EDITAL DO XI CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM SEXUALIDADE HUMANA (XI
TESH) PELA SBRASH
1. ENCONTRAM-SE ABERTAS AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PARA A
OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM SEXUALIDADE HUMANA (TESH)
pela SBRASH, a ser realizado no Bourbon Curitiba Convention Hotel,
Curitiba/PR, no dia 15 de setembro de 2022 às 9hs, durante o XVIII Congresso
Brasileiro de Sexualidade Humana.
1.1. O presente EDITAL REVOGA todas as normas de editais anteriores
para a concessão e reconhecimento de Título de Especialista em Sexualidade
Humana (TESH) conferido pela SBRASH.
1.2. A inscrição do candidato, automaticamente, leva a subentender que o
mesmo tenha conhecimento das normas e condições estabelecidas neste
EDITAL e na tácita aceitação das mesmas, não podendo, portanto, alegar
desconhecimento.
2.MODALIDADES DE OBTENÇÃO DE TÍTULO
2.1. Prova: Para aqueles que cumprirem com os pré-requisitos,
publicados no presente Edital, será realizada uma prova avaliativa de
conhecimentos gerais sobre sexualidade humana e uma prova específica na
ênfase elegida.
2.2. Titulação: Serão dispensados da realização da prova aqueles
candidatos que possuírem experiência e formação comprovada conforme
critérios estipulados no EDITAL TESH POR TITULAÇÃO – SBRASH.
2.3. Notório saber em Sexualidade Humana ─ a critério da Diretoria da
SBRASH. A titulação por notório saber em sexualidade humana pode ser
solicitada através do email titulacao@sbrash.org.br, sendo a decisão deliberada
através de conselho e diretoria da SBRASH.
OBS: Em todas as categorias anteriores serão necessários a comprovação de
experiência na área por pelo menos dois anos (declaração das instituições onde
exercem estas práticas, declaração de supervisor, etc.).
3. ÊNFASES DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
3.1. Serão ofertados os Título de Especialistas nas seguintes ênfases:
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a) Educação Sexual
b) Terapia Sexual
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c) Sociossexologia
d) Reabilitação do Assoalho Pélvico

