Social em casos de entrega e/ou manifestação de desejo de entrega 

de recém-nascidos é um requisito para o sucesso da adoção. Esse profissional atenderá a 

gestante, puérpera, família na perspectiva de assegurar direitos e encaminhará o caso para o 

Juizado de Infância e Juventude para o acompanhamento e conclusão da adoção. 

Palavras-chaves: Adoção; recém-nascido; direito; Assistente Social; Juizado de Infância e 

Juventude. 

 

Abstract  

Adoption is regulated by the Statute of the Child and Adolescent (ECA), it is a mechanism to 

ensure the right to family and community coexistence of children and adolescents. Delivery of 

newborns for adoption is a right of their family members. The intervention of the Social Worker 

in cases of delivery and / or manifestation of desire for delivery of newborns is too important 

for the success of the adoption, this professional will attend the pregnant, puerperal, family with 

the perspective of assuring rights, will attend and forward the case for the Childhood and Youth 

Court for the follow-up and conclusion of the adoption. 

Keywords: Adoption; newborn; right; Social Worker; Child and Youth Court. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Assistente Social Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, eixo de concentração   

Materno-Infantil, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG/Ebserh). 
2 Assistente Social, Doutora em Educação, Mestre em Política Social, Professora do Curso de Serviço Social da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Goiás. 
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Introdução 

Por adoção compreende-se o processo legal de colocação de uma criança ou 

adolescente em uma família, garantindo a esta, todos os direitos e vínculos de filiação sem 

qualquer diferenciação entre filhos biológicos e adotados. A adoção é um mecanismo de 

assegurar o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes quando estas 

não podem conviver com suas famílias biológicas. A Constituição Federal do Brasil de 1988 

no artigo 226 afirma que, “A família tem especial proteção do Estado” o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) no artigo 19, assegura que, “toda criança ou adolescente tem direito a 

ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária”. 

A palavra adoção deriva do latim adoptio, no sentido de "acolher alguém". 

(STAFFOKER, 2013). A adoção é uma prática realizada desde a antiguidade, os primeiros 

relatos desta ação estão na Bíblia, considerada um livro histórico - a adoção de Moisés, pela 

filha do Faraó no Egito; há relatos de adoção também no Código de Hamurábi (1728-1686 a.C.) 

na Babilônia. 

Todavia a adoção baseada na primazia do Melhor Interesse da Criança e do 

Adolescente é recente, a partir da doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente 

assegurada na Carta Magna do Brasil de 1988. Esse direito se consolidou no ECA (1990), 

abrangendo elementos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e da Declaração 

dos Direitos da Criança (1959), configurando-se, sob o ponto de vista sócio-político, como uma 

política pública de atendimento e proteção à criança e ao adolescente (PIO, 2003). Portanto, o 

processo de adoção no Brasil é baseado no interesse e bem-estar real da criança e do 

adolescente, bem como, dos adotantes oportunizando uma família às crianças e adolescentes, 

assim como, filhos a pessoas que escolheram adotar.  

Os artigos 39 a 52 do ECA (1990) estabelecem um conjunto de regras para adoção, 

sendo prevista a adoção plena que rompe com os laços da família anterior com caráter 

irrevogável transferindo o poder familiar para os adotantes.  

A entrega de um filho para a adoção é permeada de diversos sentidos, a literatura 

explicita que as crianças disponíveis a serem adotadas tiveram o rompimento com suas famílias 

de origem por diversos motivos; abandono, orfandade, violências, dentre outros motivos. 

Todavia nos atentaremos no direito legal de adoção. Da mãe e/ou família entregar seu filho para 

a adoção e o direito da criança ser encaminhada para a adoção a ter um lar. 
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Para fins de análise, esse estudo optou por pesquisa bibliografia e documental, 

utilizando também de reportagens, legislações, artigos científicos, dissertações e teses para 

compreendermos a entrega de crianças para a adoção no âmbito hospitalar. 

Esse trabalho compreender a entrega de um filho para a adoção como um direito 

dos genitores, ratificar o direito que toda criança de ser criado em uma família e analisar a 

intervenção do Assistente Social no atendimento as mães/famílias que desejam entregar o filho 

para a adoção; como realiza o encaminhamento de uma criança para a adoção. 

