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O BODAU

palavra comunicar tem origem 

no latim comunicare e signifi-

ca partilhar, participar, tornar 

algo comum. Trata-se de uma atividade 

que se mostrou essencial para a humani-

dade em todos os momentos da sua exis-

tência. A Diretoria Executiva da Sociedade 

Brasileira de Urologia (SBU) reconhece 

na comunicação o elo mais forte entre a 

instituição e o associado. O Boletim da 

Urologia – BODAU – volta, em 2018, ao 

seu formato impresso. Ainda que vivamos 

uma transformação nos meios de comu-

nicação, o contato manual com a revista 

em papel exerce um efeito de maior proxi-

midade com a informação. Essa interação, 

aliada ao firme propósito de partilhar com 

o urologista brasileiro o dia a dia da sua 

Sociedade, faz do BODAU um instrumento 

de via dupla, através do qual não apenas 

as ações tomadas pela diretoria, mas as 

demandas do associado e de cada seção 

estadual da SBU, eventos e pesquisas pas-

sam a ser compartilhados de modo amplo. 

O urologista passa a identificar de 

modo mais intenso a SBU como sua. Re-

conhece a real importância de ser parte 

integrante de uma entidade não apenas 

fomentadora de atualizações científicas, 

mas representativa junto às instituições 

políticas, jurídicas e sociais. Com esse 

mesmo propósito, várias outras mídias 

disponibilizadas aos urologistas brasileiros 

encontram-se interligadas, o que possibili-

nanceira da SBU e as metas da Diretoria. 

De modo transparente, a leitura deste 

BODAU fornecerá ao leitor um panorama 

atual da sua SBU. 

Às vésperas da entrega da Declaração 

de Rendimentos à Receita Federal, um texto 

informativo e de importância prática na se-

ção Direito do Urologista, pelos advogados 

Dr. Tonie Hulme Deccache e Dr. Anderson 

Felipe Moraes. Quando o tão esperado Sim-

ples Nacional realmente representa a melhor 

opção tributária? Como cumprir com suas 

obrigações fiscais sem ser sobretaxado?

Cada vez mais médicas decidem 

seguir a carreira urológica. Até há pouco 

tempo uma especialidade dominada em 

quase sua totalidade pelo sexo masculino, 

hoje conta com um seleto grupo de mu-

lheres que fortalecem a Urologia como um 

todo. O que nos mostra a pesquisa nacio-

nal conduzida pela Dra. Maria Cláudia Bi-

cudo Fürst e pelo professor Antônio Carlos 

L. Pompeo. Quais as perspectivas para as 

urologistas nos próximos anos?

E para cumprir ainda mais o papel de 

integração entre os urologistas das diversas 

regiões do Brasil, o BODAU abre uma seção 

destinada à divulgação de oportunidades de 

emprego. Utilize-se deste espaço!

Uma excelente leitura a todos! 

ta uma cobertura mais ampla, mais rápida 

e contemporânea dos assuntos que são de 

grande interesse para a comunidade uro-

lógica. O aplicativo da SBU para smartpho-

nes, o SBU Online, Instagram, Facebook e 

YouTube constituem em conjunto com o 

BODAU a rede de comunicação entre a SBU 

e o urologista. 

Frente a tantas opções que a tecno-

logia digital nos proporciona, no BODAU, 

uma série de matérias que nos auxiliará 

a obter o máximo de aproveitamento de 

cada um desses recursos. 

Nesta primeira edição, o BODAU 

apresenta os desafios enfrentados pelas 

seções estaduais no início da gestão 2018-

2019, os projetos dos Departamentos de 

especialidades urológicas, a situação fi-

está de volta
Dr.  José Carlos Truzzi

Ainda que vivamos uma 

transformação nos meios 

de comunicação, o contato 

manual com a revista em 

papel exerce um efeito de 

maior proximidade com a 

informação”
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O Boletim da Urologia – BODAU – é uma publicação trimestral da Sociedade Brasileira de Urologia, distribuído gratuita-

mente a todos os urologistas brasileiros e membros correspondentes estrangeiros desta Sociedade. O BODAU também é dis-

tribuído em faculdades de Medicina, bibliotecas médicas, hospitais, indústrias farmacêuticas e de comércio de equipamentos 

e produtos médicos. As afirmações e opiniões emitidas nos artigos do Boletim da Urologia são de inteira responsabilidade dos 

autores e não refletem a opinião da Sociedade Brasileira de Urologia. A publicação de anúncios comerciais não garante qualquer 

respaldo à qualidade, atividade, efi cácia, segurança ou outros atributos expressos pelos anunciantes. O Boletim da Urologia e a 

Sociedade Brasileira de Urologia eximem-se de qualquer responsabilidade por lesões corporais ou à propriedade, decorrentes 

de ideias ou produtos mencionados neste boletim. 
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Sociedade
Brasileira de Urologia,
um trabalho contínuo
e desafiador
Prezados associados, 

Iniciamos nossa administração com al-

gumas novidades e muito trabalho pela fren-

te, mas também com indiscutível disposição 

de mostrarmos ao associado a importância da 

SBU e o que estamos fazendo pela nossa espe-

cialidade no dia a dia da Sociedade. Para tanto 

o nosso objetivo maior é implementar uma 

comunicação eficiente e contínua com nossos 

associados. Após pesquisa realizada na última 

gestão, constatamos que o BODAU representa 

um forte meio de comunicação e voltamos a 

editá-lo em sua periodicidade trimestral. 

Recebemos a Sociedade da gestão do 

presidente Archimedes Nardozza Jr. nos tri-

lhos e em velocidade de cruzeiro e o nosso 

Congresso Brasileiro foi superavitário. Isso 

nos permite buscar apoio junto à indústria 

farmacêutica e de equipamentos, patrocínios 

para os novos projetos de educação continu-

ada e valorização profissional do urologista. 

Todos os nossos Departamentos e Comissões 

já estão nomeados e procuramos sempre uti-

lizar a meritocracia como fator preponderan-

te nos convites.

Para começarmos bem o ano, a SBU 

negociou a inscrição gratuita para seus as-

Pela primeira vez 

trouxemos para o Brasil 

o curso da AUA para 

residentes – direcionado aos 

R3 das nossas residências 

credenciadas e com um

total de cem vagas”

b .  Edição 1   |    jan . fev . mar   |  2018
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Dr. Sebastião Westphal
Presidente da SBU 

sociados adimplentes no IX Congresso In-

ternacional de Uro-oncologia, que dispensa 

apresentações e contou este ano com uma 

programação intensa e atualizada. Pela pri-

meira vez trouxemos para o Brasil o curso da 

AUA para residentes – direcionado aos R3 das 

nossas residências credenciadas e com um 

total de cem vagas. Mais um capítulo em nos-

sa intensa parceria com a American Urologi-

cal Association (AUA).

Negociamos a participação da SBU 

em dez edições do programa Bem Estar 

Global, da TV Globo, com audiência na-

cional. Predefinimos cinco temas com 

os quais poderemos criar atrativo para a 

população e também projetar as ativida-

des dos nossos urologistas: Urologia Pedi-

átrica; Incontinência Urinária Feminina; 

DSTs; Câncer de Próstata e Litíase Uriná-

ria. As cidades que receberão o evento 

ainda estão sendo definidas pela TV Globo 

e contarão com o apoio da sede SBU na 

elaboração de material de apoio e divul-

gação de nossa tenda urológica.

Renovamos o convênio com o IRCAD 

Barretos, mantendo o curso para nossos re-

sidentes e também o programa de descontos 

para os urologistas associados adimplentes 

que se inscreverem nas atividades do IRCAD.

Encaminhamos para o Ministério da 

Saúde uma justificativa técnica para tentar-

mos mais uma vez incluir o procedimento 

de ureterolitotripsia transureteroscópica 

nas tabelas do SUS.  

A Escola Superior de Urologia passa-

rá a contar nesta administração com uma 

nova tarefa: fará a validação institucional 

dos programas de estágios e treinamen-

to oferecidos nas diversas universidades e 

instituições hospitalares brasileiras. Obje-

tivamos com isso garantir um programa 

mínimo para essas atividades, que será ela-

borado em conjunto com os Departamentos 

e as instituições promotoras. Pretendemos 

que essa validação seja formal e revisada 

periodicamente.

Enfim, estamos trabalhando com in-

tensidade e com objetivos muito claros – a 

valorização da Urologia e dos nossos asso-

ciados – mais do que isso, queremos que o 

associado entenda o que a Sociedade faz 

em benefício de todos nós.

Forte abraço e até o próximo BODAU!

Encaminhamos para 
o Ministério da Saúde uma 

justificativa técnica para 
tentarmos mais uma vez 

incluir o procedimento 
de ureterolitotripsia 
transureteroscópica
nas tabelas do SUS”
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Reestruturação

Prezado (a) colega,

Assumi a coordenação da Comissão 

de Comunicação da SBU na gestão 2018-

2019. Montamos uma equipe fortemente 

comprometida em modernizar e incre-

mentar nossas mídias permitindo que 

o associado receba as informações com 

presteza e exatidão.

Inicialmente procuramos fazer uma 

análise do que vem sendo oferecido pela 

Sociedade e a eficácia desses instrumentos 

em levar as informações e serviços de for-

ma a atender a expectativa dos urologistas. 

Nessa análise, foi muito útil a avaliação dos 

dados obtidos pela pesquisa encomendada 

údo científico e de educação continuada. No 

entanto, dados obtidos pela Ayra mostra-

ram que cerca de 9% dos urologistas nunca 

acessaram o Portal e 52% visualizam suas 

páginas somente uma a duas vezes por mês. 

(gráfico ao lado).

Outra ferramenta de comunicação 

que vem sendo muito pouco utilizada 

pelo associado é o aplicativo, desenvolvi-

do para dispositivos móveis nas platafor-

mas iOS e Android e que, além das infor-

mações do Portal da Urologia, permite o 

acesso a diretrizes, guidelines, IBJU, au-

las do PECEAD e outras várias facilidades.

O SBU Online, revista eletrônica enviada 

semanalmente por e-mail a todos os mem-

b .  Edição 1   |    jan . fev . mar   |  2018

pela SBU junto à Ayra, uma empresa de 

consultoria júnior ligada à Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro, realizada em 2017. 

O estudo mostrou como são ofertados os 

produtos e serviços da Sociedade e qual 

a aderência dos associados a essas ferra-

mentas de comunicação.

Hoje, a Sociedade se comunica com 

seus membros através do Portal da Urolo-

gia, do aplicativo SBU, do SBU Online e de 

outras mídias como o Facebook e YouTube. 

O Portal da Urologia (portaldauro-

logia.org.br) representa uma rica fonte de 

consulta, com temas focados na prestação 

de serviços e informações à população leiga 

e uma área restrita ao associado com conte-

das ferramentas
de comunicação

6            bodau   \   TRANSPARENCIA6            bodau   \   transparência       \ comunicação
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bros, traz as informações mais recentes e im-

portantes envolvendo a Sociedade, além de 

comunicados sobre cursos, congressos e está-

gios que estão disponíveis para os associados. 

Entretanto, dados de controle de acesso mos-

tram que somente 25% dos e-mails enviados 

são visualizados pelos destinatários, além de 

um número não desprezível de retornos por 

endereços não encontrados, provavelmente 

desatualizados. 

Identificamos também a necessidade 

de restabelecer uma via de comunicação 

impressa que permita ao urologista inteirar-

-se do cotidiano da sua entidade, bem como 

ter disponível informações sobre temas de 

cunho geral ou de interesse específico da 

especialidade. Para tanto, estamos lhe en-

tregando hoje esta edição do Boletim da 

Urologia, o nosso querido BODAU, que terá 

periodicidade trimestral e tem como editor-

-chefe nosso colega José Carlos Truzzi.

Estamos iniciando uma nova eta-

pa. Vamos adotar processos de plane-

jamento, gerenciamento e controle 

das comunicações da SBU, identifi-

cando as necessidades do associa-

do, definindo claramente a aborda-

gem adequada para disponibilizar a 

informação de modo a garantir que 

as demandas dos urologistas sejam atendi-

das prontamente. Por outro lado, estaremos 

sempre monitorando a qualidade das infor-

mações disponibilizadas e corrigindo distor-

ções com o intuito de garantir que nenhum 

colega alegue falta de conhecimento sobre 

a vida da sua Sociedade.