4. COMISSÃO TESH
4.1. O TESH possui uma comissão constituída pela Diretoria SBRASH
Gestão 2020/2022 e por profissionais de excelência que constituirão a
Comissão para cada uma das Ênfases.
4.2. Cabe a Diretoria da SBRASH Gestão 2020/2022 o julgamento da
documentação e aprovação do candidato para a Modalidade de obtenção do
título desejado.
4.3. A eleição dos conteúdos das provas, construção das questões e
correção da questão dissertativa é desenvolvida sob os cuidados de Diretoria
da SBRASH Gestão 2020/2022 e da Comissão TESH constituída para o
presente concurso.
5. PRÉ-REQUISITOS
5.1. Obtenção do TESH através da realização da Prova
5.1.1. Para se candidatar à concessão do TESH, os candidatos deverão ser
associados da SBRASH por pelo menos dois anos e estarem em dia com suas
obrigações estatutárias.
5.1.2. Os candidatos deverão escolher, no momento da inscrição, uma das
seguintes áreas: a) Educação Sexual; b) Terapia Sexual; c) Sociossexologia ou
d) Reabilitação do Assoalho Pélvico, sinalizando na ficha de inscrição.
5.1.2.1. Poderão se candidatar ao Título de Especialista em Sexualidade
Humana na área de Educação Sexual os profissionais de nível superior que
disponham de formação pedagógica ou dois anos de experiência na área da
educação.
5.1.2.2. Poderão se candidatar ao Título de Especialista em Sexualidade
Humana na área Terapia Sexual os profissionais com graduação em Medicina
ou Psicologia.
5.1.2.3. Poderão se candidatar ao Título de Especialista em Sexualidade
Humana na área de Sociossexologia os profissionais de nível superior que
desenvolvam trabalhos na área social com aderência à Sexualidade Humana.
5.1.2.4. Poderão se candidatar ao Título de Especialista em Sexualidade
Humana na área Reabilitação do Assoalho Pélvico, os profissionais com
graduação em Fisioterapia e especialização em Fisioterapia Pélvica.
5.1.3. Comprovar experiência de, pelo menos dois anos, na ênfase escolhida.
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6. INSCRIÇÃO
6.1. A taxa do concurso será de R$ 350,00 (inclusive para os isentos de
realizar as provas) a ser paga através de depósito no Banco Itaú, Agência 9289,
Conta-corrente 05747-4, e o comprovante enviado para a SBRASH
(titulacao@sbrash.org.br) até o dia 30 de Junho de 2022.
6.2. Nenhum candidato estará isento da taxa de inscrição, que, uma vez
paga, não será devolvida sob qualquer hipótese.
6.3. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar por email
(titulacao@sbrash.org.br) até o dia 30 de Junho 2022 a ficha no link
https://forms.gle/7AC6iXJxMDwVt27L8, corretamente preenchida e com
confirmação de concordância com o presente edital, acompanhada dos
seguintes documentos:
6.3.1. Cópia digitalizada do comprovante de quitação da anuidade de
2021 da SBRASH.
6.3.2. Currículo, comprovando com cópia digitalizada os principais tópicos
relacionados às atividades em Sexualidade Humana, inclusive o título de
Mestre ou Doutor para os isentos de realizar as provas.
6.3.3. Comprovante digitalizado de experiência de, no mínimo, dois anos
em Sexologia (declaração de responsável de departamento de instituição ao
qual acompanhou, declaração de supervisor, comprovante de participação de
projeto em sexualidade, etc.).
6.4. Os documentos não serão aceitos de nenhuma outra forma,
tampouco se fará inscrições pendentes de comprovação de documentos.
6.5. A inscrição somente será válida se estiver acompanhada de toda a
documentação exigida.
6.6. A não integralização dos procedimentos de inscrição nos prazos
estabelecidos no artigo 6.3. do presente EDITAL implica em DESISTÊNCIA do
candidato e sua consequente ELIMINAÇÃO do Concurso.
7. DA AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
7.1. Até o dia 15 de Julho de 2022 serão publicadas as inscrições
homologadas para a Obtenção do TESH através da modalidade Prova.
7.2. A Diretora de Titulação poderá solicitar alguma documentação
faltante, desde que enviada no prazo.
8.2..2. Prova teórico-prática (peso 3): discussão de um caso clínico ou
situação problema de acordo com cada uma das áreas da Sexologia em que o
candidato estiver inscrito.
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8. AVALIAÇÃO
8.1. Prova de Títulos (peso 3): análise do currículo
8.2. As provas do concurso a que refere o artigo 1º deste EDITAL terão
duração de 3 horas a partir do horário de início.
8.2.1. Prova escrita constando de 50 questões de múltipla escolha (peso
4), sendo 25 questões sobre temas gerais em Sexologia, e 25 sobre temas das
respectivas áreas de inscrição do candidato.
8.2..2. Prova teórico-prática (peso 3): discussão de um caso clínico ou
situação problema de acordo com cada uma das áreas da Sexologia em que o
candidato estiver inscrito.
8.2.3. Serão considerados CLASSIFICADOS os candidatos que obtiverem
70% (setenta por cento de acerto na soma das duas provas.
8.2.4. Os Gabaritos serão publicados em até 5 dias após a prova.
8.2.5. O resultado final será publicado no prazo de 15 dias após a
realização das provas.
8.3. Serão considerados APROVADOS os candidatos que obtiverem 70
(setenta) ou mais pontos na média ponderada das notas obtidas nas provas e
titulação.
8.4. A Diretoria da SBRASH emitirá, para os aprovados, o Título de
Especialista em Sexualidade Humana a ser enviado por correio no prazo de 60
dias após a publicação dos resultados.
8.5. DAS NECESSIDADES ESPECIAIS: Os (as) candidatos (as) com
necessidades especiais e gravidez diagnosticada à época da inscrição devem
informar suas condições no requerimento a fim de que a Comissão possa
providenciar as condições adequadas para a realização das provas. No caso de
gravidez diagnosticada após o término do período de inscrição a candidata
deve comunicar o ocorrido à Comissão por email (titulacao@sbrash.org.br).
8.6. Todos os candidatos devem apresentar Carteira de Vacinação
contendo registro das doses de vacina contra a Covid-19.
8.7. As provas de conhecimentos versarão sobre os seguintes temas:
