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Abaixo estão os resumos das mensagens finais apresentadas no ultimo dia do 
Congresso da AUA este ano. O proposito destas mensagens são fornecer uma 
visão geral das apresentações em tópicos selecionados. Os números dos resumos 
estão entre parênteses (J Urol, suppl, 2018; 199: el-e1250)

LEVAR MENSAGENS   Para Casa

Câncer Renal 
Brian McNeil, MD
Brooklyn, New York 

O comitê de 
p l a n e j a m e n t o 
para a confecção 
do programa para 
o 113 congresso 

anual da AUA desenvolveu um 
programa cientifico provocador. 
O programa de câncer renal 
incorporou uma seção de vídeos, 8 de 
apresentações orais e 8 de pôsteres, 
somadas a seção plenária debatendo 
controvérsias contemporâneas 
em câncer renal. Um total de 258 
resumos foram apresentados. 

Temas comuns durante a seção 
de epidemiologia, avaliação e 
estadiamento foram biopsias renais, 
estratificação de risco e tendências da 
função renal pré-operatória. Numa 
revisão de tendência da função renal 
numa coorte de militares veteranos, 
a tendência pré-operatória estava 
independentemente associada com 
doença renal crônica pós-operatória 
após nefrectomia radical ou parcial 
quando aferidas por 5 ou mais vezes 
(MP28-15). 

Numa validação de um 
nomograma publicado anteriormente 
pare predição da probabilidade de 
metástases em 12 anos para câncer 
renal, a adição de um painel alvo 
de genes normalmente mutados em 
câncer renal ajudou na predição de 
risco. (MP36-09).

Nas seções para terapia cirúrgica 
para câncer renal localizado ficou 
em evidencia a mudança de pratica 
em favor para estratificação de 
risco e vigilância. Cirurgia aberta, 
laparoscópica ou robótica, parcial ou 
radical foram analisadas usando uma 

base de dados estadual (PD16-03). 
Mais evidencias foram encontradas 
revelando que abordagem robótica 
minimamente invasiva está sendo 
usada mais frequentemente para 
nefrectomia radical e parcial. 
Pacientes tem viajado menos para 
realização de seus procedimentos 
com a disseminação da cirurgia 
robótica. 

Numa avaliação prognostica da 
invasão da gordura peri-nefrética, 
gordura do seio renal ou ou ivasão 
venosa em estádios patológicos T3a 
para carcinoma renal de células 
claras, pesquisadores demostraram 
suas experiências durante um período 
de 30 anos (PD16-12). Extensão extra-
renal isolada envolvendo gordura 
peri-renal, seio renal ou estrutura 
venosa renal, tiveram o mesmo peso 
prognostico. A presença de múltiplos 
padrões pT3a de extensão extra-renal 
está associada com pior prognóstico. 

Na seção de vigilância ativa para 
massas renais localizadas foram 
apresentadas novas perspectivas para 
vigilância de lesões renais císticas 
complexas. Na analise do manejo 
de massas renais geneticamente 
definidas usando estratificação de 
risco baseada no tamanho do tumor, 
tumores de 3 cm representa um 
limite de significado clinico para se 
decidir entre vigilância e cirurgia em 
pacientes com von Hippel-Lindau, 
carcinoma papilar renal hereditário 
e Birt-Hogg-Dubé (PD51-01). 
Observando-se taxas de crescimento 
e resultados oncológicos para massas 
renais maiores que 4 cm, vigilância 
ativa com ou sem intervenção tardia 
é uma opção possível para pacientes 
selecionados (PD51-04). 

Durante a seção de terapias 
ablativas, a possíveis vantagens 
teóricas de ablação por micro 
ondas em relação a crioablação e 

radiofrequência. Resultados perio-
operatorios foram comparados em 
pacientes com comorbidades e cT1b 
carcinoma de células renais (4-7cm) 
apos cirurgia (parcial ou radical) 
e ablação por micro ondas com 
seguimento de 7 anos (PD61-07). A 
segurança e eficácia da ablação de 
tumores renais T1a e T1b por micro 
ondas guiada por US ou tomografia 
também foram analisadas (PD61-10). 

Um dos maiores achados 
na seção de doença avançada 
(incluindo terapia medicamentosa) 
foi o de aumento na sobrevida em 
pacientes com metástases cerebrais 
que se submeteram a nefrectomia 
citoredutora. Numa analise da 
SEER em pacientes com metástases 
cerebrais isoladas tiveram a sobrevida 
media de 5 meses sem nefrectomia 
citoredutora comparada com 33 
meses em pacientes submetidos a 
cirurgia citoredutora (PD24-08). A 
sobrevida daqueles submetidos a 
cirurgia citoredutora foi de 67% em 1 
ano e 57% em 2 anos. 

Numa analise retrospectiva 
usando o banco de dados de câncer 
nacional (NCDB), uma coorte 
de pacientes com câncer renal e 
metástases cerebrais foram analisados 
num período de 4 anos (PD 57-
11). Sobrevida parece aumentar 
com nefrectomia citoredutora em 
pacientes selecionados com potencial 
beneficio de sobrevida de 9 meses e 
aumento na sobrevida em 5 anos de 
19 % comparado a 6% em pacientes 
não submetidos a nefrectomia 
citoredutora. Todos os pacientes do 
banco de dados (NCDB) receberam 
terapia sistêmica e o tamanho e exata 
localização das lesões metastáticas 
eram desconhecidos. 

Um outro grupo relatou a predição 
de resposta a terapia imunológica 
utilizando um modelo xenográfico 
que leva em consideração a 
heterogeneidade genética do tumor 
para tumores metastáticos (PD57-07). 
Um sistema xenográfico derivado de 
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pacientes foi descrito para acomodar 
espécimes frescas de tumores renais 
para predição de resposta para terapia 
imunológica e anti-angiogenica em 8 
a 10 dias usando o órgão respiratório 
de embriões de galinha, a membrana 
corioalantoide. 

Os destaques da seção plenária 
incluíram a mesa de tumor renal 
onde foi debatido a necessidade de se 
melhorar as diretrizes para vigilância 
de massas renais e a sequencia ideal 
para cirurgia/terapia sistêmica em 
pacientes com doença avançada. 
Um debate espirituoso sobre os prós 
e contras de terapias ablativas contra 
nefrectomia parcial para massas 
renais pequenas aconteceu durante 
o fogo cruzado: seção controvérsias 
em câncer renal. Durante a discussão 
de casos complexos em doença 
localmente avançada e doença 
metastática em câncer renal, experts 
discutiram o papel da terapia 
adjuvante, manejo das recorrências 
e manejo das lesões bilaterais 
sincrônicas. 

Novas ideias no horizonte incluem 
a incorporação de algoritmos de 
inteligência artificial para melhorar o 
diagnostico de biopsias e planejamento 
cirúrgico. A apresentação de analises 
automáticas digitais de espécimes 
de biopsias utilizando uma rede 
de inteligência artificial foi muito 
interessante pois espécimes puderam 
ser analisadas em áreas na ausência 
de um patologista especializado em 
patologia genitourinaria (MP28-10).

Em resumo, a AUA 2018 
proporcionou uma ideia de onde 
estamos no manejo do câncer renal. 
Eu gostaria de agradecer todos os 
membros de nossa comunidade que 
dividiram suas ideias antes, durante e 
apos o congresso em respeito de onde 
temos nos dirigido. 

Trauma e 
Reconstrução

Courtney M. P. 
Hollowell, MD, FACS
Chicago, Illinois 

As seções de trauma 
e reconstrução 
na AUA 2018 em 
São Francisco 
a p r e s e n t a r a m 

mais de 137 resumos divididos em 
2 seções de apresentações orais, 

2 de pôsteres e 2 de vídeos. No 
horário nobre na seção plenária foi 
apresentado um informativo sobre o 
programa da Sociedade de Cirurgiões 
Reconstrutivos Geniturinário além 
de uma revisão sobre traumas 
complexos de bexiga e genitais. O uso 
de derivações urinárias para manejo 
de complicações de radioterapia foi 
um tópico de muito interesse. 

Vários outros temas surgiram este 
ano, incluindo técnicas cirúrgicas 
para a cirurgia de readequação 
sexual, efeitos da radioterapia na 
cirurgia reconstrutora, tratamento 
conservador do trauma renal e 
manejo de estenoses de uretra 
complexas. 

Um estudo multicêntrico incluindo 
com mais de 17 instituições na França 
incluído mais de 268 pacientes 
com trauma renal e extravasamento 
de urina na tomografia inicial que 
foram submetidos a drenagem 
precoce comparada com tratamento 
conservador (MP25-05). Tratamento 
conservador esteve associado a bons 
resultados, não necessitando de 
drenagem do trato urinário superior 
em  em 83% dos casos. Tomografia 
de controle 6 dias apos o trauma 
mostrou extravasamento em 36 % dos 
pacientes, ultimamente necessitando 
de stent ureteral em somente 17% 
dos casos. 

O guidlenes da AUA recomenda 
tomografia de controle (em 48H) 
para traumas renais graus IV – V. A 
necessidade de tomografia de controle 
foi avaliada em 118 pacientes com 
trauma renal de auto grau (MP25-
17). Tomografia de controle foi 
realizada em 32 % dos casos devido 
a persistência dos sintomas e em 68% 
de pacientes assintomáticos. Nos 
pacientes assintomáticos, intervenção 
foi necessária em 9.3% dos casos, 
incluindo colocação de stent ureteral 
para urinoma em expansão em 3 
pacientes e exploração aberta para 
hematoma em expansão em 1 
paciente. Estes achados reforçam 
a recomendação de imagem de 
controle para traumas renais de auto 
grau. 

A adoção de medidas 
conservadoras para traumas renais 
é talvez embasada em um estudo 
retrospectivo multicêntrico de uma 
coorte do banco de dados nacional de 
trauma de 2010 a 2015 (PD02-01). 
Investigadores avaliaram o manejo 
inicial de traumas renais e analisaram 
os padrões de manejo baseados na 
designação do nível de atendimento 
hospitalar. 

Aproximadamente 52000 

traumas renais foram revisados, 
demonstrando que os resultados 
para traumas renais de baixo e alto 
grau eram comparáveis, significando 
consistência no manejo de traumas 
renais. Vale notar que as taxas de 
nefrectomias diminuíram durante 
o período do estudo, sugerindo a 
adoção generalizada dos manejos 
que preservam as unidades renais. 

Histerectomias são as cirurgias 
não urológicas mais associadas com 
lesões ureterais iatrogênicas do 
trato geniturinário. Pesquisadores 
investigaram o banco de dados 
SPARCS utilizando dados de 
mulheres que foram submetidas a 
histerectomia para tratamento de 
doenças benignas por vias robótica 
ou laparoscópica (minimamente 
invasiva), aberta ou vaginal em que 
foram necessários reparos da bexiga 
ou ureter (MP25-04). Das 516340 
mulheres submetidas a histerectomia 
por doenças benignas, 7488 (1.45%) 
tiveram lesão concomitante 
trato geniturinário. Cirurgia 
minimamente invasiva foi associada 
a maior risco de lesão de bexiga (OR 
3.05, p<0.001) e lesão ureteral (OR 
12.35, p<0.001) comparados com 
a via abdominal e vaginal. A media 
de custo por paciente aumentou de 
$15.808 dólares para pacientes sem 
lesão do trato geniturinário para 
$29.884 para aquelas que sofreram 
lesões iatrogênicas (p<0.001), com 
um custo adicional de $62.2 milhões 
de dólares. 