A leitura deste trabalho destina-se a todos os sujeitos que se interessam pela 

temática; profissionais, estudantes e toda sociedade civil, mas principalmente, aos profissionais 

que atuam no cenário de maternidade, berçário, UTI’s neonatal que em seu cotidiano 

profissional podem lidar com pessoas interessadas em entregar seu filho para a adoção, assim 

como, setores e órgãos que trabalhem diretamente com adoção de crianças e adolescentes. 

 

1. Adoção  

A adoção é uma prática realizada desde a antiguidade, pesquisadores afirmam que 

existem indícios de tribos africanas, clãs da Índia que praticavam a adoção, todavia não há 

documentos históricos que comprove essa afirmação; nas civilizações gregas e romanas a 

adoção era associada aos princípios religiosos (STAFFOKER, 2013).  

Há relatos de adoção na Roma Antiga, segundo Pio (2003), existiam três tipos de 

adoção entre os romanos: a adrogatio, a adoptio e adoção por testamento. Adrogatio consistia 

num ato de direito público, em que um chefe de família podia adotar até uma família inteira; a 

adoptio era um ato de direito privado realizado mediante escritura em tabelionato, pelo qual um 

homem adotava alguém, já a adoção por testamento a autora pondera que não foram 

encontrados nenhum registro sobre os procedimentos sobre esse tipo de adoção, só existem 

relatos que o Imperador Júlio César que adotou Otávio por essa modalidade, via testamento 

(PIO, 2003). 

No início da Idade Média a adoção perdeu sua importância e a questão dos laços de 

consanguinidade começaram a ser valorizados, devido ao sistema sócio-político-econômico da 

época. “Para a nobreza, a transmissão dos títulos mobiliários dava-se por direito de sangue jus 

sanguínes, e com isto, cresce a rejeição por filhos não biológicos” (PIO 2003, p 72).  

 

A partir da Revolução Francesa (1789), o uso do instituto da adoção ganha novo 

impulso, o Código Civil Francês ou Código de Napoleão, regulou a filiação adotiva, 

conservando os laços entre o adotando e sua família de origem. De acordo com (PIO, 2003) 
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atribui-se a adoção pelo fato de Napoleão Bonaparte não ter sucessor. Mas foi somente a partir 

do século XX que o Estado passou, de fato, a intervir na adoção.  

Na atualidade, a prática da adoção difere dessas justificativas no qual o processo de 

adoção é baseado no interesse e bem-estar real da criança e do adolescente, bem como, dos 

adotantes oportunizando uma família às crianças e adolescentes, assim como, filhos a pessoas 

que escolheram adotar. 

Segundo Diniz, (1991, p. 67 apud GOIS, 2013, p. 23), a adoção é definida como a, 

 

Inserção num ambiente familiar, de forma definitiva e com aquisição de 

vinculo jurídico próprio de filiação, segundo as normas legais em vigor, de 

uma criança cujos pais morreram ou são desconhecidos, ou, não sendo esse o 

caso, não podem ou não querem assumir o desempenho das suas funções 

parentais, ou são pela autoridade competente, considerados indignos para tal.  

 

 

1.2. Aspectos Históricos da Adoção no Brasil 

 

Diversas mudanças ocorreram na legislação da adoção até chegar na Lei nº 12.010 

de 03 de agosto de 2009, conhecida como Lei da Convivência Familiar. No Brasil o primeiro 

Código Civil, Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916, prescreveu a possibilidade da filiação 

adotiva, (Pio 2003, p.73) retrata que, 

  

O objetivo central da adoção era encontrar uma criança órfã para um casal 

estéril. A legalidade do ato adotivo era sempre de iniciativa do adotante que 

comparecia diante do tabelião e registrava o evento através de uma escritura 

na presença de testemunha, configurando-se, adoção, como um ato cartorial. 

 

Na década de 1950 a Lei n° 3.133 de maio de 1957 apresentou algumas mudanças 

para o critério de adoção, diminuiu a idade do adotante de 50 para 30 anos e a diferença entre 

adotante e adotado deveria ser de no mínimo 16 anos, o casal deveria ter no mínimo cinco anos 

de matrimônio e poderia ter filhos (PIO, 2003). Entretanto a criança ou adolescente adotado só 

tinha direito a parte da herança, a maior parte seria dos filhos biológicos que ficavam com a 

maior parte das posses.  

