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Resumo  

   Doenças de etiologia genética apresentam na atualidade nacional díspar dualidade: ao 

passo que exames laboratoriais genéticos se aprimoram e passam a ser incorporados à realidade 

do sistema de saúde, permitindo dessa maneira avanços no diagnóstico; esse cenário contrasta 

com uma realidade deficiente: encaminhamentos inadequados ao geneticista, bem como 

solicitação de exames complementares inapropriados ao caso e entendimento equivocado de 

conceitos genéticos por parte dos profissionais de saúde.  

Parte desse cenário pode ser associada à época de graduação do profissional, devido tanto à 

ausência da disciplina de Genética Médica enquanto parte do curso quanto ao fato de a Genética 

Médica ter se modificado e evoluído demasiadamente nos últimos anos. Frente a tais 

circunstâncias, o presente estudo objetiva compreender o entendimento e a apreensão dos 

docentes de uma faculdade de Medicina e dos residentes de um hospital universitário no 

extremo sul do Brasil acerca da atuação em genética clínica. 

Trata-se de um estudo observacional, quantitativo e de delineamento transversal. Os materiais 

elencados para o estudo consistem em dados a serem coletados de forma voluntária e anônima, 

através de instrumento baseado na plataforma Google Forms, preenchidos pelos profissionais 

mencionados acima, e pelo software Stata 13.0 para sua posterior tabulação.  

Os resultados da pesquisa serão indiretos e em longo prazo, pois a partir das informações 

coletadas, será possível repensar a disciplina de Genética Médica ao currículo, de maneira que 

os profissionais a se formarem sejam mais bem habilitados a reconhecer e manejar pacientes 

com doenças de etiologia genética, para que em tempos vindouros a otimização de tempo e de 

recursos humanos e financeiros visando diagnóstico e tratamento desses pacientes seja uma 

realidade. 