Um estudo multicêntrico com 
78 pacientes de 7 instituições que 
foram submetidos a reoperação 
devido a complicações de cirurgia 
de readequação sexual de sexo 
feminino para masculino em outras 
instituições (MP25-06). Dos 5 
pacientes com complicações pós 
metoideoplastia e/ou faloplastia, 
fistula uretrocutaneae estenose de 
meato uretral foram as mais comuns. 
Uma media de 2.1 sintomas estavam 
presentes nos pacientes apos cirurgia 
de readequação de sexo feminino 
para masculino. 

Uma seria de um único cirurgião 
relatou os desafios na colocação de 
prótese peniana em 72 pacientes 
após cirurgia de readequação do 
sexo feminino para masculino com 
faloplastia (MP25-19). Esta nova 
técnica inclui a colocação de 2 
cilindros infláveis e um enxerto 
vascular de Dacron® com uma 
ancora proximal a ramo obturatório. 
A extremidade distal é ancorada 
pela criação de tecido cicatricial que 
imobiliza os cilindros da prótese  no 

novo falo. Para minimizar o risco 
de infecção todo material sintético 
e matérias de fixação devem ser 
removidos e todas a cirurgias de 
revisão do falo devem ser realizadas 
antes da colocação da prótese 
peniana. Resultados obtidos incluem 
a melhora no volume e rigidez do 
falo  com 17 % de taxa de remoção da 
prótese, sendo 12% devido a infecção. 

Resultados da uretroplastia 
posterior por lesão de uretra associada 
a fratura de bacia foram avaliadas 
numa coorte multicêntrica (PD02-
17). Dos 436 pacientes tratados com 
uretroplastia posterior, 125 foram 
devidos a lesões associadas a frature 
de bacia. A maioria dos casos foram 
realizados por via perineal (93%)
enquanto 5% foi necessário a via 
abdominoperineal e 2% abordagem 
robótica. A taxa de sucesso foi 
de 91%. Após analise de fatores 
pre e postoperatorios, somente 
angioembolização estava associada a 
risco de falha do tratamento (p=0.03).

Diversos estudos foram 
apresentados sobre reconstrução 
complexa da uretra. Um grupo 
apresentou uma revisão retrospectiva 
de técnicas cirúrgicas e resultados de 
longo tempo em adultos que foram 
submetidos a segunda uretroplastia 
(PD21-01). Estenose de uretra em 
pacientes com historia de hipospadia 
são desafiadoras e os dados são 
escassos. Este estudo relatou os 
resultados iniciais de sucesso em 83% 
com seguimento de 9.5 anos quando 
se realizou uretroplastia em 2 estágios 
utilizando retalho de mucosa bucal. 

Um outro estudo multicêntrico 
examinou a aplicação transuretral e 
a fixação de retalho de mucosa bucal 
a uretrotomia interna ventral para o 
tratamento de estenoses de uretra 
distais (PD21-02) Nesta serie inicial, 
87.5% dos pacientes estavem livres 
de recorrência em 1 ano com tempo 
operatório médio de 95 minutos. 

Diversos outros grupos 
apresentaram dados de características 
moleculares do líquen escleroso. 
Amostras de tecidos foram comparadas 
entre 53 homens com líquen 
escleroso, 23 sem lichen escleroso 
e 7 homens saudáveis (PD21-04).  
Vírus Epstein-Barr foi encontrado 
exclusivamente em pacientes com 
líquen escleroso (p=0.02). outro 
estudo confirmou que a densidade 
de receptores androgênicos diminui 
significantemente em espécimes 
de pacientes com líquen escleroso 
comparados com pacientes não 
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portadores da doença (24.65 x 60.25, 
P=0.04)(PD21-05).

Avanços no entendimento dos 
mecanismos moleculares que são 
a base da fibrogenese da estenose 
foram elucidados em um estudo que 
identificou marcadores e mediadores 
de fibrose na formação de estenoses 
(PD21-08). Em estenoses de coelhos 
machos investigadores identificaram 
GIV/Girdin (G-interacting, Vesicle 
Associated Protein/Girdin) e 
integrinas como novos sinalizadores 
da cascata fibrogenica. Estrategias 
para alvejar estas vias podem se 
mostrar benéficas. 

Pediatria
Emilie K. Johnson, MD, 
MPH
Chicago, Illinois 

U r o l o g i a 
pediátrica na AUA 
2018 foi realizada 
em diferentes 

locais. No encontro da  sociedade 
de urologia pediátrica foram 
apresentados 78 apresentações orais e 
61 pôsteres dos mais diversos tópicos.  
Este ano, serviços de saúde e pesquisa 
populacional foram apresentados 
separadamente pela primeira vez. 

A sociedade de urologia 
pediátrica também foi palco de 
diversas apresentações especiais. A 
plateia ficou entusiasmada com as 
apresentações do Dr. David Miller’s 
como metodologias de melhoras na 
qualidade utilizadas na urologia para 

adultos poderia ajudar a urologia 
pediátrica, do Dr. Philip Ransley’s 
nas perspectivas de evolução na área 
da urologia pediátrica  e apresentação 
pediatria urológica cresce também 
foi de destaque. 

Durante a AUA 2018 um dia todo 
foi dedicado a urologia pediátrica 
incluindo seção plenária, 2 seções 
de pôsteres moderados e uma de 
vídeos cirúrgicos. Dentre outras 
grandes apresentações na plenária, 
participantes aproveitaram um painel 
de discussão sobre preservação de 
fertilidade para pacientes pediátricos 
oncológicos, debate sobre a 
regionalização para tratamento de 
casos complexos e uma aula sobre 
rastreamento de câncer em pacientes 
após reconstrução da bexiga. Cursos 
focados em urologia pediátrica 
cobriram tópicos comuns para o 
urologista geral, reoperação para 
hipospadia e cirurgia minimamente 
invasiva e robótica. 

Resumos vencedores da Sociedade 
de Urologia Pediatrica

O premio de 2018 da sociedade de 
urologia pediátrica foi dado para 
Szymanski et al (apresentado por B. 
Whittam, Universidade de Indiana/
Riley Children’s) com o título 
“validação e resultados preliminares 
de avaliação da escala da genitália 
externa em crianças para os pais em 
meninas com CHA”. Os autores 
aplicaram a versão modificada da 
escala aparência genital para 56 
pais de 41 crianças com hiperplasia 
adrenal congênita. A validação 
da escala foi efetuada em diversos 
domínios e seus valores aumentaram 
após reconstrução genital daqueles 
em que as famílias optaram pela 

cirurgia. 
Zee et al (Children’s National 

Medical Center) foram os 
vencedores do premio em ciência 
básica da sociedade de urologia 
pediátrica com o titulo “ativação de 
uma cascata de imunossupressão 
central pode prevenir lesão de 
isquemia e reperfusão testicular.” 
Neste estudo um modelo animal em 
ratos com torção de testículo, cistina 
foi administrada (antinflamatorio 
de ação central) numa tentativa 
de diminuir a injuria. Os ratos que 
receberam cistina demonstraram 
uma significante redução na atrofia 
testicular e fibrose comparado com 
os controles. Se esta pesquisa se 
mostrar equivalente em humanos, as 
tacas de salvamento testicular podem 
aumentar após torção testicular. 

Vídeos de Cirurgia pediátrica

Todos os 12 vídeos focaram em 
cirurgia relacionada a extrofia vesical 
ou cirurgia robótica. O premio de 
melhor vídeo foi dado para Chiriaco 
et al com o titulo “Extrofia vesical 
e faloplastia com artéria radial: 
Problemas relacionados com extrofia 
e interposição de retalho de safena” 
(V09-01). O paciente adulto com 
extrofia vesical e múltiplas cirurgias 
anteriores submetidos a retalho de 
safena entre as aterias radial e femoral 
comum. Esta foi uma solução criativa 
para fornecer vascularização para a 
faloplastia em pacientes com opções 
limitadas. 

Disfunção vesical e Enurese

Diversos estudos confirmaram a 
hipótese de que disfunção vesical 
parece estar relacionada com um 
defeito no sistema nervoso central. 
O resumo vencedor do premio era 
intitulado “atividade cerebral após 
estimulação do nervo tibial posterior  
para pacientes pediátricos com 
sintomas do trato urinário posterior. 
Estudo demonstrou que a ativação 
cerebral é diferente antes e depois 
do tratamento efetivo para disfunção 
miccional (MP-56-01). Outro grupo 
encontrou uma associação entre 
disfunção miccional e múltiplas 
desordens neuropsiquiátricas numa 
analise retrospectiva (MP56-06).

Participantes destas seções foram 
encorajados a participarem de um 
estudo remoção de neuroestimulação 
sacral (MP56-11). Curvas de Kaplan-
Meir mostraram uma baixa taxa 
de remoção de neuromoduladores 
sacrais quando estes apresentaram 
complicações um pequeno aumento 
de remoção após cura com mais de 
2 anos. Outra mensagem importante 
desta seção foi que a estimulação 
nervosa transcutanea não é um 
tratamento efeito para enurese 
noturna, ao menos quando usado 
como monoterapia. Entretanto, 2 
estudos randomizados mostraram 
que o numero de episódios de 
enurese pode diminuir com a 
neuroestimulação transcutanea 
(MP56-12, MP56-13).

Figure 1. Sacral nerve stimulator explantation for complication or cure (MP56-11).

Figure 2. Pictorial urgency scale (MP56-09).

Figure 3. Urine culture (UC, Ucx) screening and postoperative infection rates (surgical site infection, SSI) by 
study year at Seattle Children’s. Reprinted with permission, MP69-13.
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O destaque final da seção de 
disfunção miccional foi a introdução 
da escala ilustrada para urgência 
miccional, uma nova ferramenta para 
avaliar percepção vesical em crianças 
(MP56-09). Esta escala correlaciona 
descrição verbal e volumes vesicais e 
possui potencial uso para pesquisas 
em urologia pediátrica. 

ITU e refluxo vesicoureteral (RVU)

2 resumos desta seção indicaram 
que taxas de sucesso contemporâneo 
para reimplante vesical são 
inferiores das taxas históricas, ao 
menos para pacientes com refluxo 
de alto grau (MP69-03, MP69-
05). Isto pode levar a alteração na 
indicação para RVU e parece ser 
semelhante na técnica robótica 
(MP69-03) e aberta (MP69-05).  
Estas informações são importantes 
durante o aconselhamento de 
pacientes com RVU de alto grau. 
O premio de melhor resumo na 
seção de ITU e RVU foi para Ahn 
et al (apresentado por C. Berrondo, 
Seattle Children’s) com o título 
“rastreamento de urocultura  pré-
operatória reduz o risco de infecção 
pós-operatória?”  (MP69-13). Um 
relatório de 2013 do programa 
nacional de melhora da qualidade 
evidenciou que o Children’s de 
Seattle tinha uma taxa de ITU pós-
operatória acima do esperado. A 
pesar da implementação da coleta 
de urina rotineiramente antes de 
cirurgias urológicas pediátricas 
(reimplante e pieloplastia), taxas de 
ITU pós-operatória não se reduziu 
com o tempo. 

Resumo

Este foi um ano emocionante para 
a urologia pediátrica durante a AUA 
2018 com uma ampla variedade de 
tópicos investigados e discutidos. 
Nossa subespecialidade vislumbra 
uma grande representatividade na 
AUA 2019 em Chicago. 