Em 1965 a Lei n° 4655 fez uma única modificação nessa lei em comparação à 

legislação anterior, autorizou o cancelamento do registro de nascimento original da criança e a 

substituição por outro registro, podendo a criança adquirir o sobrenome dos pais adotivos. A 
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partir desse momento, a legislação brasileira ganha o primeiro aparato de proteção efetiva da 

menoridade (PIO, 2003). 

O Código de Menores, Lei n° 6697 de 10 de outubro de 1979, apresenta um relativo 

avanço na proteção à criança e adolescente, no que se refere à adoção. Prevendo duas 

modalidade, a plena e a simples: a adoção simples possuía as mesmas características do Código 

Civil (Lei n° 4655/65), só acrescentando a possibilidade da alteração do nome e do direito à 

herança; na adoção plena, o adotante poderia ter filhos, permanecendo a necessidade de 

matrimônio dos adotantes; casados há no mínimo cinco anos, pelo menos um dos cônjuges 

deveria ter mais de 30 anos de idade e 16 anos de diferença para a criança ou adolescente, 

prevendo total vinculação do adotado à sua nova família, rompendo definitivamente seus laços 

com a família consanguínea, com caráter irrevogável e não deixando espaço para devolução. 

O Código de Menores (1979) vigorou simultaneamente com o Código Civil, até 

1988, com a nova Constituição Federal (1988), as crianças e adolescentes passaram a ser vistas 

como sujeitos de direitos e prioridade do Estado, sendo dever da família e de toda sociedade 

zelar por sua proteção. 

Deste modo, em 1988 o Brasil adotou a doutrina de Proteção Integral a Crianças e 

Adolescentes. Como está descrito na Carta Magna no Capítulo VII, - Da Família, da Criança, 

do Adolescente, do Jovem e do Idoso no Art. 227: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, Art. 227). 

 

Essa nova filosofia se consolidou no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Que abrange elementos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) e da Declaração dos Direitos da Criança (1959), configurando-se, sob 

o ponto de vista sócio-político, como uma política pública de atendimento e proteção à criança 

e ao adolescente (PIO, 2003).   

Os artigos 39 a 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecem um 

conjunto de regras e critérios para adoção. A única adoção prevista é a adoção plena que rompe 

com os laços da família anterior com caráter irrevogável, transferindo o poder familiar para os 

adotantes. O ECA permite a adoção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. A 

idade para adotar ficou estabelecida em, no mínimo, 18 anos, independentemente do estado 
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civil; a diferença de idade entre adotante e adotado ficou estabelecida em 16 anos. Instituiu 

também um único tipo de filiação e garantindo direitos patrimoniais e sucessórios idênticos 

para filhos biológicos e adotados (PIO, 2003). 

O ECA (1990) diz na Seção I que trata do Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária, no artigo 19 que, toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado 

no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, não podendo a criança sair do convívio de sua família natural sob o 

pretexto de pobreza”; antes do ECA, esse motivo levava a criança a ser legalmente incorporada 

a uma família com melhores condições financeiras (PIO, 2003).  

Deste modo, a adoção só é viável depois de esgotar todos os meios possíveis de 

manter-se na família de origem, após esgotarem estes mecanismos de restabelecimento de 

vínculos (em caso de pais vivos) ou tentativa de manter a criança/adolescente na família 

ampliada o poder judiciário busca uma família substituta para crianças e adolescentes, ou seja, 

  

definiu o que vem a ser família extensa ampliada como aquela que se 

estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, 

formada por parentes próximos com os quais a criança, ou o 

adolescente, convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade 

(FERREIRA, 2010, p.21). 

 

Em 2002 foi estabelecido um novo Código Civil que complementou o ECA. Dessa 

forma, o artigo 1.635 do Código Civil aboliu o nome pátrio poder sendo substituída pela 

nomenclatura poder familiar. Anteriormente, a terminologia pátrio poder era permeada de 

significados que não representa os multi modelos de famílias e as relações familiares da 

atualidade (PIO, 2003). 

 Durante sete anos a adoção foi regulamentada por duas legislações Lei nº 

10.406/2002 e o ECA (1990) até a promulgação da Lei nº 12.010 em 2009, Lei do Direito à 

Convivência Familiar. A Lei nº 12.010/2009 promoveu diversas mudanças no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, principalmente no Capítulo III, a Subseção IV que trata da adoção. 