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Prova geral
História da Sexualidade
Conceitos básicos no estudo da sexualidade humana:
sexualidade,
sexo,
gênero, orientação sexual e corporeidade
Construção das identidades de gêneros
Resposta sexual humana
Sexualidade e ciclo vital
Direitos sexuais e reprodutivos
Diversidade sexual e de gênero
Movimento LGBTQIAP+ presença e visibilidade nas sociedades no SEC XXI
Direitos sexuais da população LGBTQIAP+
Disfunções, desvios e inadequações sexuais
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e HIV/AIDS
Psicologia da sexualidade
Educação em sexualidade
Saúde sexual e reprodutiva
Internet, mídias sociais e sexualidade
Aborto: causas, prevenção e consequências: o que diz a legislação?
Violência sexual e de gênero
Aspectos legais do exercício da sexualidade (direitos trans, união estável, etc.)
Conjugalidades (poliamor, relações abertas, entre outrasconfigurações)
Ética e sexualidade.
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Terapia Sexual
Conceito e classificação de disfunções sexuais segundo DSM-V e CID 11
Medicalização da sexualidade
Causas biopsicossociais das disfunções sexuais
Exames clínicos e laboratoriais no diagnóstico das disfunçõessexuais
Efeitos adversos de medicamentos na sexualidade
Psicoterapias sexuais
Parafilias e Transtornos Parafílicos
Tratamento das Disfunções Sexuais Masculinas
Tratamento das Disfunções Sexuais Femininas
Tratamento farmacológico e/ou cirúrgico nas disfunções sexuais
Terapia de Reposição Hormonal e Sexualidade
Sexualidade e Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS
Fisioterapia pélvica e disfunções sexuais
Relações amorosas e sexualidade
Atendimento à vítimas de violência sexual
Sexualidade de pessoas com deficiência
Questões de diversidade na prática clínica
Sexualidade na atenção primária à saúde
Disforia de gênero
A saúde sexual como tema transversal na formação de profissionais de saúde
inserção nas políticas públicas
Neuroatípicos e sexualidade
Neurociência e sexualidade
Práticas integrativas em saúde e sexualidade (acupuntura, mindfulness, entre
outras)
Doenças crônicas e debilitantes e sexualidade
Transtornos mentais e sexualidade
Drogas e sexualidade
Cybersex.
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Educação Sexual
Corpo - matriz da sexualidade Identidades: sexual e de gênero
Papéis e estereótipos de gênero
Mitos, crenças/crendices e tabus sexuais
A sexualidade nas diversas fases do desenvolvimento humano: aspectos
físicos, biológicos, sociais e psicoemocionais
Gravidez na adolescência
Parto e aborto.
O papel da família e da sociedade na educação em sexualidade
Diversidade sexual e de gênero
Diversidade sexual: feminilidades e masculinidades e direitos sexuais
Violência sexual, de gênero e doméstica
Violência contra a mulher e relações de poder
Violência sexual na infância
Educação sexual integral e interculturalidade
Metodologias para a educação em sexualidade: ensino fundamental,
ensino médio e ensino superior
Formação de professores e gestores para a educação em sexualidade
Sexualidade e mídias sociais
O exercício da sexualidade em situações especiais – deficiências e sexualidade
Políticas públicas voltadas para a (re) implantação da educação em sexualidade
na escola
Plano Nacional de Educação 2014-2024: mudanças
e
perspectivas
em
relação ao tema sexualidade
Educação em sexualidade e uso das novas tecnologias
Marcos legais nacionais e internacionais para a educação em sexualidade
Educação em sexualidade como produto digital.
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Sociossexologia
Direitos humanos e saúde sexual
Conceitos básicos: fertilidade, fecundidade, crescimento demográfico, controle
da natalidade, planejamento familiar, sexualidade responsável
Sexualidade e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Construção social da sexualidade
Identidades sexuais de gênero
Diversidade de gênero nas diferentes fases da vida
Disforia de gênero na infância e adolescência
Transgenitalização: aspectos éticos e jurídicos
Sexualidades e saúde pública
Comportamentos sexuais de risco
Planejamento Familiar
Internet, mídias digitais e sexualidade
Empoderamento da mulher e conflitos de gênero
Abuso e violência sexual
Inclusão social e a sexualidade
Racismo, Sexismo, LGBTQIAP+ fobia
Ciência e sexualidade
Religião e sexualidade
Projetos sociais e políticas públicas
Racismo, Sexismo, LGBTQIAP+ fobia, Interseccionalidade
Masculinidades
Prostituição
Sextech - Cybersex
Relações mediadas pelo digital
Burnout Afetivo
F.O.D.A – Fear of dating again
FOMO – Fear of missing out.
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Reabilitação do Assoalho Pélvico
Função e disfunção sexual
Prazer sexual
Sexualidade e deficiência
Tratamento a vítimas de abuso sexual
Contracepção e gravidez/parto
Infecções sexualmente transmissíveis
Sexualidade e doenças crônicas
Síndrome gênito urinária da menopausa
O papel do assoalho pélvico e a sexualidade
Incontinência durante a atividade sexual
Manejo das disfunções sexuais pós-tratamento oncológico pélvico (uro, gineco
e coloprocológicos)
Problemas sexuais pós-cirúrgicos
Distúrbios de dor sexual
Modalidades de tratamento exclusivas da fisioterapia na avaliação e tratamento
de disfunções sexuais
O papel da terapia manual nos distúrbios musculares pelviperineais que afetam
a resposta sexual
Avaliação e manejo de condições do tônus do assoalho pélvico
Abordagem da fisioterapia na diversidade de gênero
Abordagem da fisioterapia na diversidade sexual
Cronograma 2022
Etapa
Data
Inscrição e envio Até 30 de Junho
de Documentos
Homologação
15 de Julho
Prova

15 de setembro

Resultado

15 de outubro
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Att

___________________

____________________

Sheila Reis

Lina Wainberg

Diretora do Título de Especialização
SBRASH (Gestão 2020-2022)
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