Em nome de todos os membros da 

Comissão de Comunicação coloco-me à 

disposição e peço sua colaboração com crí-

ticas e sugestões que venham a aprimorar 

nosso trabalho.

Dr. Geraldo Eduardo Faria
Presidente Comissão de Comunicação

Você acessa o Portal
com qual frequência?

1 ou 2 vezes na semana
Mais de 2 vezes na semana
1 ou 2 vezes no mês
Mais de 2 vezes no mês
Nunca

informação de modo a garantir que 

52,5%

12,7%

8,6%

17,4%

8,8%

... estaremos sempre 

monitorando a qualidade das 

informações disponibilizadas 

e corrigindo distorções com 

o intuito de garantir que 

nenhum colega alegue falta de 

conhecimento sobre a vida da 

sua Sociedade”

TRANSPARÊNCIA     /    bodau    /    7
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em dia

Prezados associados, 

Com grande honra iniciamos a ges-

tão da Sociedade Brasileira de Urologia 

no biênio 2018-2019 com o presidente 

Sebastião Westphal. Aceitei o cargo de 

primeiro-tesoureiro durante a campanha 

eleitoral da SBU em virtude dos compro-

missos e seriedade do presidente Sebas-

tião e de sua chapa, apesar de a tarefa ser 

bastante difícil em virtude do grave mo-

mento financeiro que vivemos.

souraria evitando desperdícios e também 

de atuar junto aos associados para mini-

mizar a inadimplência. Talvez nosso maior 

desafio seja a integração com as nossas 

seções estaduais, processo que melhorou 

muito nos últimos anos, mas tentaremos 

aprimorá-lo ainda mais. 

Finalmente, coloco-me à disposição 

dos senhores para quaisquer dúvidas e es-

clarecimentos.

Dr. Luciano Alves Favorito

Primeiro-tesoureiro

Como os senhores sabem, fui se-

cretário-geral da SBU Nacional em 2006-

2007 e primeiro-tesoureiro da SBU Nacio-

nal em 2008-2009, tendo, portanto, vasta 

experiência associativa. No momento 

atual temos muito mais dificuldade do 

que antes em virtude da retração da in-

dústria farmacêutica, no entanto, encon-

tramos a SBU em boa situação financeira 

graças a grande atuação, lisura e serieda-

de das diretorias passadas.

Durante este biênio assumo com os 

senhores o compromisso de cuidar da te-

Contas

8     \      bodau   \   traNsparência     \ TESOUREIRO
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O Departamento de Infecção e Inflamação pretende dar 

continuidade às ações de estimular e promover estudos e evidên-

cias para o diagnóstico e tratamento de infecções e inflamações 

do trato urinário e genital masculino. 

O Departamento é composto também por Marcus Vinícius 

Verardo de Medeiros, do Rio de Janeiro, e Roberto Carlos Sedrez, 

de Santa Catarina.

Existe atualmente uma grande necessidade da participação 

da Sociedade Brasileira de Urologia em fóruns de discussões re-

gionais e também com o Ministério da Saúde, principalmente em 

relação às infecções sexualmente transmissíveis e às políticas de 

saúde nacionais. 

Desejamos estimular a realização de sessões científicas 

por todo o nosso País para o avanço do conhecimento na área 

e entendimento das nossas diversidades locais. Novos estudos 

prospectivos serão estimulados e também precisamos elaborar 

diretrizes de novos temas na área.

No próximo Congresso Brasileiro novamente organizaremos 

um tutorial de infecção e inflamação, que promoverá uma atuali-

zação completa dos temas relevantes para os nossos associados 

buscando sempre as melhores evidências científicas.

Também pretendemos iniciar um projeto que está em fase 

de elaboração para o estudo da prevalência global e tratamento 

de infecções em Urologia no Brasil.

Aproveito para agradecer a oportunidade de estarmos jun-

tos com a diretoria e nossos associados da Sociedade Brasileira de 

Urologia nessa importante tarefa da criação do conhecimento so-

bre Infecção e Inflamação em Urologia para a gestão 2018-2019.

Abraço fraterno!

Departamento de     
Disfunções Miccionais e HPB

Departamento de     
INFECÇÃO E INFLAMAÇÃO

Unificação de subespecialidades
Por determinação do Dr. Sebastião Westphal e da diretoria 

executiva, os Departamentos de Uroneurologia, Urologia Femini-

na e Hiperplasia Prostática Benigna foram unificados e essas su-

bespecialidades passam a integrar o Departamento de Disfunções 

Miccionais e HPB. Recebi a honra de coordená-lo e foram defini-

dos para chefiar as áreas acima, respectivamente, os Drs. Ailton 

Fernandes, Fernando Gonçalves Almeida e Ricardo Vita Nunes. 

Todos muito experientes e comprometidos. 

Já era tempo de termos um departamento único que cuida 

dos distúrbios funcionais do trato urinário inferior e há muita in-

tersecção entre as áreas acima descritas.  

Nossa intenção será trazer maior conhecimento ao urologista 

geral e, também, àquele que já milita nessas subespecialidades. Que-

remos, também, solidificar o aprendizado da urodinâmica, do assoa-

lho pélvico, do tratamento da incontinência urinária masculina e das 

novas técnicas disponíveis para terapêutica da HPB.

A parceria com outras Sociedades que possam contribuir 

com essas questões, como a International Continence Society, 

Society of Urodynamics and Female Urology e International 

Neuro-Urology Society, está em nossa pauta. As diretrizes e a ma-

neira pela qual essas entidades poderão nos ajudar serão futura-

mente discutidas.

Enfim, apresento-lhes este Departamento e espero que 

possamos dar seguimento ao que os Drs. José Carlos Truzzi, Car-

los Bellucci e Ricardo Vita Nunes realizaram na gestão passada. 

Dr. Carlos A. R. Sacomani

Coordenador

Departamento de Disfunções Miccionais
Coordenação geral: Dr. Carlos A. R. Sacomani (TiSBU-SP)
Coordenador de Uroneurologia: Dr. Ailton Fernandes 
(TiSBU-RJ)
Membros: Dr. Ruiter Ferreira (GO), Dr. José Antonio 
Prezotti (ES), Dr. Márcio Agusto Averbeck (RS)
Coordenador de Urologia Feminina: Prof. Dr. Fernando G. 
Almeida (TiSBU-SP)
Membros: Dr. Nelson Batezini (RS), Dr. João Antonio 
Correa (RJ), Dr. Wagner França (SP)
Coordenador de HPB: Dr. Ricardo Vita Nunes (TiSBU-SP)
Membros: Dr. Alcides Mosconi Neto (MG), Dr. Rogério de 
Fraga (PR), Prof. Dr. Alberto A. Antunes (SP)

Novos estudos e
diretrizes da área

Dr. Maurício Hachul

Coordenador
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transplantes renais (4.429 com doadores falecidos e 870 com doado-

res vivos) e 76 transplantes rim-pâncreas até setembro de 2017. Em 

2016, foram realizados 5.492 transplantes renais.

Temos 127 equipes ativas no transplante renal e 14 

equipes realizando rim-pâncreas. As doações de órgãos continuam 

aumentando e consequentemente os transplantes. O aumento 

na taxa de doadores, em relação ao ano de 2016, foi de 14,6%. 

A média brasileira de doadores efetivos foi de 16.6 por milhão de 

população (pmp), sendo que SC (38 pmp) e PR (37,7 pmp) foram os 

estados onde ocorreram os maiores índices de doação. No entanto, 

apesar de todos os esforços e aumento no número de doações, 

em setembro de 2017, 20.595 pacientes adultos e 353 pediátricos 

estavam em lista ativa para transplante renal.

De janeiro a setembro de 2017, nove estados brasileiros realiza-

ram mais de cem transplantes renais: SP, MG, PR, RS, PE, RJ, SC, CE e 

BA. Outros 12 estados também realizam transplantes, respectivamen-

te: GO, ES, DF, PA, RN, MA, PB, PI, RO, AL, MS e AC.

Nós, urologistas, entretanto, e infelizmente, temos deixado essa 

área um pouco de lado e estamos perdendo espaço para profissionais 

de outras especialidades. Seja por interesse maior em outras subespe-

cialidades urológicas, seja por questões de remuneração, vivenciamos 

um crescente aumento de equipes de transplantes renais no País, ten-

do os urologistas apenas como coadjuvantes.  

O Departamento de Transplante Renal da Sociedade Brasileira 

de Urologia necessita da ajuda de seus associados. Temos que apro-

fundar nosso conhecimento em todos os aspectos relacionados aos 

urologistas, seja os que já estão envolvidos, seja os que pretendem re-

alizar transplantes renais. Orientação no credenciamento de serviços, 

doação e cirurgias de captação de órgãos, doadores vivos, valorização 

da remuneração do ato médico e do sobreaviso dos médicos são as-

pectos indispensáveis que nossa Sociedade precisa conhecer para es-

tabelecer medidas de apoio aos seus membros. 

Pedimos que respondam à pesquisa sobre transplante renal no 

portaldaurologia.org.br, para juntos planejarmos ações, diretrizes e 

metas para o biênio 2018/2019.    

Obrigado!

Os urologistas sempre estiveram relacionados com a história 

dos transplantes no Brasil. O primeiro transplante renal foi realizado 

no dia 21 de janeiro de 1965, no Hospital das Clínicas da FMUSP, pela 

equipe da Clínica Urológica. Chefiada pelo Prof. J. Geraldo de Campos 

Freire e pelo Prof. Emil Sabbaga, do departamento de Clínica Médica. 

Em 1967, Prof. Aureo José Ciconelli, Dr. Antônio Carlos Pereira 

Martins (urologistas) e colegas realizaram no Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, o primeiro transplante 

renal com doador cadáver no Brasil. As cirurgias de transplantes desde 

essa época tinham atuação conjunta da Urologia, Nefrologia e enfer-

magem especializada.

E no Brasil, em que situação estamos? Segundo dados da As-

sociação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), através do Re-

gistro Brasileiro de Transplantes (RBT2017), foram realizados 5.299 

Departamento de     
Transplantes

Participe da pesquisa de 
transplante renal

Dr. José Carlos Arenhart 
Coordenador

Membros: Dr. Luiz Sérgio Santos e
Dr. Marco Túlio Coelho Lasmar

transplantes

até SET/2017

pacientes adultos 
pediátricos

5.299 renais

20.595
353

A p e s A r  D o s  e s f o r ç o s  A  l i s tA  A t i vA  é :

Nós, urologistas, entretanto, e 
infelizmente, temos deixado essa
área um pouco de lado e estamos 

perdendo espaço para profissionais de 
outras especialidades.”
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Departamento de     
Uro-oncologia

A Urologia é uma especialidade complexa que atua em todas 

as faixas etárias e em patologias urológicas ou não. É uma especiali-

dade que se caracteriza pela forte parte clínica e inovações tecnoló-

gicas. Grande parte do tempo de atendimento urológico é dedicado 

ao atendimento de portadores de neoplasias urológicas ou não. 

Além disso, estamos passando por importantes mudanças 

com o aparecimento de várias novas drogas e a quebra de muitos 

tabus. Em sintonia com essas mudanças, a SBU ampliou o De-

partamento de Uro-oncologia (DUO), estruturando-o de maneira 

diferente. Passa a contar com um coordenador geral e coordena-

dores setoriais:

1) Revisão das diretrizes

•	 A proposta é validar a realidade brasileira às diretrizes de 

uro-oncologia da EAU, AUA, ASCO e NCCN.

•	 Elaborar diretrizes para o urologista e pacientes.

•	 Divulgação: deverão ser disponibilizadas no Portal da SBU e 

publicadas num pocket book.

•	 Programação: agosto/2018.

2) Elaboração do conteúdo programático para as residên-

cias de Urologia nos três anos

O Departamento de Uro-oncologia vai elaborar o conteúdo pro-

gramático sugerido para ser ensinado nas residências de Urolo-

gia no Brasil.

Os tópicos serão divididos de duas formas:

# Abrangência: exames, clínica, procedimentos pe-

quenos, médios e avançados.

# Por ano de formação: domínio do R1, do R2 e do 

R3 de Urologia.  

•	 Deveremos nortear o processo de aprendizado indicando 

um número mínimo de procedimentos a ser realizado pelo 

residente.

•	 Programação: ao longo do primeiro semestre de 2018 com 

entrega à Comissão de Ensino e Treinamento durante o Con-

gresso Sul-Brasileiro de Urologia (12 a 14/07/2018).