Foram sancionados 30 artigos e acrescidos outros 16 artigos, ressaltando o direito da criança e 

do adolescente ter uma família e viver em comunidade. O artigo 41 do ECA (1990) diz, “A 

adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais”.  
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A última mudança referente a adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990) ocorreu em 2017, por meio da lei nº 13.509/2017, promovendo mudanças significativas 

no processo de adoção no Brasil, nesta o legislador entendeu a necessidade de dar agilidade aos 

processos de adoção, estabelecendo prazos máximos para a disponibilização de crianças a 

serem adotadas, prazos limites para a busca da família ampliada/extensa. Todas as mudanças 

coadunam para o melhor interesse da criança e adolescente. Todavia há manifestações 

contrárias, visto que, as equipes interprofissionais dos Juizados de Infância e Juventude não tem 

um número suficiente de profissionais para trabalhar no tempo estipulado na lei, dentre outras 

circunstâncias, as alterações estão em vigência e devem ser seguidas em todo território nacional. 

 

2. A Entrega de Recém-Nascido a Adoção 

O ECA (1990), prevê, no artigo 8º, incisos 4 e 5 que as gestantes e mães que 

manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção têm o direito de receber assistência 

psicológica no período pré e pós-natal (redação dada pela lei nº 12.010, de 2009). 

O direito a entrega de um filho para a adoção é assegurado pelo parágrafo único do 

artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), sendo assim é assegurado as gestantes 

entregarem seus filhos para a adoção de maneira legal, o mesmo artigo afirma que todos os 

casos de manifestação de interesse de entrega de filhos para a adoção devem ser encaminhados 

para o conhecimento do judiciário, ou seja, 

Parágrafo único. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar 

seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da 

Infância e da Juventude (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) em Vigência; 

§ 1º 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. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). 

(ECA, 1990). 

O artigo 19-A do ECA (1990) reafirma essa informação, 

Art. 19-A - A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho 

para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da 

Infância e da Juventude. Incluído na Lei nº 13.509/2017. 

Deste modo, após a manifestação de interesse da genitora em enviar seu filho para 

a adoção, deve-se comunicar imediatamente os órgãos competentes: Juizados de Infância e 

Juventude/Varas da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar. No caso das gestantes 

adolescentes que queiram entregar os bebês para adoção, dependerão do consentimento de seu 

responsável legal. O atendimento desta mãe deve ser sem julgamentos e preconceitos, 
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respeitando-a como cidadã, sabendo que essa decisão é um direito dela, pensando também que 

essa criança tem direito a ter um lar; a maneira segura de viabilizar uma família para essa criança 

é a adoção.  

Ressaltando que a equipe multiprofissional do Juizado de Infância e Juventude 

acompanhará essa mãe e a criança até a destituição do poder familiar (se houver), 

disponibilizando a criança para a adoção. 

O artigo 242 do Código Penal – Lei 2848/40 afirma que: “dar parto alheio como 

próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo 

ou alterando direito inerente ao estado civil” é crime. Sendo assim, “adoção” sem o 

acompanhamento da Justiça é contra a lei, com pena de reclusão de dois a seis anos, 

caracterizado como “crime contra o estado de filiação”. Dessa forma, Motta (2015, p.93). 

analisa a adoção não regular como crime de falsidade ideológica, isto é,  

“adoção a brasileira”, que consiste em registrar filho de outra pessoa como 

sendo próprio sem passar pelos tramites adotivos legais, o que, além de 

constituir crime de falsidade ideológica punível por lei, de fato expõe os pais 

adotivos à ausência de proteção legal no caso de os pais ou a mãe biológica 

desejarem ter o filho de volta. 

A adoção de maneira segura se faz seguindo os preceitos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Além disto, faz-se importante apontar que entregar uma criança para a adoção 

não é abandono. Conforme afirma Motta (2015, p.50), “estabelecemos com frequência uma 

correlação direta e estreita entre abandono e adoção, a qual, é normalmente aceita, seja pela 

comunidade cientifica, seja pela sociedade de modo geral”. Para essa autora existe uma 

banalização e uso de terminologias errôneas a respeito da entrega de crianças para a adoção. 

