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Este resumo expandido originou-se com a aproximação ao campo sócio
ocupacional do terceiro setor/saúde, realizada no setor de Serviço Social da
Fundação Pró-Renal em Curitiba (PR) no período compreendido entre janeiro a
dezembro de 2017.
Graciano (2003) aponta que muito se tem debatido sobre o tema “estudo
socioeconômico”, no sentido de instigar a produção de conhecimentos sobre a
construção de uma metodologia própria da profissão, que instrumentalize e que
sirva de referência para o agir profissional do Assistente Social, partindo
sempre de uma perspectiva de efetivação, garantia e ampliação de direitos dos
nossos usuários/pacientes.
Segundo a Lei 8662/1993 – Lei de Regulamentação da Profissão do
Assistente Social, uma das principais competências desse profissional é
realizar o estudo socioeconômico com os usuários/pacientes para fins de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e
indireta, empresas privadas e outras entidades.
Assim, podemos considerar que em coesão com o projeto ético-político
profissional, o estudo socioeconômico surge como possibilidade de conhecer a
realidade dos usuários/pacientes, possibilitando a compreensão do contexto
apresentado como um todo, proporcionando intervenções e encaminhamentos
para acesso aos serviços, programas, projetos e políticas sociais.
Ao pensar nessa temática, Mioto (2009, p. 32), nos expressa que:
Abordar o tema - estudos socioeconômicos – no âmbito do Serviço
Social, remete a pensá-lo, inicialmente, enquanto parte intrínseca das
ações profissionais dos assistentes sociais. Afinal de contas o
desenvolvimento das ações profissionais pressupõe o conhecimento
acurado das condições sociais em que vivem os sujeitos aos quais
elas se destinam.
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Deste modo, o presente resumo apresenta o perfil socioeconômico dos
pacientes atendidos pelo Serviço Social do Grupo Pró Renal 3, considerando
que esse processo exprime extrema importância para que possa aproximar-se
da

realidade

vivenciada,

possibilitando

maior

entendimento

e

consequentemente mais chances do tratamento ser realizado com sucesso.
Optou-se como objetivo geral deste resumo expandido traçar o perfil
socioeconômico dos pacientes renais crônicos do Grupo Pró-Renal do ano de
2017. Delimitamos como objetivos específicos: identificar os dados sociais e
econômicos

dos

pacientes

renais

crônico;

e,

compilar

os

aspectos

predominantes que se apresentam na realidade dos pacientes.
Justifica-se delinear o perfil socioeconômico dos pacientes renais
crônicos da Fundação Pró Renal, destacando-o principalmente como meio de
aproximação de conhecimento e reconhecimento da realidade do nosso público
alvo. Deste modo, na prática profissional, no âmbito do Grupo Fundação PróRenal o estudo social visa instrumentalizar as Assistentes Sociais para
aproximação da particularidade dos usuários/pacientes, e a partir disso, criar
estratégias de intervenção para os que se encontram em situação de
vulnerabilidade e risco social, analisar se os benefícios institucionais estão
conseguindo atingir

seu

objetivo,

auxiliar

os outros profissionais no

entendimento da realidade social dos pacientes, assim como trazer à
visibilidade de indicadores sociais dos usuários atendidos.
Elegemos como metodologia o estudo do cadastro social4 dos 832
pacientes do Grupo Pró-Renal em 2017, realizado por meio da coleta, análise e
compilação de dados. Fonseca (2002, p. 20) nos aponta que na pesquisa
quantitativa:
“(...) as amostras geralmente são grandes e consideradas
representativas da população; os resultados são tomados como se
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constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa.
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade”.

Os principais resultados obtidos apresentam que grande parte do público
de 832 pacientes atendido pelo Grupo Pró Renal são pacientes idosos (30%),
isto é, com idade de 61 a 70 anos, isso se deve pelo aumento da expectativa
de vida da população e que, após os 30 anos temos uma perda de (1%) da
função renal. (Lopes, Silva e Silva, 2010, p. 21). A maioria do sexo masculino
com (59%), com nível de escolaridade fundamental incompleto (41%) e com
renda per capita de aproximadamente 01 salário mínimo (41%), o que pode ter
colaborado diretamente para o desenvolvimento da doença, já que o
entendimento e autocuidado pode ter ficado comprometido 5. A maior fonte de
renda é proveniente dos benefícios da Previdência Social com (49%) dos
pacientes aposentados por invalidez ou por idade/tempo, seguido pelo auxílio
doença, com (15%). Essa incapacidade esta relacionada ao próprio tratamento
que exige que os pacientes realizem hemodiálise três vezes por semana, de
três a quatro horas no dia, causando limitações importantes para continuidade
da produtividade trabalhista.
Consideramos que o trabalho realizado pelo Serviço Social do Grupo
Pró-Renal é de extrema importância para o paciente renal crônico, pois é a
partir das intervenções assistenciais da Instituição e do cuidado sistematizado
da equipe interdisciplinar, focando cuidados intensivos, que é possível
proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente nesta etapa de vida que se
relacionam a saúde e doença.
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