•	 Divulgação: via Portal da SBU e envio para todos os PRUs.

3) Protocolos Brasileiros de Onco-Urologia (nuvens)

•	 Criar protocolos de câncer urológico em apps que possam 

ser preenchidos nas nuvens por qualquer pessoa que se ins-

creva e seja aceita, desde programas de residência até uro-

logistas do interior (algo semelhante ao PRIAS).

•	 Os protocolos serão feitos de forma que ao preencher o par-

ticipante terá fornecida a conduta.

•	 Programação: ao longo de 2018.

•	 Divulgação: Portal da SBU e in cloud.

4) Projeto para ensinar o urologista a prescrever HxT e QxT

•	 Gerar um tutorial, passo a passo, de como prescrever, soli-

citar junto aos convênios, prevenir complicações e tratá-las.

•	 Iniciar com explicação jurídica que autoriza o urologista a 

prescrever, inclusive com assessoria jurídica.

•	  Métodos: 

Coordenador Departamento Uro-oncologia: Wilson Busato Jr.

Câncer da Próstata: Rafael Ferreira Coelho (coordenador), Gio-

vani Pioner, Rodolfo Borges e Eduardo Carvalhal

Câncer de Rim/Adrenal: Romulo Guida (coordenador), Maurício 

Cordeiro e Lucas Burttet

Câncer de Bexiga: Lucas Nogueira (coordenador), Luis Felipe 

Piovesan, Daher Chade, Ari Adamy e Ricardo Favaretto

Câncer de Pênis/Testículo: Jose Ribamar Calixto (coordenador), 

Aluizio Gonçalves da Fonseca e Eduardo de Castro Ferreira

Departamento ganha 
nova formatação

Propostas para o
biênio 2018-2019:
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Estudos sobre educação médica estimam que 

o conhecimento prático de uma determinada es-

pecialidade se modifique em cerca de 15% a 

cada cinco anos. Isso equivale a dizer que o 

profissional médico que não se atualiza conti-

nuamente fica rapidamente defasado no mer-

cado e já não oferece o melhor tratamento a 

seus pacientes. Os urologistas com um pouco 

mais de tempo de formação sabem bem disso: 

o pessoal da minha geração teve de aprender a 

usar os inibidores da fosfodiesterase, os tratamentos 

combinados para hiperplasia, o laser e o ureteroscópio, a 

manejar a laparoscopia e agora a encarar os treinamentos na pla-

taforma robótica. 

A Escola Superior de Urologia (ESU) é o braço da diretoria da So-

ciedade Brasileira de Urologia (SBU) especificamente envolvida com 

ações que objetivam levar atualização aos urologistas brasileiros.

As últimas gestões da SBU encontraram dificuldades eco-

nômicas que foram superadas com muito trabalho e seriedade, 

Escola Superior
de Urologia 

a) Usar o PECEAD: exemplos (Quadro ao lado)

b) Cartilhas ou livretos: Elaborar um pocket book para  

enviar aos associados da SBU.

c) Urologia Global: usar um dos programas para tratar 

do  tema.

d) Portal da Urologia: disponibilizar também no portal.

e) Tutoriais nos PRUs: tutoriais nos Programas de Resi-

dência de Urologia no Brasil ensinando a prescrever hormônio 

e quimioterapia.

t Ó p i C o

Como obter acesso aos tratamentos e solicitar as drogas pelo convênio – 
guia prático

Perfi l das novas drogas em oncourologia

Como prevenir e manipular as complicações

Guia Prático de Ablação Hormonal no Câncer de Próstata

Guia Prático de Quimioterapia no Câncer de Próstata

Guia Prático de Quimioterapia no Câncer Renal
Dr. Wilson F. S. Busato Jr.

Coordenador 

Manuais de
tumores urológicos 
e de atualização em 
imunoterapia

Estudos sobre educação médica estimam que 

o conhecimento prático de uma determinada es-

pecialidade se modifique em cerca de 15% a 

cada cinco anos. Isso equivale a dizer que o 

cado e já não oferece o melhor tratamento a 

seus pacientes. Os urologistas com um pouco 

mais de tempo de formação sabem bem disso: 

o pessoal da minha geração teve de aprender a 

usar os inibidores da fosfodiesterase, os tratamentos 

combinados para hiperplasia, o laser e o ureteroscópio, a 

Dr. Gustavo Franco Carvalhal
Diretor

Membros: Felipe Almeida de Paula, 
Rogério Mafra, Stenio Zequi, Carlos 

Belucci e Filemon Casafus

mas não deixaram de investir nas ações de educação continuada. 

A gestão que ora assume procurará honrar o trabalho de nossos 

antecessores e tem planos ambiciosos para os próximos dois anos.

Quanto aos materiais didáticos, temos a ideia de produzir 

manuais de seguimento de tumores urológicos e de atualização 

em imunoterapia dos tumores urológicos e de reeditar o Urolo-

gia Brasil, além de lançar a tradução do Campbell para a língua 

portuguesa, trabalho iniciado na gestão anterior. Temos a obri-

gação de manter e aprimorar os programas educativos online 

pelo site da SBU e pela atualização das Diretrizes junto à Asso-

ciação Médica Brasileira (AMB). 

Adicionalmente, teremos a função de participar da ela-

boração e execução da programação científica das Jornadas 

oficiais regionais Norte-Nordeste, Sul-brasileiro, Jorna-

da de Inverno/Congresso Paulista, Jornada Carioca 

e Jornada Mineira e do Congresso Brasileiro de 

Urologia, que ocorrerá em agosto de 2019, em 

Curitiba. Teremos ainda papel importante no 

apoio a cursos e jornadas de educação con-

tinuada pelo Brasil com auxílio dos Depar-

tamentos da SBU e na avaliação e suporte 

de programas de fellow.

Como vimos, os trabalhos da ESU são 

amplos e encontrarão as dificuldades mo-

mentâneas que o País atravessa. Mas as dificul-

dades estão aí para serem vencidas com trabalho, 

dedicação e criatividade. Acreditamos na SBU e conta-

mos com vocês para nos ajudarem a realizar os projetos de edu-

cação médica continuada na gestão em que trabalharemos.
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É com grande prazer que, a convite do presidente da SBU, Se-

bastião Westphal, sou o coordenador geral do Departamento de Te-

rapia Minimamente Invasiva (DTMI). O DTMI engloba três subáreas: 

Cirurgia Robótica, Cirurgia Videolaparoscópica e Endourologia. Os 

coordenadores são, respectivamente, os colegas Anuar Mitre (SP), 

Anibal Branco (PR) e Ernesto Reggio (SC). Nosso foco é proporcionar 

aos associados acesso ao que há de mais atual quanto ao saber mé-

Departamento de Trauma
e Cirurgia Reconstrutora 

Departamento de  terapia 
Minimamente Invasiva

A Cirurgia Reconstrutora Urogenital vem sendo uma cres-

cente subespecialidade nos últimos anos dentro de vários países, 

o que pode ser muito bem observado pela inserção do tema em 

diversos congressos internacionais, como o da AUA e EAU. Esse 

crescimento do interesse também é constatado no Brasil, com a 

criação de departamentos especializados em diversos serviços. 

Apesar disso, ainda é extremamente importante estimular o trei-

namento de novos urologistas, especialmente aqueles atuando 

em centros menores. 

O Departamento conta com a colaboração de colegas de di-

ferentes partes do País e terá certamente o objetivo de difundir a 

Cirurgia Reconstrutora Urogenital nos próximos dois anos, bem 

como definir marcos de atuação para as gestões subsequentes. 

Sem dúvida, acreditamos que o treinamento é fundamental e, 

para tal, temos o objetivo de criar workshops (com fundamen-

tação teórico-prática) que possam atingir seccionais de menor 

porte informando e treinando sobre diversos aspectos da cirurgia 

reconstrutora. 

Neste modelo, após a discussão das necessidades e possi-

bilidades das seccionais, serão definidos os formatos de atuação 

(prático e teórico), bem como temas (cirurgia uretral, cirurgia 

peniana, vesical etc.). Além disso, pretendemos criar um evento 

nacional em Cirurgia Uretral no ano de 2019, que possa se tor-

nar uma referência com o apoio da SBU. Finalmente buscaremos 

junto à organização do próximo Congresso Brasileiro de Urologia 

um espaço adequado para a divulgação dessa subespecialidade 

em alto nível. 

Dr. André Guilherme Cavalcanti

Coordenador

Dr. Marcos Flávio Rocha

Coordenador

dico, por meio de treinamentos e apoio à participação em eventos 

científicos. 

A primeira reunião presencial dos coordenadores ocorreu em 

março, durante o IX Congresso Internacional de Uro-Oncologia (SP), 

ocasião em que concluímos o planejamento do ano. Os trabalhos 

já começaram. Assim, já podemos adiantar algumas avaliações e 

objetivos. Nas próximas edições desta publicação, apresentaremos 

as demais metas. 

Anuar Mitre, coordenador da subárea Cirurgia Robótica, des-

taca o significativo aumento de robôs adquiridos pelos diversos es-

tados brasileiros nos últimos anos. Como a Urologia é a especialida-

de cirúrgica que mais utiliza a robótica, muitos urologistas buscam 

cursos de capacitação na área. Mitre compreende as dificuldades 

para aqueles que desejam fazer o treinamento. Muitos profissionais 

precisam esperar vários anos, pois a oferta de vagas não atende à 

demanda. Visando a ampliar essa capacidade, a subárea busca par-

cerias com hospitais e também dialoga com a Intuitive, fabricante 

do robô Da Vinci. 

A tecnologia é uma grande aliada da educação continuada. 

Em sintonia com essa percepção, Anibal Branco, da subárea Cirur-

gia Videolaparoscópica, projeta várias iniciativas online, como a 

criação do fórum de discussão de casos em Urologia minimamente 

invasiva em mídias digitais para associados da SBU e a realização 

de um webmeeting com os centros de referência do Brasil, com 

transmissão de mesas-redondas e cirurgias ao vivo. Outros desta-

ques da agenda científica serão a realização de um simpósio de 

videocirurgia urológica avançada minimamente invasiva e a ma-

nutenção do curso de residentes no IRCAD Barretos. Além disso, a 

subárea buscará parcerias com a iniciativa privada para que sócios 

da SBU façam treinamento nas novas tecnologias aplicadas em ci-

rurgia laparoscópica (Flex-Dex).

Já a subárea Endourologia, conforme adianta seu coordena-

dor, Ernesto Reggio, produzirá vídeos com orientações técnicas que 

serão disponibilizados no site da SBU. Também realizará, em várias 

cidades do país, cursos de imersão/hands-on. Algumas dessas ca-

pacitações serão voltadas para residentes e urologistas recém-for-

mados. Além disso, a equipe elaborará o Atlas da Endourologia e o 

Manual de Boas Práticas em Endourologia.
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Primeira reunião da nova diretoria
No dia 19 de janeiro foi realizada a primeira 

reunião da nova diretoria da SBU para o biênio 2018-
2019. Estiveram presentes o presidente, Dr. Sebastião 
Westphal, e os membros do corpo diretivo doutores 
Antonio Carlos Lima Pompeo, Alfredo Felix Canalini, 
Luiz Otávio Torres, Antonio de Moraes Junior, Geraldo 
Eduardo de Faria, Ubirajara de Oliveira Barroso Junior e 
Gustavo Carvalhal.

Na pauta: o equilíbrio herdado das contas da gestão 
anterior da SBU e a apresentação do novo escritório contá-
bil; implementação de novas ferramentas de comunicação 
entre a Sociedade e o associado, como a reestruturação do 
BODAU; a parceria com a AUA que proporcionou o curso 
para residentes; o convênio firmado com IX Congresso In-
ternacional de Uro-oncologia, que possibilitou inscrições 
gratuitas aos sócios, entre outros.

Diretoria na nova sede da SBU

Pela primeira vez a SBU ofereceu aos residentes 
um curso ministrado pela AUA no Brasil. A capacitação 
foi realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro, durante o 
pré-congresso do IX Congresso Internacional de Uro-
-oncologia, em São Paulo. 