Como profissionais da saúde deve-se excluir a palavra abandono ao referirmos a 

entrega de uma criança para a adoção, visto que esse termo é carregado de preconceito e 

julgamento moral, Motta, (2015, p.51) complementa que:  

A utilização da palavra abandono alimenta o imaginário social com relação 

aos procedimentos adotados por quem se separa de seu filho e é moralmente 

tendenciosa, uma vez que arrasta consigo a imagem da criança sendo colocada 

em risco ou prejudicada.  

Tratando do preconceito da doação do filho para a adoção temática Martins; Faraj; 

et al, (2015, p. 1.297), analisa que, 
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Algumas expressões são encontradas para nomear essa ação, como doar um 

filho, entregá-lo, abandoná-lo, deixá-lo, entre outras, cada uma com sua carga 

de significado associado. Mau entendidos sobre o significado de entregar e 

abandonar um filho podem comprometer o atendimento oferecido às mulheres 

nas instituições de saúde.  

Desta maneira, faz-se importante enfatizar que a entrega de um recém-nascido para 

adoção é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; a genitora ou 

genitor, ao manifestar o desejo de entregar uma criança para a adoção ou o ato de entregá-la 

não caracteriza abandono e/ou crime.  

Algumas notícias vinculadas no Ministério Público do Paraná - MPPR (2013) e no 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ (2015), sobre a entrega de filhos para a adoção: 

Se a criança for, de fato, encaminhada para adoção, isto irá ocorrer no âmbito 

de um processo judicial regular, e que a entrega, na forma da lei, será efetuada 

para pessoas/casais habilitados, não sendo lícito à gestante/mãe "escolher" 

para quem irá entregar seu filho paterno (MPPR, 2013).  

A maior parte das gestantes chega para atendimento nas Varas de Infância e 

Juventude por meio de encaminhamento das maternidades e, na unidade 

judicial, têm direito a um atendimento multidisciplinar, tendo inclusive 

assegurado o direito de mudar de ideia durante o processo (CNJ, 2015). 

A entrega de um filho para a adoção pode e deve ser realizada de maneira segura, 

podendo ser realizada somente com a autorização da justiça; conforme a manifestação da 

genitora/genitores diretamente nos Juizados ou encaminhamento da equipe multiprofissional 

de hospitais, maternidades entre outros.  

As instituições que contam com a presença de um Assistente Social no quadro de 

funcionários é atribuído a esse profissional contatar a rede de proteção à criança, conforme 

estabelece o ECA, visto que, o mesmo faz contato e encaminhamentos para toda a rede 

socioassistencial, além de ser o profissional capacitado para realizar estudos sociais e/ou 

pesquisas; já que esse profissional tem um preparo para as relações sociais, e compreender as 

contradições da sociedade capitalista, além de atuar na perspectiva de  viabilização de direitos.  

Dessa forma, o Assistente Social é o profissional capacitado para atender 

diretamente os casos de encaminhamento de crianças para a adoção, seu estudo e relatório social 

são primordiais para compreender a realidade socioeconômica e cultural das mães/famílias que 

desejam entregar seus filhos para a adoção sem nenhum constrangimento ou julgamento moral.  
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3. Intervenção do Assistente Social em casos de entrega de recém-nascidos a adoção 

O profissional de Serviço Social, segundo a lei 8.662 de 07 de junho de 1993,   

realiza atendimentos individuais e em grupo, além de atividades de mobilização e articulação, 

socializa informações quanto a direitos sociais, divulgação de informações referente às normas, 

rotinas e procedimentos da Instituição, Controle Social, entre outros. Além de acolhimento, 

estabelecimento de vínculo, escuta qualificada, entrevista social, encaminhamento, estudo 

social, parecer social, entre outros.  

Sendo assim, o Assistente Social desenvolve sua intervenção baseada na primazia 

de direitos, utilizando dos mecanismos disponíveis (políticas públicas e sociais), a profissão 

inserida em espaços sóciocupacionais específicos desenvolve sua atividade em conformidade 

com as leis que regem/orienta sua profissão e intervenção. De acordo com Chuairi (2001, p. 