Inflamação e Infecção
O. Lenaine Westney, 
MD
Houston, Texas

Os tópicos 
de infecção 
e inflamação 
estava repleto 

de com uma vasta variedade de 
resumos interessantes este ano.  
Em continuação com o ano 
anterior a ênfase em fatores de risco 
para  complicações infecciosas 
pós-operatórias, microbioma 
genitourinária/fecal, resistência 
antibiótica, fenótipo da dor pélvica 
e patofisiologia da síndrome da dor 
pélvica crônica.

Infecções pós-operatórias  

Infecções pós-operatórias, 
especialmente as próteses são uma 
grande fonte de morbidade. Em 
um estudo usando o banco de 
dados da população de Ontario, 
os dados de 113.061 pacientes que 
foram submetidos a artroplastia de 
quadril ou joelho de abril de 2003 
a marco de 2013 (MP10-15). Estes 
pacientes foram avaliados para ITU 
no período de 2 anos apos a cirurgia 
e/ou retenção urinaria no período de 
30 dias de pós-operatório. No total 
1262 pacientes tiveram infecção da 
articulação. Na analise multivariada 
ITU esteve associada com risco 
aumentado de infecção articular (HR 
1.21, 95% CI, 1.14-1.28, p<0.01) 
e não se encontrou associação de 
retenção urinaria e infecção articular. 

O risco de infecção associado 
com cirurgia endoscópica associada 
com outro procedimento urológico 
foi investigado usando o banco de 
dados Premier Hospital (2003 a 
2015)(PD62-12). Destas cirurgias 
487.725 pacientes, 2.7% (13.546) 
foram procedimentos combinados 
sendo os mais comuns uretrais (86%), 
penianos (8%). Os prontuários foram 
avaliados em relação a infecção pós-
operatória incluindo infecção de 
tecidos moles, sepse, Clostridium 
difficile, ITU, pneumonia e outras. 
Procedimentos uretrais e penianos 
estavam fortemente associados a  risco 
de infecção e ITU. Procedimentos 
escrotais estavam associados a 
infecções de partes moles. Vale notar 
que próteses estavam relacionados 
com infecções não classificadas. Este 
estudo embasa a preocupação com o 
aumento do risco de infecção com a 
troca da classificação da cirurgia de 
limpa para limpa-contaminada com 
a manipulação endoscópica.

Interações bacterianas-urotelial

 A progressão a resistência a 
fluoroquinolonas e agentes de 
espectro ampliado da beta-lactamase 
realçam a necessidade de se 
encontrar estratégias alternativas para 
se interromper o processo infeccioso. 
Inúmeras apresentações focaram 

Figura 2. Disminución significativa en la proliferación en las células HUVEC con la dosis y tiempo de 
respuesta a la exposición a radiación. Reimpresión con permiso, MP10-08.

Figura 3. Células HUVEC que demuestran el 
aumento de la tinción de B-galactosidasa, lo que 
refleja el aumento de la población de células 
senescentes con una dosis alta de radiación. 
Reimpresión con permiso, MP10-08.

Figure 1. Model for usher activation and pilus assembly initiation (MP23-01).

nos diferentes aspectos da interação 
hospedeiro-bacteriana resultando 
em aderência (MP23-01, MP23-02, 
MP23-03). O processo de verificação 
em 2 etapas requerido pelo pilus 
tipo 1 foi detalhado em uma 
apresentação, demonstrando que o 
sucesso na interrupção bloqueava o 
acoplamento do uropatogeno E. Coli 
ao urotelio (MP23-01).

Microbioma

Muitos grupos exploraram as 
características dos microbiomas 
urinários e fecais para aumentar 
a compreensão sobre a resistência 
bacteriana, fenótipo da cistite 
intersticial, condições inflamatóriase 
microflora de neovaginas in 
transexuais masculino para 
feminino (MP15-09, MP15-10, 
MP15-12, MP23-10). Performance 
do sequenciamento do 16s rRna 
em swabs retais demonstrando 
alteração no microbioma fecal 
em pacientes com E. coli 
resistentes a fluoroquinolonas, com 
supercrescimento de enterobacterias 
e uma ausência relativa de 
Aeromonadaceae (MP15-12).

Profilaxia antibiótica para biopsia de 
próstata

A discussão a respeito da melhor 

estratégia para biopsias de próstata 
para minimizar complicações 
infecciosas continuaram durante este 
ano. Um grupo relatou o uso de uma 
nova geração de sequenciamento de 

   t  Continua na página 5
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DNA para testar swabs retais com o 
proposito de reduzir o regime pré-
biopsia (MP15-14). Complicações 
infecciosas foram evitadas em 23 
de 24 pacientes, com somente um 
paciente tendo cistite 3 semanas após 
a biopsia. Enquanto esta estratégia 
permite uma cobertura contra todos 
microrganismos, múltiplos agentes 
podem ser necessários incluindo 
antifúngicos  para cobrir todas as 
sensibilidades identificadas. Terapia 
antibiótica focada não tem tido 
sucesso universal em eliminar eventos 
sépticos (MP15-15). Em adição, 2 
estudos focaram no uso judicioso do 
antibiograma local e hospitalar para 
suplementar a seleção antibiótica 
empírica.(mp15-18, MP15-20). 

Cistite Hemorragica

Cistite hemorrágica relacionada 
com radioterapia e quimioterapia 
é cause de morbidades para 

pacientes a longo tempo. No caso da 
radioterapia as alterações vasculares 
tem sido compreendida sem um 
alvo especifico para a interrupção 
da cascata, resultando em vasos 
sanguíneos friáveis. Um estudo 
elegante demonstrou aberrações 
endoteliais em células de veias 
do cordão umbilical quando 
expostas a radicação, diminuindo 
significantemente a proliferação de 
células e sua capacidade migratória, 
com um aumento na proporção 
de células senis. Ouro estudo 
elucidou uma proteína produto do 
Schistosoma haematobium quepode 
ser mais efetiva do que Mesna na 
prevenção de cistite hemorrágica 
associada a acroleina (MP39-15). 
Uma dose única de H-IPSE age 
potenciando o efeito anti-inflamatório  
da interleucina 4 foi no mínimo 
equivalente a 3 doses de Mesna. 

Fenótipo da Síndrome da dor pélvica 
crônica (SDPC)/ Cistite intersticial 

(CI)

A seção de SDPC/CI focou em 

subdividir pacientes em subtipos 
para alocar pacientes em grupos e 
facilitar a estratificação de forma não 
invasiva. Trabalhos adicionais do 
grupo multidisciplinar de estudo da 
SDPC examinou as características de 
pacientes com dor genital, notando 
um aumento da severidade e dos 
locais de dor correlacionando com 
outras síndromes dolorasas (dores 
de cabeça, mialgia), depressão 
e diminuição da saúde mental e 
psicossocial. (MP39-18). Existiu 
um aumento na identificação dos 
subtipos das ulceras de Hunner com a 

combinação de marcadores urinários 
e escalas de dor. A habilidade de 
reconhecer estes pacientes sem 
causar desconforto adicional será de 
valor considerável. (MP39-11)

Mesmo não sendo abrangente, 
este resumo possui alta qualidade 
e pesquisar de valor relacionada a 
muitas outras áreas da urologia. Estou 
ansioso para ver a progresso ano que 
vem em Chicago. u

Traduzido por Rodrigo Donalisio da Silva, MD

Levar Mensagens Para Casa
t  Continuação da página 4

Appendix. Comparación de los cultivos de orina y de la agregación de bacterias de los calculos con o sin 
la presencia de biofilm colectadas de 23 casos de NLPC (MP10-07)

Victor pia renal, agenesia renal 
e anomalia de rotação intestinal 
são 3 anomalias raras. Para nosso 
conhecimento a coexistência 
destas 3 condições não é 
conhecida. Descrevemos neste 
artigo um caso de rim ectópico 
solitário e pélvico com distúrbio 
de rotação intestinal tratado com 
derivação urinaria em conduto 
ileal para tratamento de bexiga 
neurogênica. 

Descrição do caso

Mulher de 51 anos com espinha 
bífida e bexiga neurogênica 

CANTO    da Radiologia

Derivação Urinaria em rim caso 
de rim pélvico único ectópico e 
anomalia de rotação intestinal

Figure 1.  Imágenes sagitales (A) y coronal (B) de la TC de abdomen y pelvis 
que muestran el riñón pélvico izquierdo único, intestino delgado del lado 
derecho, intestino grueso del lado izquierdo y espina bífida.

e incontinência urinaria severa 
secundaria a bexiga contraída e 
deficiência esfincteriana intrínseca. 
Paciente também apresentava 
ulceras de decúbito e osteomielite. 
Opções terapêuticas foram discutidas 
com a paciente e a opção de 
derivação urinaria com conduto 
ileal foi planejado.  A tomografia 
computadorizada demonstrou rim 
pélvico solitário e anomalia de 
rotação intestinal (figura 1). Baseado 
nestes achados, especial atenção foi 
necessária para identificar a correta 
orientação intestinal e assegura que 
a extremidade distal do conduto ileal 
fosse utilizado para o estoma. Atenção 
especial também foi necessária para 
que o estoma fosse localizado abaixo 
do rim para que a gravidade ajudasse 
na drenagem urinaria mas de forma 
a não ficar muito baixa a ponto 
de dificultar a colocação da bolsa 
coletora. (figura 2 e 3).

Distúrbios de rotação intestinal 

Ayman Mahdy, MD, 
PhD

Jennifer  Henderson, 
CNP

   t   Continua na página 11
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Daniel Shoskes, MD
Cleveland, Ohio

Zika virus no 
sêmen de homens 
i n f e c t a d o s 
sintomáticos. N 

Engl J Med 2018; 378: 1377-1385.

O Zika vírus produz uma doença 
leve em humanos, mas pode levar 
a malformações congênitas como 
a microcefalia e à síndrome de 
Guillain-Barré. É transmitido pelo 
mosquito e a maioria dos esforços no 
controle, envolve a proteção contra 
a picada desse inseto. A transmissão 
sexual foi sugerida pela primeira vez 
em 2011. 

A presença do RNA do Zika e 
o vírus infeccioso foi estudado na 
urina e no sêmen de 225 homens 
com infecção confirmada pelo Zika. 
Amostras em series foram coletadas 
a cada 2 semanas durante 6 meses. 
O RNA do Zika foi detectado na 
urina de 7 homens (4%) e no sêmen 
de 60 (33%), incluindo amostras de 
sêmen de 22 dos 36 homens (61%) 
que foram estudados nos primeiros 
30 dias após o início da doença. 

O aparecimento do RNA 
do Zika no sêmen diminuiu 
substancialmente durante os 3 
meses após o início da doença, 
mas continuou por 281 dias em 

1 homem (1%). O Zika virus foi 
isolado de 3 das 78 amostras de 
sêmen que detectaram RNA, todos 
obtidos nos primeiros 30 dias após 
o início da doença. O Zika pode 
ser uma doença sexualmente 
transmitida e homens que visitaram 
áreas endêmicas devem tomar 
precauções por pelo menos 3 meses.

Porten SP, Gaither TW, Greene 
KL et al: As mulheres trabalham 
menos que homens em 
urologia?: dados do Censo AUA. 
Urologia 2018; doi: 10.1016 / 
j.urology.2018.04.015.

