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RESUMO

O Serviço Social na saúde atua como integrante de equipes multidisciplinares e tem como propósito melhorar a qualidade das relações humanas 
no atendimento dos pacientes e familiares, estabelecendo o fortalecimento de vínculos, aceitação e acolhimento. O Assistente Social atua 
orientando quanto aos direitos dos pacientes, viabilizando o acesso aos programas e benefícios sociais, ele é o interlocutor entre a instituição e o 
paciente trazendo informação ao familiar do paciente, proporcionando um tratamento humanizado, de acolhimento e no diálogo no
enfrentamento da doença, executando as políticas públicas e conseguindo ter uma visão crítica e reflexiva da realidade vivida de cada paciente. A 
presente pesquisa tratou de analisar as causas da não garantia de direitos de forma integral dos pacientes com doença renal crônica. Para tanto, 
buscou-se identificar os direitos assegurados em lei aos pacientes renais crônicos; verificar a efetivação dos direitos e os principais desafios para 
efetivação destes. A metodologia aplicada envolveu uma pesquisa descritiva, com entrevistas semiestruturadas junto a oito pacientes de doença 
renal que realizam tratamento de hemodiálise da Clínica de Doenças Renais (CDR), em Natal/RN. Os dados foram analisados por meio da técnica 
análise de conteúdo, que resultou em três categorias: o perfil dos pacientes–CDR, conhecimentos sobre os direitos sociais e previdenciários, e 
dificuldades no acesso aos direitos. Os resultados apontaram três homens e cinco mulheres, duas com idade entre 20 a 40 anos e seis pessoas 
entre 40 a 70 anos, cinco pessoas com ensino fundamental e três pessoas com ensino médio, quatro solteiros, três casados e um divorciado, cinco 
aposentados por contribuição e três pessoas com Benefício de Prestação Continuada (BPC). Verificou-se que a maioria dos pacientes conhece os 
seus direitos e uma minoria não, embora tenham dúvidas sobre estes direitos. Em relação às dificuldades no acesso aos direitos, estas se referem 
ao Programa de Acessibilidade Especial Porta-a-Porta (PRAE) - um programa da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), em conjunto 
com a Secretaria de Saúde, que oferece serviços de transporte a pessoas com deficiências. A dificuldade em acessar o serviço se dá devido à 
grande demanda, tendo em vista que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem condições físicas e psicológicas para se 
locomover, utilizam este serviço. Todo paciente renal crônico tem o direito ao transporte gratuito, conforme previsto na Lei Municipal n° 
185/2001, que garante o Cartão de Gratuidade concedido pela STTU aos moradores da cidade de Natal para viagens no transporte público 
municipal.
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