
Perfil do médico nefrologista do Estado do Rio Grande do Sul (RS). INTRODUÇÃO: Faltam 

estudos a respeito do perfil do médico brasileiro. O presente trabalho visa analisar o perfil do 

nefrologista no estado do RS. METODOLOGIA: Foram distribuídos questionários para 102 

médicos nefrologistas (localizados através de busca ativa em hospitais, clínicas de diálise e 

consultórios) que atuam como médicos no RS nos anos de 2010 a 2012. O questionário 

integra questões objetivas e descritivas, sendo preenchido pelo próprio participante. 

RESULTADOS: A amostra da população estudada foi composta em sua maioria por homens 

60%, sendo 94% ativos nessa especialidade, 41% possui idade superior a 50 anos, e 65% são 

casados. A nefrologia traz retorno financeiro variado: 26% renda superior a 30 salários 

mínimos e 20% entre 11 a 21 salários mínimos. Nefrologistas que exercem atividades em 

Porto Alegre 73% são graduados há ≥30 anos. Em relação à Pós-Graduação 31% concluíram 

o Mestrado, 28% o Doutorado 7% o Pós-Doutorado. Quanto à definição de um bom trabalho 

como médico, 90% afirmam que é o que oferece infraestrutura adequada, 72% referem 

possibilidade de crescimento profissional. Quanto a influencia na escolha pela especialidade 

Nefrologia em escala de 1 a 10 em ordem crescente, as maiores notas apontadas foram: gostar 

de estudar temas referentes à especialidade, exigir conhecimentos técnicos e ter tido bons 

professores na área da Nefrologia durante a graduação. No grau de dificuldade, 43% 

consideram a especialidade difícil, mas 64% consideram o conteúdo de Nefrologia ministrado 

na graduação, muito interessante. Segundo opinião de 82% dos entrevistados, o Nefrologista é 

alguém que trabalha muito e ganha pouco em comparação à maioria das outras 

especialidades, mas 30% salientam ser uma especialidade fascinante, bonita, muito 

interessante e gratificante. Se estivessem finalizando o curso de Medicina hoje, 65%, 

afirmaram que seguiriam a Nefrologia como especialidade. Se atualmente fossem 

adolescentes, e prestassem vestibular nos próximos dias, 80%, dos especialistas, escolheriam 

a Medicina novamente. CONCLUSÃO: a nefrologia é uma especialidade que exige muito do 

médico, mas é considerada fascinante, bonita, muito interessante. 

 