Conforme as mulheres compõem 
uma proporção crescente da força 
de trabalho na urologia, é claro 
que temos muito a aprender sobre 
paridade salarial, escolha profissional 
e impacto na subespecialização. 
Porten et al observou os dados do 
Censo do AUA de 2014  e presumiu 
que as mulheres trabalhavam menos 
horas devido à escolha do título. 
Dados sobre 11.704 urologistas, 
indicaram que as mulheres 
compõem 7,7% da força de trabalho. 
Sem surpresa, a idade média das 
mulheres foi menor, dado a viés de 
tempo de treinamento. Contudo, 
curiosamente, as mulheres 
apresentaram uma idade menor 
para aposentadoria. Se isto é devido 

VOCê    Leu?
a diferenças de gênero ou idade 
mais jovem, não está claro (“espere 
até você envelhecer, então você verá 
quanto dinheiro você precisa antes 
de se aposentar”). Mais mulheres 
estavam em treinamento e mais 
estavam em práticas acadêmicas.

A principal conclusão é que o 
ajuste por idade, tipo de prática, 
subespecialidade e operações de 
internação realizadas, não fizeram 
diferença em horas trabalhadas 
entre mulheres e homens.

(Uma nota: eu recomendo 
este artigo, mas se você é formal 
em gramática como eu, cuidado: 
os autores insistem em usar 
consistentemente a palavra 
“menos” quando eles significam 
«um pequeno numero»).

Polland A, Davis M e Zeymo A et 
al: Comparação de comorbidades 
correlacionados nas disfuncoes 
sexuais masculinas e femininas: 
descobertas feitas na  Terceira 
Pesquisa Nacional de Atitudes 
Sexuais e Estilos de Vida 
(Natsal-3). J Sex Med 2018; 15: 
678-686.

Está bem estabelecido que 
comorbidades podem impactar 
o funcionamento sexual em 
homens. Fatores como obesidade, 
hipertensão, diabetes, depressão 
e apnéia do sono podem 
impactar a ereção direta ou 
indiretamente (incluindo através 
dos medicamentos usados para 

tratar estas condições). Associações 
semelhantes em mulheres têm sido 
menos documentado.

Neste estudo, os dados foram 
analisados na Terceira Pesquisa 
Nacional de Atitudes Sexuais 
e Estilos de Vida  (Natsal-3) na 
Grã-Bretanha, com amostragem 
de homens e mulheres de 16 a 74 
anos (média 30 anos). Os pacientes 
analisados incluiram 6.711 
mulheres e 4.872 homens que 
estavam em um relacionamento 
e relataram atividade sexual no 
último ano (o que favoreceria um 
melhor funcionamento sexual).

Baixa função sexual em 
ambos os sexos estava associado 
ao aumento da idade, uso de 
cigarro, depressão, hipertensão e 
diabetes. Curiosamente, porém, 
as comorbidades e outros fatores 
incluídos no modelo representaram 
apenas 5% da variância na função 
sexual tanto em homens como em 
mulheres. O limiar de idade para 
os sintomas de menopausa nas 
mulheres foi de 50,5 anos e a idade 
média após a qual os homens eram 
mais propensos a ter disfunção eretil 
foi de 45,5 anos. 

Esta descoberta é um importante 
lembrete de que a função 
sexual feminina está associada a 
comorbidades também. Ainda mais 
importante, nós não somos a soma 
total de todas nossas comorbidades 
e elas são todas correlacionadas até 
que se prove o contrário. u

FROM THE   Secretary

Conheça Sua Estatística da AUA 2018
Manoj Monga, MD, FACS, 
FRCS (Glasg.)
Editor, AUANews
Cleveland, Ohio

N o v a m e n t e , 
estatísticas não 

contam toda a história. O que elas 
dizem de fato é que um time reuniu-
se para fazer o melhor trabalho que 
eles poderiam, talvez contra todas as 
chances.

16.300 inscrições. 2.769 trabalhos 
apresentados. 8.202 trabalhos 
enviados. 33,7% de taxa de aceitação 
de trabalhos. 167 sessões de pôster, 
podium e vídeo. 53 horas de 
plenária. 87 cursos de instrução e 
hands-on. 20 reuniões de sociedades 
de especialidade. 15 reuniões de 

sociedades internacionais. Uma 
audiência online global.

Estatísticas que podem ser usadas 
para medir sucesso. Elas indicam 
qualidade? Indiretamente. Um sinal 
de que a Reunião Anual da AUA é 
vista como o local mais importante 
para diálogo ou crítica sobre a sua 
melhor pesquisa, que ela permanece 
relevante, atual e informativa; e que 
é um ótimo espaço para aprender, 
ensinar, conectar e crescer.

Essas estatísticas estão em segundo 
plano, mas a verdadeira razão de 
a Reunião Anual da AUA ser um 
sucesso é a união das 18 sociedades 
de especialidade urológicas e do 
comitê da AUA em um Comitê 
de Planejamento em Julho, para 
produzir o conteúdo desta reunião.

Os 319 palestrantes da plenária 
que emprestaram sua expertise para 
informar, debater e, sim, entreter 
algumas vezes. Os 294 ministradores 
de cursos que arregaçaram suas 
mangas e forneceram, em alguns 
momentos, palestras e ensinos 
individualizados ou em pequenos 
grupos.

Os 501 moderadores que utilizaram 
suas habilidades na discussão para 
destacar a significância, criticar as 
limitações e estimular a audiência. 
Os 477 revisores que dedicaram 
incontáveis horas das férias para 
ajudar a enriquecer a reunião. O 
179 membros da comissão da AUA 
que trabalharam 365 dias do ano 
para planejar e implementar o maior 
congresso urológico do mundo. Os 
21.797 membros da Associação de 
Urologia Americana. Você.

Nós precisamos da sua orientação, 
suporte, encorajamento e crítica. 
Como em qualquer time, há 

oportunidade para melhorar. 
Refinamento. Inovação. Por 
gentileza, mande um e-mail para 
meetings@auanet.org se há qualquer 
coisa que nós podemos fazer melhor 
ou de maneira mais eficiente. Essa 
nova ideia que você tem pode ser o 
sucesso de 2019!

Não veio na reunião? Por 
gentileza, acesse aua2018.org para 
assistir nossos webcasts e procurar 
conteúdo. Uma nova modalidade 
de inscrição em “congresso online” 
está disponível para que você assista 
todo o conteúdo. O que você vai 
achar são dias inteiros de casos 
de plenárias, vídeos de cirurgias e 
debates. Traduzido para o espanhol. 
Contribuição coletiva. Todo dia algo 
na sua especialidade de interesse.

Por favor nos conte o que você 
gostaria de ter no programa para que 
tenhamos certeza que o veremos em 
Chicago! u
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NOTíCIAS         da Seção AUA

AUA North Central Section to Meet in  
Chicago

Gary Faerber, MD
President, AUA North
Central Section
Ann Arbor, Michigan 

Nós gostaríamos 
de estender um 
convite para todos 

Membros da AUA a se juntarem 
conosco para o 92ª Seção Central 
Norte (NCS) Reunião Anual em 
Chicago, Illinois, de 5-8 de setembro 
de 2018. A reunião será realizada no 
The Fairmont Chicago, Millennium 
Park, localizado no centro de 
Chicago.

Dr. Jeffrey Triest, nosso atual 
Secretário e Presidente do Comitê 
Científico, organizou um excelente 
programa educacional que fornecerá 
aos participantes uma excelente visão 
geral de todos aspectos das condições 
urológicas.

Temos a sorte de ter o Dr. Geoffrey 
Box e sua esposa Lauren como nosso 
Casal de Arranjos Locais. Por favor 
compareçam a Recepção de boas 
vindas e Prova de Vinhos. Este ano 
nós pedimos que você use uma camisa 
da sua faculdade ou equipe favorito 
de esportes. Não se preocupe, todos 
são bem-vindos! A reunião começará 
comum excelente painel liderado 
pelo Dr.Chandru Sundaram, que 
discutirá complicações da cirurgia 
urológicae truques para gerenciar ou 
evitá-las.

Teremos no programa painéis de 
discussão adicionais, incluindo um 
sobre câncer de próstata moderado 
pelo nosso presidente eleito David 
Jarrard, MD, com os palestrantes Drs. 
Kathleen Cooney, Brian Helfand e 
Jianfeng Xu; e um painel de urolitíase 
moderado por Bodo Knudsen, MD 
e palestrantes como Drs. Khurshid 
Ghani, Mark Noble e Thomas 
Turk. Haverá também um painel 
sobre infertilidade moderado por 
Jay Sandlow, MD com palestrantes 
Drs. Craig Niederberger e Daniel 
Williams; e reconstrução urológica 
realizada por Christopher Gonzalez, 
MD com palestrantes Drs. Richard 
Bihrle, Sean Elliott e Michael 
Guralnick. Finalmente, estou 
ansioso para moderar uma mesa 
redonda sobre o futuro da urologia, 
apresentando o AUA Presidente 

da AUA, da nossa seção Dr. Robert 
Flanigan, assim como os drs. 
Patrick McKenna, Stephen Nakada, 
Elizabeth Takacs e Anthony Polcari.

Nosso palestrante da “AUA 
Course of Choice” é o Dr. Sam 
Chang da Vanderbilt Universidade, 
que irá discutir as novas Diretrizes 
do Câncer de Bexiga Não- Invasivo. 
AUA Dr. James Dupree estará 
liderando a Política de Saúde e 
Sessão de Gerenciamento da Prática. 
Além do que, além do mais, Dr. 
Tracy Downs presidirá a Atualização 
da Medicina Primária em Urologia. 
Estas 2 sessões certamente cobrirão 
aspectos do cuidado urológico 
pertinente urologistas e urologistas 
em treinamento, bem como médicos 
de medicina intena e prestadores de 
cuidados avançados.

Este ano, teremos a estimada 
visitas dos Drs. Glenn Preminger e 
Joel Nelson. Dr.  Preminger é o 
James F. Glenn Professor de Urologia 
e Chefe da Divisão de Urologia da 
Duke Universidade. Ele também 
é o diretor de a Endourologia, 
Doença Metabólica de Cálculo, 
Laparoscópica e Cirurgia Robótica, e 
é líder internacional de renome em 
todos os aspectos no tratamento de 
Cálculo.

Dr. Nelson é o Frederic N. 
Schwentker Professor chefe do 
Departamento de Urologia na 
Universidade de Pittsburgh, e é 
co-diretor Urologic Cancer Center 
da Universidade de Pittsburgh. 
Ambos os drs. Nelson e Preminger 
são proeminente líderes em seus 
respectivos campos e serão destaques 
do nosso encontro. A Seção Central 
Norte tem a sorte de ter uma 
abundância de líderes em urologia. 
Drs. Tobias Kohler e Howard 

Goldman apresentarão palestras de 
última geração. Toby vai nos fornecer 
uma atualização sobre o tratamento 
de priapismo e Howard

irá rever novos dispositivos e 
tecnologias utilizado na questão de 
bexiga hiperativa. Além disso, o Dr. 
Daniel Williams da Universidade de 
Wisconsin vai dar uma atualização 
na terapia de testosterona. Como é 
o costume, estaremos oferecendo 
almoço simpósios patrocinados 
pelos nossos parceiros do setor na 
quarta-feira, quinta-feira e sexta-
feira. Eu gostaria de agradecer a toda 
indústria e patrocinadores que nos 
ajudam a oferecer esta oportunidade 
educacional.

Além de mais de 11 horas de 
aprendizagem didática teremos 
sessões de pódio e poster destacando 
pesquisas originais e inovadoras 
e representação de mais de 25 
instituições e grupos privados de 
urologia. Tópicos como oncologia, 
endourologia, pesquisa, doença 
benigna e maligna da próstata, 
política socioeconômica, urologia 
pediátrica e incontinência urinária 
serão amplamente discutidos. Mesmo 
com essa robusta e ambiciosas sessões, 
o Dr. Triest trabalhou diligentemente 
para garantir que teremos perguntas 
do público e réplica para discussão.