O curso foi muito elogiado pelos residentes. Dr. 
Rafael Mourato Inácio da Silva, R3 do Hospital Oswaldo 
Cruz (PE), parabeniza a SBU pela iniciativa do curso. 
“Trazer professores que ministram curso preparató-
rio do board dos Estados Unidos foi ótimo, algo que 
marcou os últimos dias da minha residência. Os temas 
escolhidos foram os mais utilizados na Urologia e os 
mais próximos da nossa formação. Câncer de próstata, 

Trazer professores

que ministram curso 

preparatório do board dos 

Estados Unidos foi ótimo, algo 

que marcou os últimos dias

da minha residência.”

Curso SBU e AUA 

litíase e câncer renal são tópicos muito atuais. Todos os 
professores possuem extrema experiência em cirurgias 
e têm também ótima didática.”
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Presidente da Comissão de Valorização Profissional, Dr. Carlos 
Sacomani (à direita) participa do encontro

SBU participa de
reuniões na ANS 

SBU e Bem Estar
Global 

A SBU participou, nos dias 31 de janeiro e 1º de 
fevereiro, no Rio de Janeiro, de encontros na ANS para 
discutir a remuneração médica na saúde suplemen-
tar. Além da Agência Reguladora, estiveram presentes 
AMB, Sociedades de especialidade e operadoras. 

Associados adimplentes da SBU puderam se 
inscrever gratuitamente no IX Congresso Internacio-
nal de Uro-oncologia, realizado de 1º a 3 de março 
em São Paulo. 

Inscrição gratuita
em congresso

No início de fevereiro, o presidente da SBU, Dr. 
Sebastião Westphal, encontrou-se com a produtora 
executiva do programa da TV Globo Bem Estar, Karina 
Dorigo, para falar sobre a participação da SBU no Bem 
Estar Global. A ação de esclarecimento ao público terá 
oito edições este ano. A primeira aconteceu em Salva-
dor (BA) no dia 9 de março e contou com a Tenda da 
Urologia, que abordou a enurese, sob o comando do 
presidente da SBU-BA, Dr. Ubirajara Barroso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pesquisa sobre
transplante

A SBU realiza com os associados pesquisa sobre 
transplante renal. O levantamento pretende conhecer a 
realidade das cirurgias no Brasil e traçar diretrizes e ações 
sobre o tema. Participe: bit.ly/TransplanteRenalSBU

Curso do IRCAD  
A SBU renovou por mais dois anos a parceria com o IR-

CAD. Sócios adimplentes da SBU têm desconto de 20% no cur-

so de cirurgia urológica que será realizado de 12 a 14 de abril 

em Barretos (SP). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na avaliação do Dr. Felipe Fernandes Nogueira de 
Almeida, R3 Hospital Professor Edmundo Vasconcellos 
(SP), o curso foi muito proveitoso. “Tivemos palestran-
tes internacionais muito bons. Os temas abordados 
foram da prática diária do urologista, o que nos pro-
porcionou atualização no que há de melhor na prática 
urológica do mundo. A parte de litíase foi muito boa, 
assim como a de tumor renal. Todos os professores fo-
ram ótimos. Apesar de o curso ter sido ministrado em 
inglês, não tivemos grandes dificuldades para assimi-
lar o conteúdo ministrado”, avalia.

Os temas abordados 

foram da prática diária 

do urologista, o que nos 

proporcionou atualização no 

que há de melhor na prática 

urológica do mundo.”
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A SBU tem duas páginas no Facebook, 
uma para leigos (fb.com/portaldaurologia) e 
a voltada para médicos (fb.com/suboficial). 
Também é possível seguir a entidade no Insta-
gram: @portaldaurologia.

Redes Sociais
No aplicativo da SBU você fica por dentro de tudo 

o que acontece na entidade em primeira mão. Entre 
os benefícios, a possibilidade de pagar a anuidade por 
meio do app. Faça o download.

Aplicativo

Saiba como pagar sua
anuidade

Os associados da SBU que ainda não efetuaram 
o pagamento da anuidade 2018 poderão quitá-la com 
desconto até 30 de abril. Após essa data o valor será 
integral. O pagamento pode ser realizado pelo Portal da 
Urologia (área restrita, acessada por login e senha) ou 
pelo aplicativo da SBU, por cartão de crédito.

Confira os valores: 
- Membro titular e efetivo: R$ 934 até 30 de abril ou 

R$ 994 a partir de 1º de maio.
- Aspirante: R$ 479 até 30 de abril ou R$ 509 a 

partir de 1º de maio.
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Entre metas,
inclusões de procedimentos

nova gestão da SBU vai inserir você, associado, no seu 

dia a dia. A primeira meta é mantê-lo informado de 

tudo o que a entidade tem feito. Para isso, o BODAU 

volta a circular trimestralmente, a página para médicos no Face-

book (@sbuoficial) está tendo atualização constante, assim como o 

Portal da Urologia e o aplicativo da SBU. O SBU Online também está 

se tornando mais sucinto e com matérias de interesse do sócio.

“Nossa meta número um é melhorar a comunicação com o 

associado. Precisamos também manter as atividades institucio-

nais da Sociedade e aprimorar alguns pontos, como o relaciona-

mento com o Governo Federal. Sem dúvidas, a SBU requer uma 

evolução constante e todos os aspectos, quer de relacionamento 

com o associado, quer de funções representativas, não serão ne-

no Rol da ANS e SUS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gligenciados”, afirma o presidente, Dr. Sebastião Westphal.  

A Diretoria tem se reunido mensalmente para traçar metas 

e apresentar resultados do que já está em andamento. No início de 

março, a Diretoria se reuniu com os presidentes das seções esta-

duais para manter-se também atualizada das demandas regionais.

Incluir procedimentos no Rol da ANS e no SUS é outro objetivo. 

Os Departamentos vão elencar os procedimentos que necessitam da 

inclusão e a SBU fará os estudos necessários para fundamentá-la. “A 

luta com o SUS tem sido constante, exemplo disso é a inclusão dos 

procedimentos endourológicos, pelos quais brigamos faz pelo menos 

oito anos. Estamos com ótimas perspectivas e acesso, o que não tínha-

mos nos governos anteriores. Possivelmente, em breve, teremos novi-

dades importantes para os pacientes do SUS”, ressalta Dr. Westphal.

Sebastião Westphal com 

Archimedes Nardozza Jr. na 

cerimônia de posse no Congresso 

Brasileiro de Urologia de 2017

A
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Para receber todas as notícias da SBU é importante 

estar com seu cadastro atualizado. Abertura de inscrições 

para fellowships no exterior e cursos gratuitos nacionais e 

internacionais são comunicados no SBU Online. Você tem 

recebido essa newsletter semanal? Se não, informe seu nome 

completo, endereço com CEP, telefones de contato e e-mail 

para:

sbu@sbunet.org.br, que faremos a atualização.

Presidente   Sebastião José Westphal (SC)

Vice-Presidente Antonio Carlos Lima Pompeo (SP)

Secretário-Geral Alfredo Félix Canalini (RJ) 

1º Secretário Luiz Otávio Torres (MG)

2º Secretário Antonio de Moraes Junior (GO)

3º Secretário Rômulo Augusto da Silveira (CE)

1º Tesoureiro Luciano Alves Favorito (RJ)

2ª Tesoureiro Geraldo Eduardo de Faria (SP)

3º Tesoureiro Ubirajara de Oliveira Barroso Junior (BA)

Diretor de Pesquisas Gustavo Franco Carvalhal (RS)

Quer enviar sua sugestão à Diretoria da SBU?
Aqui você tem canal aberto. Envie para:

Canal aberto

Mantenha seu
cadastro atualizado

Diretoria 
2018/2019

sbu@sbunet.org.br
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os últimos 50 anos, cons-

tatou-se que as mulheres 

deixaram de atuar ape-

nas no ambiente privado para se 

lançarem ao mercado de trabalho 

em todos os segmentos profis-

sionais. Em 2016, passaram a 

ocupar 44% do mercado formal. 

Esse cenário não é diferente na 

Medicina, na qual atualmen-

te mais de 50% dos médicos 

graduados são mulheres.

A Urologia, tradicional-

mente, tem sido exercida por 

homens, mas o número de 

mulheres é crescente. Em 

1996, apenas 16 mulheres 

estavam inscritas na Socie-

dade Brasileira de Urologia 

(SBU). Em 2017, esse núme-

ro cresceu para 116 urolo-

gistas, sendo 18 delas sócias aspirantes – o que representa um aumen-

to de 625% distribuídas por quase todo o País (veja na pág. ao lado).

Uma pesquisa com as mulheres associadas à SBU foi realiza-

da objetivando identificar o perfil profissional da urologista. Obteve-

-se 50% de respostas no universo pesquisado.

A média de idade foi 38,7 anos. Entre elas, 22,4% graduadas 

há mais de 15 anos, 34,7% entre 11-15 anos, 30,6% entre 6-10 anos 

e 12,3% há menos de 5 anos. Quanto à subespecialização, 14,7% 

têm mestrado, 12,3% doutorado e 14,3% cursam ou cursaram pro-

grama de fellowship.

Embora haja interesse em diversas áreas da Urologia, quando 

questionado sobre a principal área de interesse, 40,8% responde-

ram urologia feminina, 18,7% litíase e endourologia, 16,3% urope-

diatria, 10,2% oncologia, 4% transplante, 4% andrologia, 4% neu-

rourologia e 2% laparoscopia e robótica.

Pesquisa recente publicada no Journal of Urology e realizada 

nos Estados Unidos – onde o número de urologistas mulheres ul-

trapassa 500 – mostra que, apesar de atuarem em todos os ramos 

da Urologia, existe uma propensão de que procedimentos no sexo 

feminino sejam mais realizados por médicas urologistas. Isso corro-

bora os dados obtidos nessa pesquisa, que demonstra mais interes-

Mulheres
na Urologia  
Brasileira

22            bodau   \   Pesquisa urológica     

Urologistas participantes

do XXXVI Congresso

Brasileiro de Urologia

N
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se por parte das médicas pesquisadas em urologia feminina – o que 

pode ser interpretado como uma tendência natural do mercado.

Em função do crescimento exponencial do número de urologis-

tas mulheres e do aumento de sua importância na atuação das diver-

sas áreas da Urologia, a gestão atual da SBU criou o Departamento de 

Integração Associativa, tendo como um dos seus objetivos estimular 

e fomentar a participação feminina na Sociedade em todos os seus 

campos de ação. Constitui também um canal de comunicação que 

pretende dedicar todo o esforço para cooperar com as aspirações 

das urologistas brasileiras. Com isso, fica comprovada a relevância 

da atuação da mulher na especialidade e, sobretudo, junto à SBU.

A análise de censos anteriores e o vislumbre atual da pre-

sença crescente e definitiva das urologistas na assistência, ensi-

no, pesquisa e gestão deixam clara a importância da mulher uro-

logista no panorama nacional e internacional. Neste momento, 

é justo homenagear nossas colegas pioneiras, que conquistaram 

seu espaço em um cenário predominantemente masculino e abri-

ram as portas para as novas gerações que ainda comungam os 

mesmos sentimentos de amor pela profissão e de que o mérito e 

a capacidade independem do gênero.

Sócias por UF

Tempo de graduação

1

4

6

2

3

13

36

22,4%   graduadas há mais de 15 anos

34,7%   entre 11-15 anos,

30,6%   entre 6-10 anos

2,3%   há menos de 5 anos. 
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22,4%

34,7%

30,6%

2,3%
Dra. Maria Cláudia Bicudo Fürst

Coordenadora Urologia Mulher

Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo

Coordenador Geral do Departamento
de Integração Associativa
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Imposto de Renda 
para médicos

ste artigo tem a intenção de permitir ao 

médico identifi car a alternativa tributária 

menos gravosa para sua realidade fi nanceira, 

além de alertá-lo a respeito das novas 

técnicas implementadas pela Receita Federal do 

Brasil, na fi scalização do Imposto de Renda.

E
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REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA

O IR incide sobre a renda e os proventos 

de contribuintes residentes no País ou residen-

tes no exterior que recebem rendimentos de 

fontes no Brasil.

Apuração da carga tributária do médico 

depende da identificação de dois fatores prepon-

derantes: (1) recebimento dos rendimentos por 

pessoa física ou jurídica, isto é, se a renda advém 

da distribuição de lucros de pessoa jurídica, ou da 

percepção de salário e honorários diretamente 

pela pessoa física; e (2) a soma do total da renda e 

dos proventos anuais, para aplicação da alíquota 

conforme a tabela progressiva do IR.

