
 

 

 

 
 

EDITAL DO EXAME 2021 PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM 

ACONSELHAMENTO GENÉTICO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A Sociedade Brasileira de Genética (SBG), em convênio com o Conselho Federal de Biologia e a 

Associação Brasileira de Biomedicina, fará realizar exame para obtenção do Título de Especialista 

em Aconselhamento Genético, nos dias 1 e 2 de dezembro de 2021. As provas presenciais serão 

realizadas simultaneamente nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), 

Porto Alegre (RS), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP). 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas via Formulário de Inscrição disponibilizado no site da 

SBG (https://sbg.org.br/tituloespecialista), no período de 4 de outubro a 5 de novembro de 

2021. 

 

2.3 No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento da taxa para realizar as 

provas: 

Taxa para sócio da SBG (efetivo e quite):  R$ 200,00  

Taxa para não sócio ou sócio não quite:  R$ 380,00  

 

2.4 Não haverá isenção de taxa de inscrição. Caso o(a) candidato(a) não cumpra os pré-requisitos 

para inscrição, haverá devolução de 50% da taxa. 

 

2.5 No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá indicar a cidade de sua preferência para realizar 

o Exame, não sendo possível alterar essa opção após efetivada a inscrição. 

 

2.6 São pré-requisitos para inscrição: 

2.6.1 Inscrição em Conselho Regional de Biologia ou de Biomedicina; 

2.6.2 (a) Experiência comprovada em Aconselhamento Genético, com atuação especializada 
pelo menos nos últimos cinco anos ou (b) ter completado pós-graduação stricto sensu ou curso 
de especialização de no mínimo 720 horas, em Aconselhamento Genético ou na área de 
Genética Humana, e experiência profissional ou atividade profissional supervisionada em 
Aconselhamento Genético de, no mínimo, dois anos. 
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2.7 A inscrição que não atender a todos os requisitos fixados neste Edital ou que contenha 
qualquer declaração falsa ou inexata será cancelada. 
 
2.8 O(A) candidato(a) será informado(a) sobre a efetivação da inscrição e o endereço de 

realização das provas, na cidade que selecionou no ato da inscrição, via mensagem pelo e-mail 

fornecido. Caso a convocação para o exame não seja recebida até 20 de novembro de 2021, o(a) 

candidato(a) deverá contatar a secretaria da SBG pelo e-mail contato@sbg.org.br. 

 

3. DOS DOCUMENTOS 

3.1 Deverão ser anexados ao Formulário de Inscrição: Curriculum Vitae e, de acordo com os pré-

requisitos para inscrição especificados no item 2.6 deste Edital, comprovantes de (a) inscrição 

em Conselho Regional de Biologia ou de Biomedicina, (b) conclusão de curso de pós-graduação 

stricto sensu ou de especialização em Aconselhamento Genético ou na área de Genética 

Humana e (c) experiência profissional ou atividade profissional supervisionada em 

Aconselhamento Genético. 

 

3.2 A inscrição somente será efetivada se toda a documentação exigida for apresentada.   

 

4. DAS PROVAS 

4.1 O exame constará de duas provas escritas: 

4.1.1 Genética Humana, a ser realizada em 01/12/2021, com início às 14 horas e duração 

máxima de quatro horas, sendo constituída por 20 questões discursivas, de igual peso (Programa 

e bibliografia básica, no Item 6). 

4.1.2 Aconselhamento Genético, a ser realizada em 02/12/2021, com início às 9 horas e duração 

máxima de quatro horas, sendo constituída por 20 questões discursivas de igual peso (Programa 

e bibliografia básica, no Item 6). 

 

4.2 Somente será admitido(a) à sala das provas, o(a) candidato(a) que estiver munido(a) de 

original de documento oficial de identidade ou de carteira expedida por órgão ou conselho de 

classe. 

 

4.3 Não será permitido o acesso do(a) candidato(a) ao local da prova após o horário fixado para 

seu início. 

 

4.4 Não será permitido ao(à) candidato(a), durante as provas, o porte ou a utilização de meios 
eletrônicos, como calculadoras, telefone celular ou outros aparelhos que permitam 
comunicação à distância, acesso à internet ou comunicação interpessoal. 
 
4.5 Ao finalizar a prova o(a) candidato(a) deverá entregar, ao fiscal de sala, o caderno de 
respostas e o de questões. 
 

4.6 Será aprovado(a) o(a) candidato(a) que obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) nas duas 

provas exigidas para obtenção do Título. 

 

4.7 Não serão permitidas vistas de provas, quaisquer que sejam as alegações do(a) candidato(a). 

 

4.8 A elaboração das provas e o julgamento ficarão a cargo de Comissão formada por três 

geneticistas, indicada pela Comissão de Genética Humana da SBG. 

 



5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1 A divulgação do resultado individual será feita via mensagem, pelo e-mail fornecido no ato 

da inscrição. 

 

5.2 A relação dos aprovados será enviada aos Conselhos Regionais e divulgada no site da SBG. 

 

5.3 A SBG expedirá o diploma do Título de Especialista mediante requerimento do(a) 

candidato(a) e pagamento de taxa de R$ 200,00. 

 

5.4 O diploma do Título de Especialista deverá ser encaminhado pelo(a) candidato(a) a seu 

Conselho Regional, para registro do Título. 

 

6. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

O exame para a concessão do Título de Especialista em Aconselhamento Genético avaliará os 

conhecimentos e a competência do(a) candidato(a) na interpretação de resultados de exames 

genéticos diagnósticos e na abordagem de problemas e situações na prática do aconselhamento 

genético.  

 
GENÉTICA HUMANA 

1. Mecanismos de herança: monogênico, multifatorial, mitocondrial. Variabilidade na 

expressão dos genes. 

2. Cromossomos humanos: estrutura; alterações numéricas e estruturais. 

3. DNA: estrutura, duplicação, transcrição, tradução. Regulação da expressão de genes. 

4. Imprinting genômico. Inativação do cromossomo X. 

5. Bases moleculares e bioquímicas de doenças genéticas. Tipos de mutações e seus efeitos; 

métodos de detecção, correlações genótipo-fenótipo. 

6. Identificação de genes associados a doenças mendelianas e complexas. 

7. Farmacogenética e Farmacogenômica. 

8. Genética do câncer. 

9. Fundamentos de Genética de Populações. 

10. Diagnóstico pré-natal e diagnóstico pré-implantacional. 

11. Aconselhamento Genético. 
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ACONSELHAMENTO GENÉTICO 
1. O processo de aconselhamento genético: definições e etapas. 
2. Aspectos éticos do aconselhamento genético.  
3. Aspectos psicológicos do aconselhamento genético. Impacto das informações genéticas: 

preconceito, culpa, vergonha, ansiedade, negação. 
4. Aconselhamento genético e 

sequenciamento de exomas e genomas, 
testes genéticos preditivos, 
testes genéticos diretos ao consumidor, 
testes genéticos em crianças, 
diagnóstico pré-natal e diagnóstico pré-implantacional. 

5. Genética do câncer e o impacto no indivíduo e na família. 
6. Estimativa de riscos genéticos: riscos de ocorrência e recorrência para doenças, síndromes ou 

defeitos causados por mecanismos monogênico, oligogênico, multifatorial ou cromossômico. 
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