137 apud Pio, 2003, p.30), 

O Serviço Social possui interface com o Direito, à medida que sua ação 

profissional, ao tratar das manifestações e enfrentamento da ‘questão social’, 

coloca a cidadania, a defesa, preservação e conquista de direitos, bem como, 

sua efetivação e viabilização, como foco de seu trabalho.  

 

Em casos de entrega de recém-nascidos para a adoção esse profissional está inserido 

em maternidades e/ou hospitais (rede particular ou pública), atuando na viabilização dos 

direitos maternos e infantis, intervindo desde a manifestação de desejo de entregar o filho para 

a adoção durante a gestação em atendimentos ambulatoriais ou no puerpério (após o nascimento 

da criança). Para Diniz (1994), na leitura e análise de Martins; Faraj; et al, (2015, p.1.297), 

 

O laço biológico não pressupõe o laço afetivo e, nessa direção, no momento 

em que a mãe decide realizar ou tem a intenção de entregar seu filho para 

adoção, uma ruptura ou um distanciamento já começa a existir entre os dois 

(Diniz, 1994). Nessa perspectiva, a sociedade pode perceber a entrega do filho 

para adoção como uma ação voluntária da mulher, através de um 

consentimento informado, em que a mãe consente pela entrega, tendo recebido 

todas as informações e esclarecimentos.  

 

Em casos de manifestação de desejo de entregar o recém-nascido para a adoção, o 

Assistente Social atende a mãe/família em atendimentos individuais e multidisciplinar (em 

conformidade com seu Código de Ética - respeitando-a, livre de qualquer discriminação e/ou 

preconceito; socializa informações quanto os procedimentos a serem seguidos. Contacta a rede 

socioassistencial (órgãos de defesa e amparo à crianças); o Poder Judiciário (Vara/Juizado de 

Infância e Juventude), o Conselho Tutelar e a Proteção Básica e Especial (Centro de Referência 
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de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), quando a genitora manifestar interesse neste encaminhamento), dentre outras 

instituições quando necessário.  

Atuando em conformidade com o artigo 13 do ECA (1990) “as gestantes ou mães 

que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 

encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e Juventude”. Para Martins, Faraj, 

et al, (2015, p.1.299), 

 

Com a promulgação do ECA (1990) e a Nova Lei Nacional de Adoção (Brasil, 

2009), cujas determinações foram incorporadas ao ECA (Brasil, 1990), a 

entrega de um filho para adoção passou a ser um direito da mulher e da 

criança. A legislação preconiza o acompanhamento psicológico e o 

acolhimento judicial às gestantes ou mães que decidirem entregar o filho para 

adoção. Ainda, prevê multa aos profissionais da saúde que não encaminharem 

de imediato aos órgãos judiciários os casos de mães que queiram entregar os 

filhos (Martins, Faraj, et al, 2015, p.1.299). 

 

 

Desta maneira, a entrega de um filho para a adoção se trata de um direito 

preconizado na legislação. O Assistente Social como profissional que atua na perspectiva de 

garantia de direito, deve atuar no direcionamento deste direito ser viabilizado, com um 

atendimento profissional ético e qualificado, viabilizando o direito de entrega da mãe/família e 

o encaminhamento seguro/legal para a adoção. O profissional deve informar que o processo de 

adoção é acompanhado no Juizado de Infância e Juventude. Uma equipe interdisciplinar 

acompanhará a genitora/família até a destituição do poder familiar e a criança vai para uma 

instituição de acolhimento até ser adotada. Esta intervenção está em consonância com o X 

princípio do Código de Ética do Assistente Social (1993, p.24), “compromisso com a qualidade 

dos serviços prestados à população”. 

O Juizado de Infância e Juventude de Goiânia criou o Programa Adoção Legal, “que 

consiste no atendimento e encaminhamento de gestantes e mães que manifestem interesse em 

entregar o filho para adoção”. Esse Projeto foi criado pela Divisão Psicossocial do Juizado da 

Infância e da Juventude de Goiânia (JIJ de Goiânia). Por meio desse programa foi criado o 

documento intitulado “Orientações para atendimento e encaminhamento de gestantes e mães 

que manifestem interesse em entregar o filho para adoção”, neste consta algumas orientações:  

 

Não cabe aos profissionais de qualquer área julgar a mãe que manifesta 

interesse em entregar seu filho para adoção. Quem faz o primeiro atendimento 

a essa mulher não deve, em nenhum momento, agir a partir de julgamentos 

morais, tais como:  
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 “É desnaturada.”;  

 “Isso é pecado.”; 

 “É doente, não tem sentimento.”; 

 “É má e sem coração.”;  

 “Nem cachorro faz isso.”; 

 Forçar o interesse materno, quando ele não se manifesta ou se mostra 

hesitante, pode resultar em rejeição, negligência, maus tratos, hostilidade e 

abandono (JIJ de Goiânia, s/d). Grifos do documento. 
 