Para os profissionais que recebem sua ren-

da na forma de distribuição dos lucros de pessoa 

jurídica, existem três alternativas de tributação: 

Lucro Real; Lucro Presumido; e Simples Nacional.

Em regra, a forma de tributação mais van-

tajosa é o lucro presumido, com carga tributária 

variando entre 13,33% e 16,33%, acrescido do 

ISS, cuja alíquota é fixada no âmbito municipal. 

A exceção a essa regra ocorre quando a pessoa 

jurídica possui folha de pagamento correspon-

dente a, no mínimo, 28% de sua receita. Nessa 

hipótese, o Simples Nacional torna-se mais van-

tajoso, pois, a partir de 2018, é possível utilizar 

alíquotas variando entre 6% e 16% (conforme 

tabela progressiva), além de eximir o contribuinte 

do pagamento da parte patronal do recolhimento 

previdenciário da folha de pagamento. Mas aten-

ção, na sistemática tributária brasileira nunca é 

tão simples quanto aparenta ser! A alteração le-

gislativa de 2018, que permitiu a utilização das 

alíquotas referidas acima, também instituiu uma 

fórmula matemática para apuração da “alíquota 

efetiva”: (RBT12 x Aliq - PD/RBT12) . Em outras pa-

lavras: a lei estabelece uma alíquota nominal que 

o contribuinte utiliza para aplicar numa fórmula 

matemática para encontrar a alíquota efetiva, 

para só então calcular o imposto.

A terceira alternativa (Lucro Real) é van-

tajosa apenas para aqueles contribuintes cuja 

receita líquida seja inferior a 32% da receita total.

Já para os médicos que recebem sua renda 

diretamente na pessoa física, como profissional 

autônomo, empregado ou prestador de serviços, 

a alíquota do IR é fixada através de tabela pro-

gressiva, com variação entre 7,5% e 27,5%, de 

acordo com a soma dos rendimentos anuais.

Nesse caso, para reduzir a base de cálculo 

do IR, o médico deverá proceder à escrituração 

do livro-caixa, deduzindo da base de cálculo do 

tributo as despesas permitidas na regulamenta-

ção da Receita Federal (v.g. remuneração paga a 

terceiros, desde que com vínculo empregatício, e 

os respectivos encargos trabalhistas e previdenci-

ários; emolumentos pagos a terceiros, assim con-

siderados os valores referentes à retribuição pela 

execução, pelos serventuários públicos, de atos 

cartorários, judiciais e extrajudiciais; despesas de 

custeio pagas, necessárias à percepção da receita 

e à manutenção da fonte produtora etc.).

O valor das despesas dedutíveis, escritu-

radas em livro-caixa, está limitado ao valor da 

receita mensal recebida. O excesso de deduções 

apurado no mês pode ser compensado nos meses 

seguintes, até dezembro, não podendo ser trans-

posto para o ano seguinte.

Os investimentos e gastos escriturados no 

livro-caixa deverão estar comprovados com docu-

mentação idônea, a qual deverá ser mantida à dis-

posição da fiscalização, pelo prazo de cinco anos.

Na hipótese de alienação dos bens escri-

turados como despesas dedutíveis, o valor da 

alienação deverá integrar o rendimento bruto do 

contribuinte no mês correspondente.

Ainda no âmbito das deduções, como pes-

soa física, o médico pode declarar os seguintes 

dependentes, para obter descontos sobre a base 

de cálculo do IR: cônjuge ou companheiro, filhos 

ou enteados até 21 anos (no caso de estudantes 

universitários até os 24 anos). Também podem 

ser declarados como dependentes aqueles que 

tenham tido a guarda judicial deferida ao médico, 

assim como os incapazes que sejam tutelados ou 

curatelados pelo mesmo.

Para que seja possível se aproveitar das de-

duções, é preciso realizar o preenchimento e pa-

gamento mensal do carnê leão. Os médicos que 

recebam por folha de pagamento, com Imposto 

de Renda retido na fonte, não podem usufruir das 

mesmas deduções, mas há possibilidade de obter 

a restituição parcial do IR retido na fonte, através 

da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre 

a Renda da Pessoa Física.

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
DO IMPOSTO DE RENDA

Não é de hoje que a Receita Federal vem 

cruzando as informações dos contribuintes de 

várias fontes: cartões de crédito, cartórios, cor-

retoras, empresas médicas etc. Ocorre que, com 

a edição da Instrução Normativa 1571/2015, 

a Receita Federal compeliu as instituições de 

crédito, financeiras e previdenciárias a apre-

sentarem um conjunto de arquivos digitais que 

intitulou de e-Financeira.

Assim, tornou-se possível proceder ao cru-

zamento sistematizado das informações finan-

ceiras dos contribuintes, com aquelas lançadas 

pelo mesmo nas respectivas declarações às au-

toridades fiscais.

Outro fator de risco para os médicos 

decorre da obrigação de o médico identificar 

a fonte pagadora de seus honorários. Assim, 

é possível realizar, também, o cruzamento de 

informações entre as declarações do paciente 

e do médico, de forma automatizada.

Em conclusão, os contribuintes de modo 

geral estão sob forte escrutínio da autoridade 

fiscal, que poderá autuá-los pelas inconsistências 

verificadas nos cinco anos anteriores, sendo im-

periosa a manutenção de contabilidade sustenta-

da em preceitos jurídicos sólidos para redução da 

carga tributária, sem autuação do contribuinte.

Por fim, registramos que este artigo não 

tem a pretensão de esgotar o assunto, mas apenas 

indicar algumas das contingências e soluções para 

o médico enfrentar o amplo e complexo sistema 

tributário brasileiro, cabendo melhor explorá-las 

individualmente, conforme o caso concreto. 

Tonie Hulme Deccache e
Anderson Felipe Moraes

Escritório Moraes e Deccache Advogados 
Associados, responsável pelo jurídico

da SBU Nacional

Os médicos que 
recebam por folha de 

pagamento, com Imposto 
de Renda retido na fonte, 

não podem usufruir das 
mesmas deduções...”

1 RBT12 é a Receita Bruta Total dos últimos 12 meses; 
Aliq é a alíquota correspondente da tabela; e PD é a 
parcela dedutível correspondente da tabela.
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Parcerias

SBU possui parcerias com entidades internacionais que proporcionam aos 
associados benefícios como estágio em centros de excelência, participação 
em congressos internacionais, acesso a periódicos, cursos online, guidelines e 

conteúdo científico de congressos e descontos especiais na inscrição de eventos.
Presidente da Comissão de Relações Internacionais da SBU, Dr. Luiz Otávio Torres 
destaca que estão em estudo alianças com a Societé Internationale d’ Urologie (SIU) e a 
Internacional Continence Society (ICS).

Conheça os benefícios já firmados pela SBU: 

internacionais da SBU
geram benefícios para você

Sociedade conta com representante na presidência da ISSM

A
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É a mais antiga, com cerca de oito anos. Anualmente dois 

urologistas brasileiros, depois de participarem do congresso da 

AUA, realizam estágio de um mês em um centro de excelência ame-

ricano após avaliação cega dos currículos de todos os candidatos 

ao estágio. Além disso, todos os anos os dois primeiros colocados 

na prova de R2 no ano anterior são convidados a participar do con-

gresso da AUA e um deles participa do Resident’s Bowl, competição 

entre grupos de residentes de vários países do mundo sobre conhe-

cimento em Urologia. 

“Durante o congresso da AUA, temos uma sessão de alto nível 

científico dedicada aos urologistas de língua portuguesa – AUA Bra-

zilian/Portuguese Urology Program –, realizada em horário nobre 

(a tarde toda da segunda-feira do congresso)”, destaca Dr. Torres. 

No Congresso Brasileiro de Urologia (CBU), uma sessão cientí-

fica conjunta SBU/AUA reúne conferencistas americanos e brasilei-

ros. Para o Congresso Paulista de Urologia deste ano a AUA enviará 

quatro conferencistas. 

“Teremos a oitava edição dos highlights da AUA, projeto de 

sucesso no qual conferencistas brasileiros apresentam o que de 

mais importante foi visto no congresso americano. Pela primeira 

vez este ano os highlights serão transmitidos ao vivo para outros 

locais”, afirma.

Outra iniciativa pioneira foi o curso da AUA para R3, patroci-

nado pela SBU, que pagou US$ 150 por cada residente inscrito. A 

capacitação foi realizada em fevereiro previamente ao IX Congresso 

Internacional de Uro-oncologia, em São Paulo. 

Em 2017, a versão de bolso dos guidelines da AUA foi traduzi-

da para o português e entregue no CBU.

Durante o CBU também há uma sessão conjunta com a Socie-

dade Europeia, que envia conferencistas para o Brasil. 

No ano passado urologistas brasileiros pagaram apenas € 60 

de anuidade para se tornarem membros da EAU, com direito a todos 

os benefícios, inclusive acesso irrestrito ao jornal European Urolo-

gy. “Estamos em negociação com a EAU para que os urologistas já 

membros ou como novos membros paguem o valor de € 75 pela 

anuidade, se conseguirmos fazer as inscrições em bloco (não é váli-

do para inscrições ou renovações individuais)”, adianta o presidente 

da Comissão. Sem a parceria, a anuidade seria de € 150 euros.

Em 2017 também foi feita a tradução para o português da 

versão de bolso dos guidelines da EAU, distribuída durante o CBU. 

Dr. Torres afirma que a SBU está em negociação para que cen-

tros europeus possam receber urologistas brasileiros para estágios.

Todos os associados adimplentes da SBU são automatica-

mente membros da CAU sem qualquer custo adicional. Estão sendo 

estudados outros projetos, como maior participação de urologistas 

brasileiros nos simpósios da CAU, realização de simpósios da CAU 

em eventos brasileiros e um sistema de estágios entre centros bra-

sileiros e outros países membros da CAU. Em março, Dr. Torres foi 

convidado para ser conferencista no Simpósio da CAU durante o 

congresso da EAU, em Copenhagen.

Posse na ISSM

Em março Dr. Luiz Otávio Torres foi empossado novo 

presidente da International Society of Sexual Medicine, que 

possui cerca de 2.500 membros de todos os continentes. 

“Com certeza é uma maneira de aproximarmos a SBU da ISSM 

e podermos realizar um trabalho mais intenso divulgando a 

medicina sexual para os urologistas brasileiros. Dessa forma 

a SBU estará representada dentro da ISSM. Estamos pensan-

do também em termos uma atividade científica conjunta 

SBU/ISSM durante o próximo Congresso Brasileiro. Para mim 

é uma grande honra ser o presidente da ISSM e ao mesmo 

tempo fazer parte da diretoria da SBU”, resume.

American Urological
Association (AUA)

European Association
of Urology (EAU)

Confederación Americana 
de Urología (CAU)

European
Association
of Urology
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Dr. Luiz Otávio Torres no Congresso Mundial de Medicina Sexual, 
patrocinado pela ISSM e ESSM

CONFEDERACION
AMERICANA
DE UROLOGIA
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Uma SBU

ueremos que ele [urologista] sinta orgulho de 
ser sócio da SBU da mesma forma que ele se 
orgulha de ser sócio de outras Sociedades, 

como a americana e a europeia.” Esse é o desejo do 
ex-presidente da SBU Dr. Archimedes Nardozza Jr. Para 
ele, uma SBU única com representatividades propor-
cionais estaduais a tornaria mais forte. Nesta entrevis-
ta, Dr. Nardozza apresenta as conquistas de sua gestão 
e aponta quais itens ainda precisam ser melhorados 
para atender aos anseios do urologista. Confira:

Presidente na gestão 

2016/2017, Dr. Archimedes 

Nardozza Jr. apresenta 

balanço e diz como vê a 

Sociedade no futuro
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única e
forte

À frente da SBU, 

Dr. Archimedes Nardozza Jr.

aproximou-se dos urologistas

para mostrar que quem

faz a Sociedade são

eles próprios 

O futuro seria 
uma Sociedade 

única, com uma 
estrutura diferente, de 

representatividade
por seção estadual. 
Obviamente as com 

mais associados 
teriam maior 

representatividade...”

Por Aline Thomaz

Q
‘‘
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BODAU – Quais foram as principais 

conquistas de sua gestão?