Tenho também o prazer de 
anunciar que esta reunião incluirá 
sessões focadas em mulheres em 
urologia, bem como um fórum 
de urologistas jovens. Dr. Bradley 
Schwartz será emcee e moderador 
do NCS Resident Bowl. O formato 
será uma vez novamente imitar o do 
jogo Jeopardy! ® Brad não apenas 
modera o concurso, mas também 
formula todas as questões. The Bowl 
serão na sexta-feira e sábado, e eu 
encorajo você a atender e testar seu 
conhecimento contra os melhores e 
mais brilhantes mentes na seção.

O Fairmont Chicago, Millennium 
Park promete ser um Ótimo local 
para nossa reunião. Está localizado 
na parte central do centro  de 
Chicago perto do famoso Grant 
Park. A Magnificent Mile é de 
curta distância para os interessados 
em uma experiência de compra 
única, além de jantar em Chicago 
para «Foodies» deliciar-se com 
restaurantes que satisfaz qualquer 
gosto em grandes ambientes. Para 
se inscrever, visite https://ncsaua.
org/meetings/annual-meeting/
generalmeeting-information.aspx. 
Esperamos sinceramente que você se 
junte a nós na Windy City e estamos 
ansiosos para ve-los lá!

New England Section Annual 
Meeting

Arthur E. Tarantino, MD 
President, AUA New 
England Section
Hartford, Connecticut

Saudações de New 
England! Nós 
esperamos que 
você possa juntar-

se a nós na 2018 Meeting Anual 
New England Section (NEAUA) em 
Hartford, Connecticut, setembro 6-9, 
2018. A reunião será realizada no 
Marriott Hotel que faz parte do Centro 
de Convenções de Connecticut. 
O Centro de Convenções é um 
componente chave da revitalização 
da Front Street em Hartford 
que possui locais de concerto, o 
Connecticut Science Center e 
restaurantes de todos os interesses 
culinários. Nossos coordenadores 
de programas científicos são meus 
bons amigos e colegas Drs. Joseph 
Wagner e Jared Bieniek. Eles 
programaram 3 dias repleto de mais 
de 70 apresentações científicas, 3 

palestras de última geração, 7 painéis 
de discussão,4 atualizações de AUA, 
a palestra anual Leadbetter e sessões 
sócio-econômicas pertinentes aos 
nossos residentes e jovens colegas de 
urologia. Palestras de última geração 
como “O Papel do cirurgião na crise 
dos opióides” com o Dr. Richard Barth 
(chefe, Departamento de Cirurgia, 
Dartmouth Medical College), e 
“O que todo urologista deve saber 
Sobre a Cirurgia de Afirmação de 
Gênero Sexual” com o Dr. Stanton 
Honig (Universidade de Yale) em 
e o Dr. Eugene Rhee (presidente, 
Departamento de Urologia, Kaiser 
Permanente Los Angeles) com a 
palestra “O Papel da telemedicina em 
urologia ”. Estamos muito felizes em 
ter o Dr. David Penson, presidente 
do departamento de Urologia, 
Vanderbilt School of Medicina, 
como nosso 44a Wyland F. Leadbetter 
Memorial Professor. Ele falará sobre 
“Paciente Relatado Resultados 
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após o tratamento para Câncer de 
próstata localizado” e participar de 
vários painéis de discussão e sessões 
de pôsteres. Os painéis de discussão 
são sempre um prazer para a Seção 
e este ano não será diferente, com 
tópicos incluindo genomics do 
câncer de próstata, treinamento 
baseado em competência em 
urologia, novos tratamentos de HBP, 
complexos casos de incontinência, 
tratamento contemporâneo de 
priapismo, casos desafiadores de 
pedra e controvérsias em Terapia de 
reposição de testosterona. Diretrizes 
atualizadas da AUA este ano cobrirá 
LUTS associados a HPB, profilaxia 
antimicrobiana, disfunção erétil e 
avaliação e tratamento da deficiência 
da testosterona. Haverá também uma 
Atualização de pesquisa da AUA. 
Nós também estaremos oferecendo 
particularmente apresentações 
socioeconômicas sobre o clima atual 
da responsabilidade médica com o 
advogado Joyce Lagnese, num painel 
de discussão sobre “Trabalhar para o 
“Homem”: os aspectos do contrato de 
Negociações,” Aprendizado de Life 
Long da ABU, Legislação estadual e 
relevante atualizações, bem como um 
alto nível com um painel moderado 
para discussão sobre «Como navegar 
uma carreira de sucesso em “Urologia” 
com palestrantes de universidades, 
sistemas grandes de saúde, e práticas 
privadas de grande e pequeno porte. 
No sábado, 8 de setembro, teremos 
um programa científico paralelo 

de um dia para os nossos colegas de 
saúde aliados e provedores de prática 
avançada. Especialmente teremos 
a a capacidade de usar o Hartford 
Hospital Centro de Educação, 
Simulação e Inovação (CESI). Na 
sexta noite vamos hospedar a segunda 
Olimpíadas de Residente em 
Cirurgia Robótica, e este ano teremos 
os Casos Urológicos Complexos. 
No domingo, em resposta a pedidos 
do nosso programa de diretores de 
residência, estaremos hospedando 
extra cursos para residentes, 
participantes e nossos colegas 
provedores de prática avançada com 
certificação a laser, programas hands-
on para ultrassonografia urológica, 
manejo cirúrgico da HBP, calculo 
renal, procedimentos de próteses e 
incontinência.

O NEAUA não so trabalho teremos 
Salão de Exposições, recepções 
cocktail na quinta-feira e Noites de 
sexta-feira para que possamos renovar 
amizades, conhecer novos amigos 
e envolver-se com nossos parceiros 
do setor. Jantar do Presidente deste 
ano ser á no Sábado, 8 de setembro, 
no Wadsworth Atheneum, o mais 
antigo museu privado no país, onde 
os participantes podem desfrutar de 
boa comida e beber entre os mestres. 
O programa preliminar, registro, 
alojamento e informações locais 
da área podem ser encontradas no 
site do NEAUA em http://meeting.
neaua.org. Em nome da Liderança 
da Seção e Comitê do Programa da 
New England, estou ansioso para 
receber você para minha cidade 
natal, Hartford, Connecticut, de 6 a 
9 de setembro.

Tchau!
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South Central Section Annual 
Meeting in Nashville

Timothy Langford, MD
President, AUA South 
Central Section 
Little Rock, Arkansas

O prazer é meu 
para convidar 
você a assistir a 97 

Encontro anual da Seção Central Sul 

da AUA (SCS) 26 a 29 de setembro 
de 2018 no Omni Nashville Hotel 
em Nashville, Estados Unidos 
Tennessee.

O Omni Nashville foi projetado 
como uma expressão autêntica de A 
vibrante cultura musical de Nashville.

Com uma localização privilegiada 
no centro, este luxuoso hotel está 
ligado a o Hall da Fama da Música 

Country e Museu.
Os participantes da reunião irão 

desfrutar de ampla gama de serviços 
do primeiro-ministro Mokara Spa, 
numerosos restaurantes outlets e 
fácil acesso ao Music City seleção 
infinita de clubes de música e honky-
tonks. O hotel também apresenta um 
centro de fitness de última geração e 
piscina na cobertura e lounge deck 
oferecendo vistas deslumbrantes do 
centro Nashville.

Este setembro será o perfeito hora 
de visitar Nashville. É uma cidade 
que colhe a música americana, do 
sul hospitalidade, cozinha moderna e 
uma ampla variedade de vida noturna. 
Venha conhecer o Grand Ole Opry, 
Histórico RCA Studio B (onde 
Elvis gravou mais de 200 músicas) 
ou o Ryman Auditorium, também 
conhecida como a “Igreja Matriz de 
Música country.” História da Guerra 
Civil também é importante para a 
indústria de turismo da cidade, e 
plantação antebellum bem preservada 
Belle Meade pode ser visitada entre 
outros sites. Esta reunião será uma 
uma experiência única de Nashville. 
O Omni é o cenário ideal para 
nosso sempre divertido e divertido 
social eventos. Noite Temática será 
realizada em Quinta-feira no país 
adjacente Music Hall of Fame e 
Museu, onde vamos curtir música ao 
vivo, deliciosos comida e um uísque 
de Tennessee degustação. Faça um 
passeio de lazer o museu e descubra 
as histórias por trás da música. 
“Cowboy chique” será o traje para 
a maioria dos encontro. Dr. Tomas 
Griebling, cientista presidente do 
programa, montou uma reunião com 
uma gama diversificada de tópicos e 
formatos. Os painéis de discussão se 
concentrarão em câncer de bexiga, 
estresse urinário incontinência, 

política de saúde, transgênero 
cuidados e opióides prescrição em 
prática urológica. Além disso, um 
debate sobre terapia para câncer de 
próstata entre Dr. David Crawford 
(pro) e Dr. John Davis (con) com 
certeza será um grande acertar. 
Outros destaques incluem o Quiz 
Bowl do Resident, uma sessão de 
vídeo, e serviços pediátricos e armados 
/ VA sessões de breakout. O curso de 
escolha da AUA será entregue pelo 
Dr. Dmitriy Nikolavsky em “O que 
é um general Urologista deve saber 
sobre o Cuidados com os pacientes 
transgêneros. ” Dr. David Penson será 
o presidencial Palestrante convidado, 
apresentando “É Compras baseadas 
em reais ou apenas Outra política de 
saúde?

Excelentes palestras de palestrantes 
em nossa seção também será dado 
em tópicos como masculino e 
feminino disfunção sexual, cuidados 
transicionais e gestão de genitais 
complexos trauma.

Como você pode ver o 2018 
SCS Reunião Anual oferece uma 
oportunidade aprender, relaxar, rede 
e recarregar suas baterias. O SCS dá 
as boas-vindas nossos membros, suas 
famílias e aqueles fora da seção para 
participar esta reunião em um local 
único.

Northeastern Section 70th Annual 
Meeting

Gerald Sufrin, MD
President, AUA  
Northeastern Section
Buffalo, New York

Como Presidente 
da o nordeste Seção 
d o A s s o c i a ç ã o 
Americana de 

Urologia, eu gostaria de convidá-lo a 
participar nossa 70ª Reunião Anual a 
ser realizada em Toronto, Canadá, de 
11 a 13 de outubro 2018.

A reunião será realizada no 
centralmente localizado e histórico 

Royal York Hotel, um dos elegantes 
e hotéis luxuosos construídos pelo 
canadense Estrada de ferro pacífica. 
O tempo em Toronto em outubro é 
ideal e nossa local da reunião permite 
fácil acesso para muitas atrações. 
“Noite divertida” na quinta-feira será 
realizada no próximo Hockey Hall 
of Fame, que apresenta exposições 
históricas, bem como ecrãs 
interactivos desafiantes.

O comitê do programa, presidido 
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pela Dra. Teresa Danforth, criou 
uma programa que garante que state-
of-the-art educação nas principais 
áreas de urologia será fornecida, com 
palestras abordando único e inovador 
desenvolvimentos que impactam o 
futuro prática de urologia. 

Por exemplo, a palestra Slotkin 
vai explorar os avanços recém-
relatados no tratamento de doenças 
não-metastáticas câncer de próstata 
resistente à castração em o quadro de 
prolongar a doença livre e sobrevida 
global. 

No futuro, o diagnóstico 
histológico de câncer de próstata 
vai abraçar inteligência artificial e 
o uso de patologia computacional 
irá alterar o papel tradicional do 
patologista, como será discutido por 
inovadores em o campo. 