Além disto, o documento traz recomendações e alerta sobre as consequências de 

adoções ilegais. Aborda que sempre que uma gestante ou mãe manifeste interesse em entregar 

o filho para adoção, deve ser dada a ela oportunidade de um atendimento imediato, com caráter 

de acolhimento, atenção e privacidade, quem acolhe e escuta essa mulher deve orientá-la quanto 

à necessidade e obrigatoriedade de seu comparecimento à Justiça da Infância e Juventude, traz 

ainda que “É na justiça, por intermédio de seus profissionais habilitados, que deve ser 

identificada com clareza a real motivação da entrega do filho ou a sua incerteza por parte da 

mãe, garantindo a intervenção psicossocial e jurídica conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Lei 12.010/2009” (JIJ de Goiânia). 

 O documento do Justiça da Infância e Juventude afirma que é “dever de todo 

cidadão comunicar à justiça os casos de gestantes ou mães que manifestem interesse de entregar 

o filho para adoção; abandono de criança em hospitais, ruas, lugares públicos ou na porta de 

sua casa; e Intermediação e/ou entrega de criança/adolescente para adoção” (JIJ de Goiânia).  

Segundo Martins; Faraj; et al (2015, p.1.303), 

 

A cartilha da Associação dos Magistrados Brasileiros (2008) aborda o cuidado 

e a escuta necessários às mães que decidem entregar o filho, em vista do 

desconhecimento sobre a temática e dos inúmeros tabus e preconceitos ligados 

a esse ato.  

 

Todavia, apesar da entrega de crianças para a adoção ser um direito observa-se 

preconceito e discriminação da sociedade, assim como, de profissionais com as 

gestantes/puérperas/genitores que entregam seus filhos em adoção. O estudo de Martins; Faraj; 

et al (2015, p.21), apontou que: 

 

Estudos apontaram a importância e a falta de políticas públicas que propiciem 

um espaço de escuta e acolhida para as mães que decidem entregar o filho 

(Kunkel, 2007; Leão, Silva, & Serrano, 2012), bem como investigações sobre 

a história de vida dessas mulheres (Weber, 2009). Há carência de estudos 

sobre a temática, gerando a falta de conhecimento sobre os procedimentos que 

devem ser tomados nesse caso, assim como sobre as legislações e sistemas de 

garantia vigentes (Brasil, 1990, 2009; Kunkel, 2007). Esse cenário acarreta a 
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falta de preparo dos profissionais da saúde diante dessas situações, com 

dificuldades de identificar os momentos em que a entrega da criança é uma 

possibilidade e acolhê-la livre de pré-julgamentos.  

 

A pesquisa das autoras revelou que há um despreparo das equipes de saúde no 

atendimento a gestantes que entregam seus filhos para a adoção, ou seja,  

 

Embora algumas participantes tenham apontado diferença entre o ato de uma 

mãe abandonar uma criança e entregá-la para adoção, outras não sinalizaram 

essa diferença ao longo da entrevista. A dificuldade das profissionais de 

identificar a diferença entre essas condutas pode prejudicar o atendimento 

oferecido às mães que decidem realizar a entrega nos hospitais de saúde 

(MARTINS, FARAJ, et al, 2015, p.1035). 

 

A partir da análise desses estudos foi explicitado a falta de preparo técnico no 

atendimento de mães/famílias que desejam entregar seus filhos para a adoção. Isso é 

considerado uma falta ética, visto que, as posturas contrárias ao viés de direito, se baseiam em 

julgamentos morais, isto é,   

 

Destaca-se a importância da formação dos profissionais de saúde, pois se faz 

necessário preparo teórico e prático adequado para que se possa romper com 

as concepções errôneas a respeito do tema e, dessa forma, desenvolver uma 

prática não mais permeada pela crença da impossibilidade de negar a 

maternidade (MARTINS, FARAJ, et al, 2015, p.1035). 