Dr. Archimedes Nardozza Jr. – Rea-

lizamos diversas ações em educação con-

tinuada, defesa profissional e mudanças 

administrativas da SBU. Em educação 

continuada: levamos aulas e especialis-

tas para 16 cidades abrangendo todas as 

regiões do País; gravamos dez aulas para 

o Pró-TiSBU, mais de 20 aulas do PECEAD; 

atualizamos 51 diretrizes e confeccio-

namos outras 30; redigimos manuais e 

consensos, promovemos treinamento no 

IRCAD; tivemos uma sessão científica du-

rante a AUA; oferecemos estágio de um 

mês para dois urologistas brasileiros em 

um centro de especialização nos Estados 

Unidos e ampliamos o convênio com a en-

tidade americana garantindo aos residen-

tes pagarem o mesmo valor na AUA até 

dois anos depois de formados. Na valori-

zação profissional, realizamos as campa-

nhas: Novembro Azul, Incontinência Uri-

nária e do Dia Internacional da Enurese. 

Participamos de quatro edições do Bem 

Estar Global, da TV Globo, elaboramos 81 

listas de OPME (incluindo todas as cirur-

gias laparoscópicas e endourológicas), 

participamos da comissão de próteses e 

implantes da AMB, demos continuidade 

ao Fórum de Políticas Públicas e Saúde do 

Homem na Câmara dos Deputados, entre 

outros. Algumas medidas administrati-

vas também foram importantes, como a 

adequação do número de colaboradores 

da SBU, contratação de um diretor ad-

ministrativo, revisão e adequação das 

despesas, aluguel da sede própria e des-

locamento para outro espaço com menor 

custo, reformulação do Portal da Urologia 

e a criação do aplicativo da SBU.

BODAU – Quais eram os maiores desa-

fios da SBU quando o senhor assumiu?

AN – O maior desafio foi melhorar a 

credibilidade da Sociedade frente ao só-

cio. A informação não chega ao associa-

do/urologista e ele não sabe o que a SBU 

está fazendo ou pode fazer por ele. Então 

O maior desafio 
foi melhorar a 

credibilidade da 
Sociedade frente ao 

sócio. A informação não 
chega ao associado/
urologista e ele não 

sabe o que a SBU está 
fazendo ou pode

fazer por ele”
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a ideia maior foi aproximar o sócio da SBU 

através do SBU Online e do Facebook 

(utilizando redes sociais), bem como a 

criação do aplicativo da SBU para tornar 

o urologista mais próximo da Sociedade.

BODAU – Quais áreas ainda merecem 

maior enfoque?

AN – Sempre a educação continu-

ada. Mas também é preciso valorizar a 

defesa profissional, tentando nos aproxi-

mar ainda mais da AMB, CFM, CRM, SUS, 

Unimeds, Anvisa... Quer dizer, tornar a 

SBU mais visível para o associado e para o 

público em geral.

BODAU – Após ter sido presidente, 

qual experiência que fica?

AN – Eu achei uma experiência ex-

tremamente saudável ter sido presidente 

da SBU. Consegui de uma maneira ge-

ral me aproximar de muitos urologistas, 

mostrar para eles que quem constrói a 

Sociedade são os próprios urologistas, ou 

seja, não existe uma Sociedade sem os 

urologistas, e procurar engajar todos para 

que a gente consiga crescer como Socie-

dade e com credibilidade.

BODAU – Em que a SBU ainda precisa 

melhorar?

AN – Precisa aprimorar sua estru-

tura administrativa. Existe uma série de 

medidas que o atual presidente já está to-

mando. Aproximar-se do sócio e valorizar 

nossas atividades.

BODAU – Quais perspectivas para a 

Sociedade nos próximos anos?

AN – A SBU se tornar única e forte. 

Sei que é um problema político, mas eu não 

enxergo a SBU distribuída dessa maneira 

com representatividades isoladas em 

seções estaduais. Hoje nós não temos uma 

Sociedade, nós temos 23 ou 24 Sociedades 

coordenadas, ou pretendemos que sejam 

coordenadas por uma. O futuro seria uma 

Sociedade única, com uma estrutura 

diferente, de representatividade por estado. 

Obviamente as com mais associados teriam 

maior representatividade, mais semelhante 

ao que existe no País, com um presidente e 

um congresso, com representatividades das 

seções estaduais, e não estados isolados.

BODAU – Do ex-presidente da SBU 

para os urologistas brasileiros: por 

que ser membro da SBU?

AN – Acho que é muito importante o 

urologista ser membro da SBU porque ele 

só tem vantagens. A Sociedade é quem o 

defende. Queremos que ele sinta orgulho 

de ser sócio da SBU da mesma forma que 

ele se orgulha de ser sócio de outras So-

ciedades, como a americana e a europeia.

BODAU – O que a SBU precisa para ser 

reconhecida pelo urologista como 

entidades como a AUA e EAU?

AN – Talvez o associado prefira a AUA 

ou a EAU porque elas têm um valor agre-

gado maior, ofereçam mais coisas para o 

urologista do que nós oferecemos. Elas têm 

eventos grandiosos e também a parte turís-

tica, que acabam atraindo o colega. 
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Atividades
prático-teóricas

Simpósio
de urogeriatria

AMAZONAS

Dr. Giuseppe Figliuolo

Presidente SBU-AM Dr. Guilherme Coaracy participa do Bem Estar Global 2017

Secção Distrito Federal

Secção Amazonas

DISTRITO FEDERAL

O Amazonas é o maior estado do Brasil, com população esti-

mada de 4 milhões de habitantes e tem como capital Manaus, com 

cerca de 2,1 milhões. Possui 62 municípios, a maioria pequeno, 

com menos de 100 mil habitantes e de difícil acesso. 

Dispomos de quatro faculdades de medicina, sendo duas pú-

blicas (UEA e UFAM) e duas particulares. E de uma vaga de residência 

em Urologia no Hospital Universitário Getúlio Vargas, ligado à UFAM.

Existem 37 urologistas no Amazonas, concentrados em Ma-

naus. O interior do estado tem apenas um urologista no município 

de Parintins e que atende a região do baixo Amazonas.

Fomos também afetados pela crise econômica no Brasil, 

com redução de mais de 50% dos postos de trabalho no polo in-

dustrial de Manaus e consequente desemprego, o que ocasionou 

prejuízo aos planos de saúde e a toda cadeia da medicina privada 

suplementar, assim como sobrecarregou o SUS. 

Em 2017 realizamos reuniões científicas destacando os as-

suntos mais frequentes na Urologia e encontros com a parceria da 

indústria farmacêutica. Participamos ativamente do Congresso 

Brasileiro e do Congresso Norte Nordeste. Esperamos desenvolver 

em parceria com a SBU atividades prático-teóricas, que serão de 

enorme utilidade prática para os colegas da nossa região. 

Temos orgulho das conquistas da SBU-DF nos últimos 

dois anos, pois intensificamos a agenda da educação médica 

continuada.

Criação desta gestão, o Grupo de Estudo em Tumores 

Urológicos de Brasília (GETUB) fomentou 19 encontros nes-

tes dois anos para discutir temas como Papel da linfadenec-

tomia de resgate após recidiva do tratamento local na era 

do PET-PSMA e Há indicação de PTR na doença localmente 

avançada/alto risco e na oligometastática?, que foram alvo 

de acaloradas discussões no grupo. Demos início a um grupo 

de discussão em uroginecologia e distúrbios miccionais e, 

para 2018, programamos um simpósio de urogeriatria. 

No lado social, participamos de uma edição do Bem 

Estar Global e a SBU-DF também foi bastante atuante no No-

vembro Azul, com diversas palestras em empresas e entre-

vistas na mídia local. Atuamos também em parceria com o 

SENAR, atendendo a população rural do entorno de Brasília.

Dr. Guilherme Coaracy

Presidente SBU-DF
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É com grande satisfação que damos início à gestão da 

seção da SBU-ES no período 2018-2019. Estamos passando 

por um momento delicado em nosso País, enfrentamos uma 

crise econômica e política sem precedentes. Devemos cumprir 

nosso papel de agentes de transformação e é com uma SBU 

fortalecida que poderemos agir.

Nosso principal desafio será a realização da Jornada Ca-

pixaba de Urologia, uma ótima oportunidade para os colegas 

urologistas do Brasil conhecerem as belezas e a gastronomia 

das terras capixabas.

Na busca por melhores honorários, a SBU-ES continua 

apoiando a Associação de Urologia do Espírito Santo, que tem 

feito um papel fundamental na nossa representação junto às 

operadoras de saúde.

 Que Deus abençoe nosso trabalho através da dedica-

ção diária a nossos pacientes!

Dr. Judson Henrique de Castro

Presidente SBU-ES

SBU-ES realizará 
Jornada Capixaba
de Urologia

A Diretoria da seção Goiás da SBU vem com renovação 

de todos os seus membros para o biênio 2018-2019. Entretan-

to, são oito colegas com razoável experiência. Entre nós, dois 

ex-presidentes da SBU-GO, eu e Hélio Finotti. Juliana Adorno 

faz sua segunda participação na gestão local. 

“Estreantes”, Gilmar Resende, Luciano Bomfim, Paulo 

Tadeu, Paulo Goulart e Rubens Peixoto compõem um grupo 

coeso, de diferentes faixas etárias, com experiência na Urolo-

gia dos setores público e privado, auditoria médica e relação 

com planos de saúde, com atuação na capital e interior.

Temos como metas desta gestão: educação continuada 

de alto nível, integração com associados, especialmente os do 

interior e o jovem urologista, valorização profissional, trans-

parência e responsabilidade fiscal e divulgação da Urologia 

em ações públicas.

Dr. Vagner Ruiz Gil

Presidente SBU-GO

Educação continuada e 
valorização profi ssional

GOIÁS

Secção Espirito Santo

ESPÍRITO SANTO
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A SBU-MS foi fundada em setembro de 1997, pelos es-

forços de urologistas locais, para melhorar as condições de 

trabalho e aumentar a representatividade dos profissionais. 

Várias ações foram desenvolvidas ao longo de 20 anos para fo-

mentar a produção científica local, como o Congresso Centro-

-Oeste de Urologia, em Bonito. 

Recentemente, ações começaram a ser desenvolvidas 

por ocasião do Novembro Azul, como palestras, mobilizações 

em locais públicos, campanhas informativas, além de entre-

vistas em emissoras locais.

Em setembro de 2017 a SBU-MS comemorou o aniversá-

rio de 20 anos, com o lançamento de um livro contando toda 

a sua história. 

Realizamos anualmente cursos de ureterolitotripsia fle-

xível, nefrectomia parcial laparoscópica e biópsia de próstata, 

além de um curso continuado de atualização em urologia com 

reuniões mensais durante todo o ano.

 A nova gestão já iniciou os planos para novos e im-

portantes projetos, que incluem a realização de mais um Con-

gresso Centro-Oeste de Urologia no estado.

Congresso
Centro-Oeste de 
Urologia é destaque

Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz

Presidente SBU-MS

Secção Mato Grosso do Sul

A diretoria eleita da SBU-MG (biênio 2018-2019) vem 

trabalhando na missão de promover o desenvolvimento téc-

nico científico e a defesa dos interesses dos urologistas de 

Minas Gerais. Para isso iniciou um importante planejamento 

estratégico de gestão para definir projetos relevantes e que 

possam ter uma continuidade nas próximas gestões. 

Outro objetivo do nosso trabalho é propor eventos re-

gionais com foco principal no aprendizado prático do urolo-

gista. Realizaremos o maior evento da urologia mineira, o XIX 

Congresso Mineiro, entre os dias 7 e 9 de junho de 2018. Te-

remos convidados nacionais e internacionais com o mais alto 

nível científico para enriquecer nossas plenárias, módulos 

teórico-práticos baseados em discussões de casos clínicos/

hands-on e transmissão de cirurgias ao vivo, realizadas em 

outros centros do mundo, o que permitirá uma imersão de 

aprendizado para os urologistas.

MINAS GERAIS

Congresso
Mineiro em junho

Dr. Pedro Romanelli de Castro

Presidente SBU-MG

Secção Minas Gerais
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MATO GROSSO DO SUL

 Urologistas participam de reunião da SBU-MS
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Num País de dimensões continentais, rico por sua di-

versidade cultural e econômica, de desigualdades profun-

das e com enormes diferenças políticas e socioambientais 

que o tornam plural e ao mesmo tempo único, é necessário 

que se desenvolvam líderes com visão ampliada e experiên-

cia de vida consolidada. Neste Brasil, unido por uma mesma 

língua e por sua origem multirracial, é fundamental que nas 

instituições existam representantes de todos os rincões e 

com ideias que se completem na busca da união e do de-

senvolvimento coletivo. 