A correlação do cérebro dos 
cirurgiões função durante cirurgia 
assistida robótica é uma área sob 
intensa investigação e fornecerá 
informações sobre a possibilidade de 
que a presença de roboticists pode 
não ser mais necessário no console 
robótico. Desenvolvimentos nesta 
área será apresentado pelo originador 
deste conceito. 

Estudos contemporâneos têm 
explorou o bioma humano, e 
urologistas vão aprender sobre o 
urinário bioma e seu papel na doença 
aguda, crônica e infecções recorrentes 
do trato urinário. Estas questões 
serão discutidas em contraste com 
o conceito provocativo de gerenciar 
infecções do trato urinário sem 
antibióticos. 

Outros tópicos críticos a serem 
apresentados incluem a reabilitação 
de o detrusor atônico, manejo 
de recorrências após o prolapso 

cirurgia e avanços contemporâneos 
na formação de cálculos urinários e 
impacto destes avanços na urinária 
tratamento de pedras e prevenção. 
este último tópico será contrastado 
com o gestão atual de difícil e pedras 
renais recorrentes. 

A presentações sobre a mudança 
gestão de invasivo e superficial 
tumores de bexiga, à luz do papel 
cirurgia, bem como o uso de novas 
terapias médicas, como ponto de 
verificação inibidores, proporcionará 
aos participantes os conceitos mais 
modernos em bexiga Câncer. 

Finalmente, o Curso de AUA de 
Escolha vai abordar o assunto em 
evolução dos desafios urológicos e 
cuidado urológico do transgênero 
paciente. 

Além disso, haverá informativo 
debates e sessões de pôsteres que 
vai garantir uma muito significativa 
encontro. Com este programa, 
os participantes terá um único 
educacional experiência no local 
excelente que é o Royal York Hotel e 
o cidade de Toronto. 

Planeje agora para participar! 

Destaques da Reunião 

Quinta-feira: 
•	 Existe um papel para o Urologista 

na Era do ART? - Craig 
Niederberger 

•	 Inteligência Artificial e Cirurgia 
Robótica - Khurshid Guru 

•	 Patologia Computacional no 
diagnóstico da próstata Câncer - 
John Tomaszewski 

•	 Manejo de ITUs Agudas sem 
Antibióticos - J. Curtis Níquel 

Sexta-feira: 
•	 O Detrusor Atônico e seus 

Reabilitação - Michael 
Chanceler 

•	 Gestão da Mulher que falha 
a cirurgia de incontinência / 
prolapso - E. Ann Gormley 

•	 Novos Conceitos na Formação 
de cálculos Renais - James 
Lingeman 

•	 Gestão casos complexos em 
litíase renal e cálculos Renais 
Recorrentes - John Denstedt 
•	 George	 E.	 Slotkin	 Palestra:	
Câncer de Próstata Resistente 
à Castração Não Metastática - 
Oliver Sartor 

Sábado: 
•	 Curso de Escolha da AUA: O 

que um urologista geral deve 
saber sobre o atendimento de 
pacientes transgêneros - Dmitriy 
Nikolavsky
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Argentina 
Jay A. Motola, MD, 
FACS
President, AUA New 
York Section
New York, New York

O 116a Encontro 
anual do New 

York Seção do Urológico Americano 
Associação será realizada em 21 
de outubro 27, 2018 na Argentina. 
Nossa seção estará em parceria com 
a opinião chave líderes em urologia 
na Argentina, muitos de quem estará 
apresentando em nossa encontro. Isso 
promete ser um robusto programa 
científico com memorável eventos 
sociais em um país maravilhoso 
conhecido por sua beleza, sua 
comida, seu vinho, o Tango, fútbol,   
Evita e quente, acolher pessoas. 

Fortemente influenciado por 
europeus cultura, Buenos Aires tem 
sido chamado a Paris da América do 
Sul. Lá são mais de 300 teatros ativos, 
tornando-o número um no mundo. 
Buenos Aires é a casa do Teatro 
Colón, a ópera disse a tem a melhor 
acústica do mundo. Existem também 
numerosos museus, parques e praças 
preenchendo este vibrante cidade. 

A reunião começará em Buenos 
Aires em 21 de outubro no Four 
Estações, com uma recepção de boas 
vindas em um local ao ar livre. Além 
de comida argentina tradicional, 
nós tem uma coleção de artesãos 
apresentando seus couros, facas, 
jóias, Fileteado e mate. 

Temos a sorte de ter o Dr. Steven 
Kaplan como nosso assessor científico. 
Ele tem trabalhado diligentemente 
com nossas cátedras científicas, 
drs. Ketan Badani, John Mulhall e 
Ardeshir Rastinehad, e eles montaram 
um excelente programa científico. 
Sessões científicas ocorrerão todas as 
manhãs da reunião. 

Nosso programa consistirá de 
sessões sobre oncologia, andrologia, 
reconstrução, disfunção miccional, 
HBP, imagiologia,  pediatria, 
patologia, política de saúde e doença 
de pedra. Existe também um 
programa social completo que nos 
dará um conhecimento aguçado do 
país. 

Será destacado por city tours, 
aulas de tango, o Evita Museu e um 
jantar em El Zanjon, que é um site 
arquitetônico urbano construído a 
partir de 1730 que tem foi convertido 

em um maravilhoso entretenimento 
espaço. Na quarta-feira o grupo vai 
Partir para uma experiência de dia 
inteiro em a fazenda de polo La 
Aguada onde nós vai participar de 
aulas de pólo, entrar em asado (o 
tradicional argentino barbeque), 
experimentar o gaúcho cultura e 
ver o nosso próprio polo privado 
partida. Naquela noite vamos partir 
para Mendoza e o país do vinho, 
conhecido por Malbec.

 Em Mendoza as sessões científicas 
vai continuar no Park Hyatt Hotel, 
Cassino e Spa. Os programas sociais 
incluirá uma aventura ao ar livre 
com opções de rafting, tirolesa ou 
trekking. Uma noite jantar de tapas e 
vinho seguirá. 

Na sexta-feira, nosso último dia, 
vamos tour Mendoza. Estaremos 
visitando vários vinhedos, e estão 
planejando degustações e uma 
chance de misturar o seu própria 
garrafa de vinho. Aquela noite nós 
teremos nossa festa de despedida 
no Vinícola Septima, um vinhedo 
espetacular que negligencia o sopé 
de as montanhas cobertas de neve dos 
Andes. Espero que o sol vai cooperar 
para um por do sol memorável. 

Para aqueles que estão interessados, 
estamos também oferece uma opção 
de pré-viagem para visitar Cataratas 
do Iguaçu, a maior cachoeira do 
mundo, no meio de um parque 
nacional em um ecossistema de 
floresta tropical protegida. Esta 
excursão será destacada por uma 
visita às quedas e um de quatro rodas 
percorrer a área circundante. Vamos 
passar a noite nas cataratas e chegará 
a tempo para o início do reunião em 
Buenos Aires. 

Além disso, há uma pós-
viagem opção para Ushuaia (que 
originalmente esgotado mas agora 
tem disponibilidade adicional), que 
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está localizado no Arquipélago de 
Tierra de Fuego. É o extremo sul 
da América do Sul, apelidado de 
“Fim do Mundo”. Empoleirado em 
uma colina íngreme, é cercado pelas 
montanhas marciais e o Canal de 
Beagle, que é a porta de entrada para 
a Antártida. 

Nós seremos hospedado no Arakur 
Resort and Spa, uma instalação de 
classe mundial a 800 pés acima nível 

do mar, com vistas espectaculares 
da canal. Enquanto em Ushuaia 
vamos explorar o ar livre, incluindo 
o majestoso região dos lagos, faça um 
cruzeiro privado o Canal de Beagle, 
onde vamos visite uma colônia de 
pinguins e veja outros vida selvagem, 
e fazer uma viagem no trem do fim 
do mundo. 

Convidamos você a se juntar ao 
Novo Seção York na América do 
Sul para nossa reunião anual. Para 
mais informações, por favor visite 
nysaua2018. com. 
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Western Section AUA Welcomes You 
to a Grand Meeting in Maui!

Joseph Presti, Jr., MD
President, AUA 
Western Section
Stanford, California

Nós somos 
afortunadospara 
marcar nossa 
terceira vez no 

requintado Grand Wailea Resort, 
Maui, no Havaí, com o nosso 94a 

Anuário Reunião, 28 de outubro a 
novembro 2, 2018. A última vez que o 
Western Seção (WSAUA) visitada foi 
em 2014 e antes disso, 1992. Se você 
não tem esteve lá ainda, você está em 
uma excepcional experiência.

O Grand Wailea de cinco estrelas, 
um Waldorf Astoria Resort, é 
consistentemente classificado entre 
os melhores resorts do mundo. Além 
da paisagem deslumbrante e cenário, 
você pode curtir a praia ande e às 
vezes veja as baleias no mar. As 
vistas ao redor da propriedade são 
deslumbrante. Uma praia adjacente 
tem vista a Cratera Molokini e o West 
Maui Ridge (com os moinhos de 
vento). 

O resort oferece muitas atividades 
para as crianças (a piscina, o tobogã, 
a piscina preguiçosa) e para os mais 
velhos também. Há arte, um ótimo spa, 
yoga na praia, piscina grande, remo,  
snorkeling, passeios e uma moda 
shopping a uma curta distância. Os 
quartos são espaçosos e incluem 
ótimas comodidades.

Existem também vários 
restaurantes com belas vistas do sol. 
Ao longo com os muitos lugares de 
qualidade para comer, há muitos 
bares na propriedade, todos os 
quais fornecem amigável, eficiente 
serviço e hospitalidade. Agora é 
seu oportunidade perfeita para 

experimentar este último resort, 
juntando o Western Reunião da 
seção.

Nossa sessão científica será 
embalado com grande state-of-
the-art palestras, cursos e resumos. 
Dr. Christopher Porter, Programa 
Presidente do Comitê e Secretário, 
criou um rigoroso e interativo  
programa científico que oferece 
aproximadamente 35 horas de crédito 
de continuar Educação médica.

As sessões científicas incluem 
oradores oportunos de política 
de saúde e prática de oficinas de 
gestão, sessões de posters, sessões 
de vídeo-cirurgias, medicina do 

assoalho pélvico, medicina sexual, 
pediatria, bexiga / uretra / testículos, 
próstata, cálculos, rins e laparoscopia, 
apresentações de ensaios, programa 
de mesa redonda e simpósios 
programas.

Vamos novamente caracterizar 
o “GU Tumor Board ”e estamos 
animados ter os animados residentes 
da WSAUA Bacia de Rock & Roll. 
Haverá também ser conversas pelos 
Presidentes da AUA / WSAUA 
e estudiosos IVU, e um especial 
Programa de Almoço Residente em 
“Aprendendo o lado comercial de 
Prática”. Para a nossa prática avançada 
provedores haverá uma especializada 
programa na terça e quarta-feira.

Haverá 4 revisão de pós-graduação 

e cursos de preparação para exames 
dirigidos por especialistas em seus 
campos. Estes incluem Urology 
Stones, dirigido pelo Dr. Roger 
Sur; Testosterona, dirigida pelo Dr. 
Abraham Morgentaler; Testis Cancer, 
dirigido pelos drs. Vai Lowrance e 
Brock O’Neil; e Câncer de Próstata, 
dirigido pelo Dr. John Musser .