 

O Assistente Social intervém na questão da adoção por meio de seu conhecimento 

teórico-metodológico e técnico-operativo, com o elemento da ética atuando na perspectiva do 

direito da genitora que entrega seu filho para a adoção, assim como do recém-nascido. Dessa 

forma, esse profissional faz seu estudo social, no atendimento desta genitora e encaminha seu 

relatório social para o Poder Judiciário, para o conhecimento deste, solicitando 

acompanhamento do caso.  

Depois de dar à luz, a mulher deverá ser ouvida pelo Juiz, em audiência, 

quando manifestará formalmente o seu desejo de entregar seu filho para 

adoção. A criança só será encaminhada para adoção se a mãe biológica aderir 

espontaneamente à colocação da criança em adoção. (AASP, 2018). 

De acordo com (SOARES, 2009 p.100), o Assistente Social tem uma característica 

singular no decorrer do exercício profissional, destaca que a distinção de sua atuação trata da 

“peculiaridade de apreender o movimento histórico no qual estão inseridas as transformações 

societárias, compreendendo o conjunto da problemática social”.  
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A atuação do Assistente Social dentro de qualquer política ou instituição deve estar 

em consonância com o Projeto Ético-Político dessa profissão que procura lutar pela justiça 

social e viabilizar o direito de toda população, com base nisso a intervenção profissional tem 

seus parâmetros a luta pela garantia de direitos.  

Deste modo, a atuação ética e de qualidade do Assistente Social contribui para a 

viabilização de direitos; maternos e infantis, por meio de uma intervenção acolhedora e 

encaminhamentos eficientes para as instituições de proteção da infância e adolescência.  

 

Considerações Finais 

Observou-se que a adoção é praticada desde os primórdios da sociedade, seu 

objetivo fora modificado conforme as mudanças da sociedade; a adoção no atendimento atual 

beneficia preferencialmente o interesse da criança e do adolescente sobre os interesses do 

adotante. Quanto ao encaminhamento de recém-nascidos para a adoção neste trabalho foi 

abordado que se trata de um direito; direito da pessoa que entrega seu filho para a adoção, assim 

como, é direito de toda criança ser criada e cuidada no seio de uma família.  

Entretanto, mesmo com o aparato legal que trata dessa questão, essa entrega é 

prejudicada, visto que, há profissionais da saúde tratam essa situação a partir de julgamentos 

morais, por diversas vezes assediando as pessoas que desejam entregar seu filho para a adoção; 

discriminando-as por tomarem essa decisão, outrora tentando convencer a genitora a continuar 

com a criança. 

O Assistente Social com seu projeto ético-político, deve atuar na perspectiva de 

direitos negando todas as situações de desrespeito, discriminação e julgamentos. Sua 

intervenção nos casos de entrega de crianças para a adoção assim como sua articulação com a 

rede socioassistencial é importante para viabilizar seu sucesso. Com seu compromisso ético, o 

Assistente Social deve realizar intervenções qualificadas de maneira individual e 

multiprofissional em sintonia com seu Código de Ética e demais legislações vigentes. 

Dessa forma, as equipes de saúde devem estar preparadas para atender a 

mãe/família que manifestar interesse em entregar o filho para a adoção, atuando na perspectiva 

de assegurar direitos, utilizando ainda da supremacia do interesse da criança e do adolescente 

conforme preconiza o ECA. 

Com referência a questão em estudo, percebeu-se uma parca produção científica 

pelo Serviço Social tratando da intervenção desse profissional na adoção, percebeu-se 

produções das áreas das Ciências Sociais como a Psicologia que tratavam da motivação dos 
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genitores entregarem seus filhos para a adoção no contexto hospitalar, todavia não encontramos 

nenhuma produção científica abordando essa intervenção no Serviço Social.  

Deste modo, recomenda-se aos profissionais Assistentes Sociais que estudem a 

temática, produzam artigos científicos sobre a adoção e a intervenção dessa categoria nesse 

contexto, ressaltando que a pesquisa é parte constitutiva da profissão.  Sendo assim, esse 

trabalho se mostrou relevante ao apontar tais indicações.
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