Neste sentido, nossa SBU se destaca pela sua estru-

turação político-administrativa. Em nosso Estatuto são 

garantidos o direito de elegermos gestores nacionais, mas 

também estaduais, estes últimos responsáveis pela gestão 

em cada estado. São essas que se encontram mais próxi-

mas aos associados mais distantes, e são seus gestores que 

conhecem melhor as necessidades e os anseios desses que 

representam. Logo, em consonância com qualquer tratado 

moderno de gestão, podem e devem ser chamados a partici-

par mais ativamente da política associativa.

Apesar dos avanços tecnológicos e de comunicação 

que a internet hoje nos propicia, ainda são os estados os 

braços mais longos da SBU. Através delas estamos presen-

tes em todas as regiões, de Norte a Sul e de Leste a Oeste, e 

é pelas seções estaduais que mais facilmente o urologista, 

o seu paciente e a população em que estão inseridos em 

cada estado recebem o apoio e a informação necessários 

para juntos enfrentarem os problemas e as enfermidades 

relacionadas à nossa especialidade. Quando se observa o 

aspecto operacional das diversas ações que podem ser de-

senvolvidas, muitas dificilmente ganharão amplitude e se-

rão bem-sucedidas sem o envolvimento efetivo das seções 

estaduais. 

Nossos melhores presidentes foram aqueles capazes 

de deixar de lado a burocracia cartorial, a gestão de 

compadrio e o pensamento puramente empresarial para 

olhar fora da caixa, entender o conjunto da Sociedade e 

com habilidade sem fugir da responsabilidade, agregar 

a pluralidade de ideias dos muitos que desejam uma SBU 

A importância
das seções estaduais 
na estrutura da SBU

PARAÍBA

Secção Paraiba
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Defesa profi ssional e 
evento em Petrolina

PERNAMBUCO

Dr. Roberto Lucena

Presidente SBU-PE

Secção Pernambuco

Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Junior

Presidente SBU-PB

melhor, transformando a energia deles em realizações 

que alcançaram os mais distantes associados, de todos 

os recantos e a partir das seções estaduais. Em mais 

uma gestão que se inicia, desejamos ao novo presidente 

Sebastião Westphal e a cada membro da diretoria nacional, 

bem como a cada presidente estadual e sua diretoria local, 

uma gestão profícua, mas sobretudo de união e valorização 

do associado. Feliz 2018!

Estamos iniciando a gestão com o foco em defesa pro-

fissional e educação continuada. A atuação contínua junto à 

Comissão Estadual de Honorários Médicos vem consolidando a 

Urologia como especialidade catalisadora desse processo. Final-

mente, nossa pessoa jurídica está regularizada e já conta com 

credenciamentos ativos com valores de honorários dignos, com 

incremento após o acordo com o grupo de autogestão Unidas.

Mantendo a política de interiorização, realizaremos nos-

so primeiro evento nos dias 19 e 20 de abril, em Petrolina. 

Será o SBU no Vale do São Francisco, no qual teremos a parte 

científica e também momentos de congraçamento durante 

passeio pelo Velho Chico e as vinícolas da região. O Encontro 

Regular Residentes Urologia (ERRU) teve a primeira aula no 

mês de fevereiro. Nossa tradicional jornada já começa a ser 

gestada e esperamos contar com a participação e parceria dos 

colegas da Região Nordeste.
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A SBU-RJ vem ao longo de suas gestões obtendo grandes 

conquistas através da implantação de vários projetos. Inúmeros 

eventos foram realizados em parceria com diversas instituições 

de saúde, como Hospital Universitário Pedro Ernesto, Hospital 

Federal de Ipanema, Hospital Federal da Lagoa e SBOC-RJ, im-

plantando o Programa de Educação Continuada em Uro-Oncolo-

gia, que resultou na realização do I Congresso de Uro-Oncologia 

e Novas Tecnologias, em setembro de 2017. 

Tivemos também a Terça Urológica, que buscava centra-

lizar e criar um calendário para as atividades estatuais, apre-

sentando a cada semana uma nova especificidade dentro da 

Urologia. Foram fechados ainda convênios com empresas para 

atender ao segmento.

Atualmente a SBU-RJ conta com nova Diretoria para 

a gestão 2018/2019, que já inicia dando prosseguimento ao 

crescimento da entidade e adequação aos novos tempos, com 

atualização do site, nova estrutura de apresentação e interação 

com os associados com ferramentas de mídia como Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn, Whatsapp e o canal do YouTube, 

que disponibilizará palestras, cirurgias etc., podendo o associa-

do assistir em tempo real às Terças Urológicas e demais eventos. 

Muitos outros projetos estão em andamento para implantação, 

objetivando os interesses dos associados.

Essas iniciativas têm como objetivo a união e maior inte-

ração entre a SBU-RJ e seus associados, levando a eles matérias, 

notícias, atualizações científicas e prestação de serviço.

Maior interação 
com os associados

Dr. Pedro Nicolau Gabrich

Presidente SBU-RJ

Primeira Terça Urológica de 2018, transmitida via YouTube e site

Secção Rio de Janeiro

O Paraná tem a característica de possuir metade dos uro-

logistas concentrados na grande Curitiba e o restante espalhado 

pelo interior. Na gestão anterior conseguiu-se uma grande parti-

cipação dos associados nas atividades na capital. 

Temos como objetivo e desafio distribuir por todo o estado 

as atividades da SBU-PR, atingindo o associado isolado no interior. 

Para isso pretendemos realizar atividades em quatro regiões: 

norte, noroeste, oeste e centro. 

As diferentes regiões têm particularidades próprias no 

mercado de trabalho e de relacionamento entre os urologistas e 

operadoras de planos de saúde. Mas a SBU, como a entidade de 

defesa profissional, apoiará seus associados, promovendo uma 

integração que respeite os interesses de cada região.

SBU-PR quer
realizar atividades
em todo o estado

PARANÁ

Secção Paraná

Dr. Sílvio Henrique Maia de Almeida

Presidente SBU-PR
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A nossa gestão na SBU-SE pretende principalmente 

trabalhar pela união dos colegas urologistas. Acredito que 

somente assim poderemos lutar por melhores condições de 

trabalho e remuneração, tanto no setor público, como no 

privado. 

Planejamos expor à opinião pública a dura realidade 

do SUS e cobrar dos gestores estruturação de serviços prin-

cipalmente nas áreas de endourologia e de transplante re-

nal, procedimentos que o SUS do nosso estado não oferece 

à população. 

Com relação à educação continuada, temos o projeto 

de realizar reuniões científicas periódicas alternando temas 

como uro-oncologia, disfunções miccionais, andrologia e 

endourologia. A proposta é que sejam discutidos casos clí-

nicos visando a sedimentar conceitos e aspectos práticos do 

dia a dia do urologista.

Reuniões científi cas 
periódicas

Dr. Mario Henrique Tavares Martins Jr.

Presidente SBU-SE

SERGIPE

Estamos iniciando nossa administração à frente da pre-

sidência da SBU-SC. Ao longo dos anos nossa seção estadu-

al tem sido muito bem conduzida, o que só aumenta nossa 

responsabilidade nesse novo desafio. Podemos dizer que des-

frutamos de um ambiente agradável que produz um convívio 

extremamente salutar entre os colegas de nosso estado.

Realizamos tradicionalmente os Encontros Catarinen-

ses de Urologia, nos quais temos a oportunidade de trocar-

mos experiências e promovermos a confraternização entre 

nossas famílias.

Iniciamos 2018 de uma forma especial, pois teremos o 

privilégio de sediar o XIV Congresso Sul Brasileiro de Urologia, 

que ocorrerá na cidade de Balneário Camboriú, no Infinity 

Blue Resort & Spa, entre 12 a 14 de julho. 

Esperamos todos vocês em nossa santa e bela Santa Catarina!

Congresso
Sul Brasileiro 
de Urologia será 
realizado em julho

Dr. Antonio Euclides Pereira de Souza Jr.

Presidente SBU-SC

SANTA CATARINA

Secção SergipeSecção Santa Catarina

Dr. Alexandre Barotto entrega a presidência ao Dr. Mario Henrique
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A SBU-SP completará 50 anos em 2019. Ao longo desse perí-

odo as várias diretorias que geriram a entidade buscaram solidificá-

-la como uma instituição representativa do urologista do estado de 

São Paulo. A parceria estabelecida com a Associação Paulista de 

Medicina, com associações representativas de profissionais de saú-

de e de especialidades médicas, cursos de atualização periódicos 

na capital e interior e o Congresso Paulista de Urologia, hoje um dos 

maiores eventos urológicos do mundo, fortalecem o vínculo entre a 

SBU-SP e os seus membros. 

A Diretoria Executiva atual da SBU-SP é composta em gran-

de parte por membros que atuaram na gestão 2016-17. Com isso, 

vários projetos já implantados com sucesso terão continuidade, so-

mados a novas ações e inovações. É o caso do Proteus, que a cada 

ano agrega um maior número de participantes, que atualmente é 

composto não apenas por residentes e recém-egressos dos progra-

mas de residência, mas também por urologistas que buscam reci-

clar seus conhecimentos, e o Uro-Onco Litoral, que já na sua primei-

ra edição em novembro passado consolidou-se como um evento 

oficial do calendário urológico. 

A situação financeira da SBU-SP é estável, apesar da crise 

econômica nacional, com a totalidade das despesas cobertas e ba-

lanço positivo. Isso possibilita à Diretoria o desenvolvimento con-

tínuo de atividades científicas e administrativas que beneficiam o 

urologista. Entre os projetos elaborados para o próximo biênio te-

mos o Proteus (de 11 a 13 de abril de 2018), o Endo-Pizza (reuniões 

periódicas com grupos de urologistas sobre temas de endourolo-

gia), o Reciclar, o Uro-Onco Litoral (novembro de 2018) e a Jornada 

Paulista de Urologia em Campos do Jordão (abril de 2019). 

Dr. Flavio Eduardo Trigo Rocha

Presidente SBU-SP

Projetos
para o biênio

SÃO PAULO

Secção São Paulo
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SBU tem atuado cada vez mais junto aos veículos de 

comunicação para se tornar uma fonte de informações 

confiável na área. Entre as funções dos Departamen-

tos da entidade está a de esclarecer jornalistas sobre os temas em 

voga. Nos dois primeiros meses do ano, foram cerca de 200 citações 

na imprensa.

Entre janeiro e fevereiro, a SBU foi procurada por diversos ve-

ículos para comentar sobre incontinência urinária, saúde da bexi-

ga, tratamento da HPB no SUS, disfunção erétil e infecção urinária. 

Uma das matérias teve chamada na capa do jornal O Globo, sobre 

os 20 anos do Viagra, e contou com a participação do Coordenador 

do Departamento de Sexualidade e Reprodução, Dr. Carlos Da Ros. 

No período, a entidade também se reuniu com a produtora 

executiva do programa Bem Estar, da TV Globo, Karina Dorigo, para 

definir sua participação no Bem Estar Global, ação de esclarecimen-

to ao público que acontece em diversos estados. A primeira partici-

pação ocorreu no dia 9 de março, em Salvador (BA).

No Facebook de leigos, o tema que teve maior repercussão em 

janeiro foi sobre a estenose de uretra do presidente Michel Temer. 

Em fevereiro, o câncer de bexiga chamou a atenção ao relacionar o 

sangue na urina a um indício da doença. A página tem cerca de 16 

mil seguidores e um alcance mensal em torno de 30 mil pessoas.

SBu na mídia /   bodau      /   bodau      

Entidade fecha parceria com Bem Estar Global, da TV Globo

Post de maior repercussão em janeiro no Facebook da SBU

Matéria de capa do Segundo Caderno, de O Globo, em janeiro

A

Destaque na imprensa e 
repercussão no Facebook
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Defesa de doutorado

Participe do BODAU Bolsa de emprego

Dr. Márcio Augusto Averbeck defendeu em 02 de 

agosto de 2017 sua tese de doutorado em Ciências da Saúde 

junto à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA), sob orientação do Prof. Dr. Ernani L. Rho-

den. O trabalho foi intitulado “Análise Funcional e Histomor-

fométrica da Bexiga em Pacientes com Sintomas do Trato 

Defendeu alguma dissertação de mes-

trado ou tese de doutorado nos últimos seis 

meses? Envie uma foto da sua defesa com o 

título do trabalho, nome da instituição e os 

componentes da banca para publicarmos 

aqui neste espaço. E-mail: 

Quer comunicar a sua oportunidade de 

emprego no BODAU? Envie o descritivo da 

vaga e prazo para:

No próximo número teremos uma editoria 

dedicada ao mercado de trabalho.