Dr. Stanley Brosman será 
reconhecido como nosso “Distinto 
Membro “para 2018 nos membros” 
Reunião de negócios e café da 
manhã. Ele dedicou muito tempo e 
serviço a urologia e nós o aplaudimos 
por suas realizações.

Além de todo o formal 
oportunidades educacionais e de 
networking, nossos arranjos gerais 
Presidente, Dr. Timothy Brand e o 
grupo de gerenciamento DeSantis 
disponibilizaram uma variedade de 
atividades para os membros, cônjuges 
e seus famílias. Eventos noturnos 
incluem a recepção do presidente 

Aloha e temático “Hukilau Under 
the Moon” Noite da seção ocidental. 
Lembrar, o traje é “aloha casual”, 
significando sem gravatas ou ternos.

Também estamos satisfeitos que 
os membros da Asian Pacific Prostate 
Society vai se juntar a nossa reunião 
deste ano com apresentações durante 
a próstata 1 sessão na segunda-feira. 
Estamos ansiosos a sua participação 
e dando-lhes um caloroso Aloha 
bem-vindo!

Melhor no Ocidente! The WSAUA 
é uma das maiores reuniões do West 
e nós nos esforçamos para fornecer 
um dos as experiências educacionais 
da mais alta qualidade possível. Entre 
em contato conosco info@wsaua.org 
ou 714-550-9155, e visite www.wsaua.
org para informações detalhadas no 
programa científico, online reservas 
de registro, hotel e viagens, e agendar.

Estou ansioso para vê-lo durante 
a reunião anual no Grand Wailea 
resort. u
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FROM THE    AUA Research Council

Pesquisa sobre Doença de 
Alzheimer: Oportunidade para 
Pesquisa Urológica

Aria F. Olumi, MD
Coordenador, Conselho 
de Pesquisa
Boston, Massachusetts

A Doença de 
Alzheimer e 
as demências 

relacionadas são problemas 
progressivos e irreversíveis que 
destroem a memória, habilidades 
de raciocínio e a capacidade 
de viver independentemente. 
Adicionalmente, muitos pacientes 
sofrem de disfunções de bexiga e 
intestino, que podem ter efeitos 
profundos no seu cuidado geral.

Muitos pacientes perdem a 
independência e precisam ser 
institucionalizados, o que acrescenta 
ao fardo econômico e psicossocial da 
doença. Enquanto algumas drogas 
ajudam com alguns sintomas para 
algumas pessoas e por um período 
de tempo, até hoje nenhuma 
intervenção retardou o inicio ou a 
progressão da doença.

Mais de 5,3 milhões de americanos 
com mais de 65 anos estão vivendo 
com Doença de Alzheimer, a forma 
de demência mais comum, e a 
doença se desenvolve em um número 
significante de pessoas antes dos 65 
anos. Globalmente, o número de 
pessoas com a Doença de Alzheimer 
é estimado em 35 milhões, e espera-
se que chegue em 65 milhões no ano 
2030, e 115 milhões em 2050.

O custo para o serviço de saúde 
americano em tratar demência está 
estimando entre 159 a 215 bilhões 
de dólares, dependendo em como o 
custo dos cuidadores está avaliado. 
Para colocar o custo de cuidado de 
pacientes com demência em um 
contexto com outras doenças comuns, 
os custos de saúde diretos anuais para 
doenças cardíacas e câncer estão em 
mais de 102 e 77 bilhões de dólares, 
respectivamente.

Por causa da importância da doença 
para os pacientes e para a sociedade, 
lutas contra o Alzheimer se tornou 
uma prioridade no NIH (National 
Institutes of Health). Com a aprovação 
do National Alzheimer’s Project Act 
(NAPA), que foi homologado em 
Janeiro de 2011, planos coordenados 

e agressivos foram desenvolvidos para 
intensificar a pesquisa e fornecer 
melhores cuidados clínicos de longo 
prazo e serviços.1

Desde 2012, o NIH redirecionou 
recursos de outros programas para 
apoiar pesquisas sobre Doença de 
Alzheimer e demências relacionadas. 
Com quase 1 bilhão de investimentos 
adicionais do NIH direcionados para 
a Doença de Alzheimer até agora, 
o incremento em investimentos 
resultou em avanços em pesquisas nas 
áreas críticas de:

•	 Decodificar a genética da 
Doença de Alzheimer e 
demências relacionadas, e 
entende a biologia complexa e 
a resiliência da doença 

•	 Descobrir alvos terapêuticos 
e marcadores biológicos para 
tratamento e prevenção

•	 Construir uma nova 
infraestrutura translacional 
e parcerias publico-privadas 
que abordem os principais 
desafios no desenvolvimento 
terapêutico

•	 Desenvolver intervenções 
farmacológicas e 
não-farmacológicas

•	 Buscar inovações na 
monitorização, abordagem e 
cuidado da doença.

Em Março de 2018, durante a 
reunião inaugural da Annual Urology 
Advocacy Summit, um grupo da 
comunidade de pesquisa urológica 
se encontrou com líderes do Instituto 
Nacional do Envelhecimento (NIA 
– National Instutite on Aging), o 
instituto da NIH que recebe a maior 
parte dos recursos relacionados à 
pesquisa da Doença de Alzheimer.2 
Por conta destes recursos serem 
designados especificamente para a 
pesquisa sobre Alzheimer, notamos 
que financiamentos para pesquisa 
nesta área tem muito mais chance de 
serem disponibilizados.

Atualmente, enquanto as taxas de 
financiamento do NIA ficam em 10-
13 por cento para pesquisas em geral, 
projetos de pesquisa relacionados 
a Doença de Alzheimer são 
financiados a uma taxa muito maior 
(20-23 por cento). A comunidade de 

pesquisa urológica deve aproveitar 
destes recursos adicionais para a 
pesquisa da Doença de Alzheimer, 
particularmente pelo fato de as 
condições urológicas associadas 
à doença serem minimamente 
estudadas.

Mais comumente, a incontinência 
urinária é associada com a Doença 
de Alzheimer, afetando mais de 
50% dos pacientes com a demência. 
Exceto por alguns trabalhos baseados 
em urologia que descrevem 
condições clinicas urológicas 
em pacientes acometidos com a 
doença,3 a literatura não apresenta 
estudos baseados em hipóteses para 
entender a fisiopatologia da Doença 
de Alzheimer e suas condições 
urológicas associadas.

A doença de Alzheimer é uma 
área única na qual a comunidade de 
pesquisa urológica poderia iniciar 

estudos independentes ou, talvez, 
colaborar com linhas de pesquisa já 
estabelecidas. Várias oportunidades 
de financiamento com recursos 
específicos para a Doença de 
Alzheimer estão disponíveis pela 
NIA, e investigadores urológicos 
deveriam se familiarizar e aproveitar 
por completo estas oportunidades.4u

1. National Institutes of Health: Sustaining Mo-
mentum: NIH Takes Aim at Alzheimer’s 
Disease & Related Dementias, 2017 (NIH 
Bypass Budget Proposal for Fiscal Year 2019). 
Available at https://www.nia.nih.gov/sites/
default/files/2017-07/FY19-bypass-budget-
report-508_0.pdf.

2.  Olumi AF: Research gets political. AUANews 
2018; 23: 21, May.

3. Lee SH, Cho ST, Na HR et al: Urinary incon-
tinence in patients with Alzheimer’s disease: 
relationship between symptom status and 
urodynamic diagnoses. Int J Urol 2014; 21: 
683.

4. National Institute on Aging: Alzheimer’s Dis-
ease and Related Dementias Funding Op-
portunities 2018. Available at https://www.
nia.nih.gov/ad-foas.
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Figure 2.  Imagen Axial de la TC que muestra 
el intestino malrotado y el estoma en el polo 
inferior del riñón.

Figure 3. Imagen clínica que demuestra la 
localización y apariencia del estoma en el 
cuadrante superior derecho.

são encontrados e 1% da 
população. Achados tomográficos 
normalmente demonstram colon  
localizado  a esquerda do abdômen 
e intestino delgado a direita (Figura 
1, A e 2). O ceco também pode 
ser encontrado na flanco superior 
esquerdo do abdômen. Por outro 
lado, ectopia renal é encontrada 
em 1 em 12000 casos na pratica 
clinica e 1 em 900 casos pós-morte. 
Estas anomalias intestinais e renais 
podem afetar significativamente 
a técnica cirúrgica durante a 
derivação urinária.  u

Tradutor: Rodrigo Donaliso da Silva
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FROM THE    AUA Education Council

A AUAUniversity Está de Cara Nova
Victor W. Nitti, MD
Coordenador, 
Conselho de Educação 
da AUA
New York, New York

Em Maio, o 
Escritório de 

Educação da AUA lançou um novo 
e melhorado site da AUAUniversity, 
que incorpora avanços tecnológicos 
que permitem que usuários 
aproveitem novos sistemas, funções e 
plataformas. O novo AUAUniversity 
foi desenhado para prover fácil acesso 
para informação que é necessária 
imediatamente, assim como serve de 
plataforma para educação continuada 
e duradoura.

O novo site é controlado por 
um mecanismo de busca robusto 

que permite que usuários achem 
conteúdo educacional mais 
rápido e eficientemente. A página 
principal da AUAUniversity 
oferece várias maneiras de achar 
educação. Nós dividimos nossas 
atividades educacionais nas novas 
categorias de aprendizado contínuo 
e duradouro da American Board of 
Urology (Urologia Geral; Oncologia, 
Derivações Urinárias e Adrenal; 
Cálculo, Laparoscopia-Robótica e 
Obstrução do Trato Alto; Impotência, 
Infertilidade e Andrologia; Bexiga 
Neurogênica, Disfunção Miccional, 
Urologia Feminina, HPB e Estenose 
de Uretra). A coluna da esquerda de 
navegação permite procurar por essas 
categorias ou, alternativamente, por 
uma variedade de tópicos em urologia 
(ex.: HPB, Guidelines Clínicos, 
Pediatria).

No topo da página está uma nova 
barra de abas onde você pode clicar 
em “Catálogo” e rever sua biblioteca 
educacional da AUA inteira; Update 
Series, SASP e JU Home Study 
podem ser achados nos “Links 
Rápidos”, e, na direita, está “Core 
Curriculum”, principal destaque da 
AUAUniversity. Membros podem 
achar toda a sua atividade clicando 
em “Minhas Atividades”.

Como parte do desenvolvimento, 
mais de 300.000 registros de compras, 
matrículas e créditos CME foram 
transferidos do website velho para o 
novo. A AUA tem todo o seu histórico, 
então não se preocupe se algo não foi 
transferido. Nós nos desculpamos 
por qualquer inconveniência que 
essa transição possa ter causado, 
e incentivamos que você entre 
em contato com o Escritório de 
Educação em education@auanet.org 
para assistência.

O seu Login não mudou. Se 
você conseguia entrar no website 
antigo ou no Core Curriculum, 

você deverá conseguir entrar na 
nova AUAUniversity. Se você tiver 
qualquer problema relacionado a 
acesso, por favor entre em contato 
com o Departamento de Serviço ao 
Consumidor da AUA (telefone: 800-
908-9414 ou 410-689-3917; e-mail 
customerservice@auanet.org).

