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RESUMO:  

 

INTRODUÇÃO: A redução dos residentes em Nefrologia na última década é um 

assunto que vem ganhando relevância, notadamente nas discussões suscitadas pelas 

sociedades científicas e associações médicas por todo o mundo. Constata-se que há 

falta de interesse pela especialidade gerado por processos de ensino-aprendizagem que 

não estão conectados no sentido de gerar interesse dos graduandos. Diante desse 

cenário, faz-se mister compreender quais são os fatores que influenciam a apreensão 

de conteúdo da Nefrologia na graduação. OBJETIVOS: O objetivo geral deste projeto 

de pesquisa será analisar a percepção dos alunos de Medicina do 5º ao 12º período 

sobre o processo de ensino-aprendizagem de Nefrologia nos cursos de Medicina de 

universidades públicas e privadas do Estado do Paraná. MÉTODOLOGIA: Proposta 

de estudo quantitativo com pesquisa estilo survey. RESULTADOS: Será descrito o 

cenário atual da especialidade, colocando pontos sobre a redução do interesse dos 

egressos de Medicina pela especialidade, causado principalmente pela suposta 

complexidade da especialidade durante a graduação e por limitações de processos de 

ensino-aprendizagem durante a formação médica. Propõe-se, para dirimir os principais 

questionamentos levantados, uma pesquisa quantitativa, através da aplicação de um 

instrumento de pesquisa com alunos do 5º ao 12º período de Medicina, com a 

justificativa de tomar contato com a relação do processo ensino-aprendizagem com o 

interesse em Nefrologia. CONCLUSÃO: Espera-se que a pesquisa possa contribuir 

para as discussões sobre a necessidade do aumento de interesse dos graduandos pela 

Nefrologia, baseado principalmente nas avaliações periódicas realizadas pelas 

Sociedades da Especialidade pelo mundo 
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