A AUAUniversity provê 
educação aos membros disponível 
exclusivamente sem custo ou a 
um valor com desconto, o qual 
continuaremos a fazer assim que 
novas atividades e conteúdos 
forem adicionados. Atualmente, 
membros do Conselho de Educação 
estão revisando nosso catálogo de 
atividades e identificando falhas 
nas nossas ofertas. Eu revisarei 
as recomendações e, durante os 
próximos 12 ou 18 meses, o Escritório 
de Educação desenvolverá um plano 
para trazer este novo conteúdo a 
vocês. A AUAUniversity é o centro 
para toda atividade de estudo em casa 
da AUA. Acesse agora! u

WELL   Now…

Let’s talk about
Questions vs Answers

Jeffrey M. Smith, MD, 
FACS
San Diego, California

From our first 
day of preschool 
to our last day 

of residency, our performance is 
largely determined by our capacity 
to deliver the right answer in 
the right moment.  The better a 
surgeon’s ability to deliver the right 
answer, the better their ability to 
help patients and build a thriving 
practice...Or so the story goes.

Lately, I’ve been wondering if 
the medical community’s emphasis 
on having the “right answer” is the 
wrong approach to training the next 
generation of surgeons. 

The Risk of Being Answer-Obsessed

When the objective is having the 
right answer, learning becomes an 

act of memorization as opposed to 
higher learning.  When education 
becomes a glorified fact-checking 
process, thoughtful questions aren’t 
asked, new connections aren’t made 
and development occurs at a snail’s 
pace.

What if we shifted the emphasis 
away from having the answer? This 
isn’t to say that having the wrong 
answer to established medical 
knowledge or best practices 
would be acceptable, but what if 
we reinforced asking thoughtful 
questions as a valued part of the 
education process? You know, the 
kind of questions that 

•	 stimulate higher thought and 
deeper thinking 

•	 ultimately lead to medical 
breakthroughs and 
innovations

•	 challenge dogma or even our 
answers

What if we taught medical and 
surgical students to make a strong 
habit of asking questions, the same 
way we encourage them to make a 
habit of having the right answers?

Questions for Established Surgeons

This applies not only to medical 
students and young surgeons, but 
to established surgeons as well. 
Established surgeons (including 
yours truly) can benefit mightily 
from asking more questions.  Asking 
questions is how we learn to reengage 
with our professional passion. 

When we ask ourselves “why did 
we get into this career in the first 
place?” we can reconnect with the 
reasons we started our adventure. 
Asking “what makes me happy?” 
and “for what am I grateful?” is 
how we create a better attitude for 
ourselves and deal with many of the 
unique frustrations of working in the 
surgical field. 

Questions such as “what are 

other perspectives to look at this?“ 
and “how would it feel to be in 
their shoes?” are key to improving 
our capacity for communication 
and mutual understanding with our 
patients, with our families and with 
our colleagues. When we create 
time to reflect on a busy day at the 
practice and ask ourselves “what 
can I get better at?” and “what new 
things am I learning?,” we inspire 
and influence ourselves to truly 
improve.

If we want to build reciprocity 
in our roles and relationships, and 
if we want to ensure our lives are 
fueled by a cooperative exchange 
of give and take, we must engage 
with questions like “what is my 
give and my take in this role?” and 
“what is fair to everyone involved?”.  
However,  most importantly, if our 
goal as surgeons and members of 
an essential health care field is to 
find simple solutions to complex 
problems, then we must be 
encouraged to ask questions.    u
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Michael T. Sheppard,
CPA, CAE
Linthicum, Maryland

Julho é o mês em que 
novos residentes de  
urologia começam 

seus programas de residência.
O AUA auxilia os mais de 

2.000 membros residentes 
nativos e internacionais em 137 
programas de residência urológica 
credenciados não-militares em todo 
os Estados Unidos por fornecer 
educação baseada em evidências, 
enriquecimento estudantil e 
programas de apoio a residentes. Os 
residentes tem acesso a treinamento 
em algumas das melhores instalações 
do país e os avanços na pesquisa 
científica básica, tecnologia e o 
atendimento ao paciente fazem 
disso um momento excepcional para 
estudar urologia. É nesse contexto de 
possibilidades que o AUA procura 
orientar ainda mais esses residentes 
através de um novo milênio. Nós 
esperamos que você invista seu tempo 
para aprender mais sobre os muitos 
recursos do AUA oferecidos aos 
residentes, diretores e coordenadores.

Seleção para Residência em Urologia 
(UrologyMatch)

Há mais de 25 anos, o AUA tem 
administrado o programa de seleção 
para residência em urologia (Urology 
Match) em nome da Sociedade 
Acadêmica de Urologistas. A urologia 
é uma das poucas especialidades que 
participam de uma seleção, que não 
seja o NRMP (Programa Nacional 
de Seleção de Residentes), principal 
concurso de residência.

O processo seletivo de urologia 

ocorre no início de janeiro 
comparado com o do NRMP que 
ocorre em março. Todos os anos 
cerca de 400 candidatos solicitam 
aproximadamente 325 vagas, 
tornando assim a urologia uma das 
especialidades mais competitivas 
para ingressar.

Neste Verão, estudantes de 
medicina de todo o país iniciarão o 
processo para participar do Urology 
Match 2019.

Para saber mais sobre esse 
processo, visite www.AUAnet.org/
UrologyMatch.

Prêmios de Pesquisa para Residentes

Desde 1975, o AUA e a  Fundacão de 
Cuidados em Urologia (Urology Care 
Foundation) financiou oportunidades 
de pesquisa e ofereceu apoio aos 
jovens e às mulheres interessados 
em seguir carreiras em pesquisa 
urológica. O Prêmio de Pesquisa para 
Residentes é projetado para financiar 
um exepcional residente de urologia 
por 1 ano enquanto ele / ela cumpre a 
obrigação de treinamento e pesquisa. 
Além disso, o Prêmio de Formacão de 
Médico Residente Cientista fornece 
US $ 75.000 por ano e auxilia 3 anos 
de treinamento em pesquisa dentro 
da residência. Aprenda mais sobre 
essas oportunidades, visite www.
AUAnet.org/ResidentAwards.

Recursos de Exame

O Programa de Estudo de 
Autoavaliação  (SASP) é a ferramenta 
de estudo mais popular do AUA para 
o exame de preparação do Conselho 
Americano de Urologia.

Desenvolvido a cada ano, o SASP 
é um exame prático de 150 questões 
de multipla escolha abordando o 

Apoiando nossos futuros urologistas

DO   CEO

currículo de conhecimento médico e 
os mais recentes avanços no cuidado 
ao paciente. Quatro formatos 
convenientes estão disponíveis 
agora para auxiliar a preferência de 
aprendizagem do candidato. Mais 
informações sobre o SASP podem ser 
encontradas visitando www.AUAnet.
org/SASP.

Taça dos Residentes do AUA (AUA 
Residents Bowl)

Projetado para promover um 
espirito competitivo num ambiente 
amigável, o AUA Residents Bowl 
compete os residentes numa batalha 
de cérebros. Mais de 8 nações são 
representadas através de 8 equipes 
do AUA. Cada time consiste em 5 
residentes e apenas 1 equipe pode 
ser campeã. O evento desse ano 
foi um grande sucesso, testando 
o conhecimento dos residentes 
em diferentes subespecialidades 
urológicas, a história da urologia e 
importantes descobertas de pesquisas 
recentes. Parabéns a Seção Ocidental 
por vencer o 2018 Bowl de Residentes!

Debate dos Principais Chefes 
Nacionais do AUA

Concebido por incentivar um 
espírito de camaradagem e a arte da 
persuasão entre os principais chefes 
de cada seção do AUA, o Debate 
National de  Chefe do AUA examina 
tópicos selecionados de diferentes 
campos de interesse. Realizado 
anualmente no congresso americano 
de urologia, chefes de seções do AUA 
deliberam 8 tópicos durante debates 
de 10 minutos moderados por 
especialistas reconhecidos em áreas 
específicas.

Parabéns ao Representante da 
Seção do New England, Dr. Annah 
Vollstedt, nosso principal chefe de 

2018, vencedor do debate.

Fórum dos Residentes

O Fórum de Residentes oferece 
oportunidade para aprender como 
navegar nas pesquisas de emprego, 
pessoal e praticar as finanças, trabalho 
relacionado com questoes legais e o 
dilema de formacao de especialidade  
versus posicões de prática privada. 
Este programa é realizado todo ano 
na reunião anual do AUA, com 
custos de viagem disponibilizados 
para residentes de todos os níveis que 
comparecerem.

Mais informações sobre o 2019 
Fórum estará disponível em www.
AUA2019.org  nos próximos meses.

Comitê de Residentes e Bolsistas

Composto por residentes de cada 
uma das 8 secções do AUA e do 
exterior, O comitê de residentes e 
bolsistas do AUA pretende levantar 
as preocupações  e oportunidades 
educacionais relevantes para os 
residentes de urologia.

Para mais informações sobre 
como tornar-se um voluntario de 
comitê nacional ou por secao, visite 
www.AUAnet.org / Residentes e 
Companheiros ou www.AUAnet.org/
Committees

Além de fornecer qualidade, 
educação urológica baseada em 
evidências e um senso de comunidade 
para seus membros residentes, o AUA 
também fornece uma variedade 
de recursos para diretores de 
programas projetados para mantê-los 
a par de prazos importantes, eventos 
educativos e outras informações 
de interesse dos residentes. Para 
informações sobre esses recursos, 
por favor visite www.AUAnet.org/
ProgramDirectors.  u

Figura1.  Seção ocidental, vencedores do “Bowl dos residentes AUA2018.

Figure 2. Dr Annah Vollstedt, vencedor do debate dos 
chefes seccionais do AUA 2018.
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July 20–21
AUA Coding Seminar

Las Vegas, Nevada
The Westin Las Vegas

800-908-9414
registration@AUAnet.org
www.auanet.org/education/auauniversity/live-events/
educational-calendar/aua-coding-seminar
  

September 5–8
North Central Section Annual Meeting

Chicago, Illinois
Fairmont Chicago, Millennium Park

847-517-1544
info@ncsaua.org
https://ncsaua.org/home.aspx

September 6–9
New England Section Annual Meeting

Hartford, Connecticut
Marriott Hartford Hotel & The Connecticut Convention 
Center

978-927-8330
admin@neaua.org
www.neaua.org/meeting/

September 14–15
Life Long Learning Prep Course: A Focused Review 

Washington, D.C.
The Capital Hilton Hotel 

866-746-4282 
registration@AUAnet.org
www.auanet.org/education/auauniversity/live-events/
educational-calendar/life-long-learning-prep-course-a-
focused-review

September 26–29
South Central Section Annual Meeting

Nashville, Tennessee
Omni Nashville Hotel

847-605-0850
info@scsauanet.org
https://scsauanet.org/
  

October 4–7
Mid-Atlantic Section Meeting

Washington, D.C.
Hyatt Regency on Capitol Hill

410-689-3950
info@maaua.org
www.maaua.org/meetings/annual-meeting
 

October 11–13
Northeastern Section Annual Meeting

Toronto, Ontario, Canada
Royal York Hotel

410-689-3950
nsaua@auanet.org
www.nsaua.org/nsaua/meetings/annual-meeting

October 21–27
New York Section Annual Meeting

Buenos Aires, Argentina
Four Seasons Hotel Buenos Aires
and
Mendoza, Argentina
Park Hyatt Hotel, Casino and Spa

kClendenning@mcveigh.com
www.cvent.com/events/2018-nys-aua-annual-
meeting/event-summary-4fe6c69080184b-
b7a4ea174d7af764c8.aspx

October 28–November 2
Western Section Annual Meeting

Maui, Hawaii
Grand Wailea Hotel

714-550-9155
Info@wsaua.org
https://wsaua.org/maui18/
  

JULY 2018

SEPTEMBER 2018

OCTOBER 2018

CALENDAR    of Events