Dr. Averbeck (quarto da esq. para dir.) no dia da defesa de tese

Na premiação de melhor trabalho de pesquisa do CBU 2017

Urinário Inferior”. A banca contou com a presença dos 

professores Antônio Carlos Lima Pompeo (USP), Gus-

tavo Franco Carvalhal (PUC-RS), Adriana Vial Roehe 

(UFCSPA) e Antônio Nocchi Kalil (UFCSPA; relator). A 

tese recebeu o prêmio de melhor trabalho de pesqui-

sa clínica do Congresso Brasileiro de Urologia 2017. 

Trata-se de uma pesquisa que permitiu a identifica-

ção de marcadores de disfunção vesical em homens 

com sintomas urinários e que foram submetidos à 

prostatectomia aberta.

bodau@sbunet.org.br

bodau@sbunet.org.br
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Escola supErior dE urologia (Esu)______________________________________________________

Diretor: Gustavo Franco Carvalhal

Educação WEB
Felipe de Almeida e Paula 

Cursos Presenciais
Rogério Saint-Clair Pimentel Mafra  
  
Estudos Epidemiológicos | Enquetes
Stênio de Cássio Zequi              

Departamentos
2018-2019

Coordenador Projetos | Diretrizes |
Recomendações | Consensos
Carlos Henrique Suzuki Bellucci        

Avaliação de Tecnologia em Saúde
Filemon Anastácio Silva Casafus 

dEpartamEnto dE tErapia 
minimamEntE invasiva
_________________________________________

Coordenador Geral: Marcos Flávio
Holanda Rocha

Coordenador Cirurgia Robótica
Anuar Ibrahim Mitre

Membros:
Tibério Moreno de Siqueira Júnior     
Gustavo Caserta Lemos 

uEm é quEm?



b .  Edição 1   |    jan . fev . mar   |  2018

40      \      bodau   \    quem é quem

Coordenador Cirurgia Vídeo Laparoscópica
Anibal Wood Branco 
     
Membros:
Aurus Dourado Meneses  
Lucas Teixeira e Aguiar Batista    
George Rafael Martins de Lima 
Coordenador Endourologia
Ernesto Reggio

Membros:
Antonio Peixoto de Lucena Cunha
Alexandre Danilovic
Ricardo Brianezi Tiraboschi   

 

dEpartamEnto dE
disfunçõEs miccionais
_______________________________________

 

Coordenador Geral: Carlos Alberto
Ricetto Sacomani

Coordenador da Área de Urologia Feminina
Fernando Gonçalves de Almeida

Membros:
Wagner Aparecido França
Nelson Sivonei da Silva Batezini 
João Antonio Correa

Coordenador da Área de Uroneurologia
José Ailton Fernandes Silva

Membros:
Ruiter Silva Ferreira
José Antonio Penedo Prezotti
Márcio Augusto Averbeck

Coordenador da Área de HPB
Ricardo Luís Vita Nunes

Membros:
Alcides Mosconi Neto
Rogério de Fraga
Alberto Azoubel Antunes 

dEpartamEnto dE uropEdiatria
_________________________________________   

Coordenador Geral:  Atila Victal Rondon

Membros:
José Murillo Bastos Netto
Adriano Almeida Calado
George Rafael Martins de Lima 

dEpartamEnto dE
intEgração associativa 
_________________________________________  

Coordenador Geral: Antonio Carlos Lima 
Pompeo  

Coordenador Urologista Jovem:
Alexandre Saad Feres Lima Pompeo

Membros:
Luiz Felipe Snel Zanettini
Guilherme de Almeida Prado Costa 

Coordenadora Urologia Mulher
Maria Cláudia Bicudo Fürst

Membros:
Regina Pacis Nogueira do Nascimento
Rafaela Rosalba de Mendonça

Coordenador Urologia Senior
Valdemar Ortiz

dEpartamEnto dE uro-oncologia    
_________________________________________

Coordenador Geral: Wilson Francisco Schreiner 
Busato Jr.

Coordenador Câncer de Próstata
Rafael Ferreira Coelho

Membros:
Gilberto Laurino Almeida
Giovani Thomaz Pioner 
Rodolfo Borges dos Reis
Eduardo Franco Carvalhal
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Coordenador Câncer de Rim e Adrenal
Romolo Guida
Membros:
Maurício Dener Cordeiro
Lucas Medeiros Burttet 

Coordenador Câncer de Bexiga
Lucas Mendes Nogueira

Membros:
Ari Adamy Júnior
Daher Cezar Chade
Luís Felipe Piovesan
Ricardo de Lima Favaretto

Coordenador Câncer de Pênis e Testículo
José de Ribamar Rodrigues Calixto

Membros:
Aluizio Gonçalves da Fonseca
Eduardo de Castro Ferreira

dEpartamEnto dE
sExualidadE E rEprodução
_________________________________________   

Coordenador Geral: Carlos Teodósio da Ros

Coordenador Saúde Sexual
Giuliano Amorim Aita

Membros:
Fenando Lorenzini
Eduardo Berna Bertero  
Carlos Eurico Dornelles Cairoli

Coordenador de Reprodução
Marcelo Vieira

Membros:
Daniel Suslik Zylbersztejn
Marcello Antônio Signorelli Cocuzza

dEpartamEnto dE transplantE
_________________________________________    

Coordenador Geral: José Carlos Arenhart

Membros:
Marco Túlio Coelho Lasmar 
Luiz Sergio Santos

dEpartamEnto dE doEnças 
infEcciosas E inflamatórias
_________________________________________  

Coordenador Geral: Mauricio Hachul

Membros:
Roberto Carlos Sedrez
Marcus Vinícius Verardo de Medeiros

dEpartamEnto dE trauma E 
cirurgia rEconstrutiva
_________________________________________  

Coordenador Geral: Andre Guilherme Cavalcanti

Membros:
Rodrigo Ketzer Krebs
Gustavo Cavalcanti Wanderley

Escritório dE Brasília
_________________________________________    

Coordenação de Políticas e Projetos
Rodrigo Monnerat 

Administração do Escritório e Relação com 
Ministérios/Governo Federal
Romulo Maroccolo Filho 

Relação com o SENAR e demais Órgãos 
Públicos
Mário Ronalsa Brandão Filho 

COMISSÕES
2018-2019
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comissão dE sElEção E título
dE EspEcialista (cstE) 
_________________________________________  

Presidente: Gilberto Laurino Almeida
Membros:
Eyder Leite Ferreira (Secretário)
Alexandre Fornari 
André Lopes Salazar 
Antonio Euclides Pereira de Souza Júnior 
Francisco de Assis Teixeira Guerra
Guilherme Antonio Veloso Coaracy
Gustavo Ruschi Bechara 
João Sérgio de Carvalho Filho
José Ailton Fernandes Silva
José Antonio Penedo Prezotti
Jose de Bessa Jr.
Miguel Zerati Filho
Rodrigo Ketzer Krebs
Leonardo Seligra Lopes

comissão dE Ensino E 
trEinamEnto (cEt) 
_________________________________________  

Presidente: Arilson de Sousa Carvalho Júnior

Membros:
Wilson Francisco Schreiner Busato Jr    
Marcelo Langer Wroclawski - Coordenador RECET
Fernando Meyer                                      
Luiz Sérgio Santos
Walter Luiz Ribeiro Cabral 
Pedro Nicolau Gabrich
Evandro Falcão do Nascimento
Fabio Sepúlveda Lima
Fabrício Borges Carrerette
Flávio Lobo Heldwein - PROCET
Fransber Rondinelle Araújo Rodrigues - Secretário
Adriano Almeida Calado
José Vaz da Silva Júnior
Luiz Figueiredo Mello
Rommel Prata Regadas
Samuel Saiovici - Ouvidor
Silvio Henrique Maia de Almeida

comissão dE ética associativa
_________________________________________     

Presidente: Lúcio Flávio Gonzaga  

Membros:
Ney Clayton Bueno Barbosa
Carlos Alberto Monte Gobbo
Carlos Roberto Ferreira Jardim
Hans Joachim Barg
Humberto Elias Lopes
Luis Alberto Zanettini 
George Rafael Martins de Lima

comissão dE
valorização profissional
_________________________________________     

Presidente: Carlos Alberto Ricetto Sacomani

Membros:
João Antonio Pereira Correia
Aguinel José Bastian Júnior
José Ailton Fernandes Silva
Romolo Guida 
Filemon Anastácio Silva Casafus

comissão dE comunicação
_________________________________________   

Presidente: Geraldo Eduardo de Faria

Membros:
Carlos Teodósio da Ros
Maria Cláudia Bicudo Fürst
Rui Nogueira Barbosa
Leonardo Seligra Lopes
José Carlos Cezar Ibanhez Truzzi 

comissão  dE   rElaçõEs   intErnacionais
_________________________________________    

Presidente: Luiz Otávio Torres| AUA | EAU | SIU

Membros:
Hamilton de Campos Zampolli - CAU
Ernesto Reggio - Endo Urological Society
Márcio Augusto Averbeck - Internacional 
Continence Society

comissão dE EvEntos oficiais
_________________________________________    

Presidente: Rômulo Augusto da Silveira 
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Membros:
Fábio de Oliveira Vilar
Antonio Peixoto de Lucena Cunha
Gustavo Franco Carvalhal 
Pedro Luiz Macedo Cortado
Samuel Dekermacher

comissão organizadora 
do congrEsso BrasilEiro dE 
urologia dE 2019
_________________________________________  

Presidente: Sebastiao Jose Westphal

Membros:
Antonio Carlos Lima Pompeo  
Geraldo Eduardo de Faria - Tesoureiro do Congresso
Antonio de Moraes Junior - Secretário do Congresso
Silvio Henrique Maia de Almeida  
Luiz Sergio Santos  
Archimedes Nardozza Júnior
Aguinaldo Cesar Nardi
Fernando Meyer 

comissão dE Educação 
continuada E dirEtrizEs
_________________________________________ 

Diretor: Gustavo Franco Carvalhal

Membros:
Felipe de Almeida e Paula - Educação WEB
Rogério Saint-Clair Pimentel Mafra - Cursos Pre-
senciais
Stênio de Cássio Zequi - Estudos Epidemiológicos 
| Enquetes
Carlos Henrique Suzuki Bellucci - Coordenador de 
Projetos - Diretrizes| Recomendações | Consensos
Filemon Anastácio Silva Casafus

comissão Extraordinária 
dE rEforma do Estatuto E 
rEgimEnto
_________________________________________

Presidente: Carlos Alberto Ricetto Sacomani

Membros:
Alfredo Felix Canalini
Antonio de Moraes Júnior

Dante Sica Filho
Flavio Eduardo Trigo Rocha
Lucas Mendes Nogueira
Rodrigo Monnerat

comissão Extraordinária 
dE captação dE rEcursos 
institucionais 
_________________________________________

Presidente: Antonio de Moraes Júnior

Membros:
Wagner Coelho Porto
Márcio Bergonsi Turra
Rodrigo Monnerat

comissão ciEntífica do 
congrEsso BrasilEiro dE 
urologia dE 2019 
_________________________________________

Presidente: Gustavo Franco Carvalhal

Membros:
André Guilherme L. da C. Cavalcanti
Antonio Carlos Lima Pompeo  
Atila Victal Rondon
Carlos Alberto Ricetto Sacomani
Carlos Henrique Suzuki Bellucci
Carlos Teodósio da Ros
Filemon Anastácio Silva Casafus
Francisco Flávio Horta Bretas
José Carlos Arenhart
Marcos Flávio Holanda Rocha
Mauricio Hachul
Rogério Saint-Clair Pimentel Mafra 
Stênio de Cássio Zequi
William Carlos Nahas



agenda de
eventos | 2018

DATA EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES

12 a 14
de abril

Curso de Cirurgia Urológica
IRCAD

IRCAD América Latina, 
Unidade Barretos (SP) 

20% de desconto
a associados SBU

(17)3321-7000 

OU

contact@ircadamericalatina.com.br

19 a 21
de abril

SBU-PE
no Vale do São Francisco

Nobile Suites
Del Rio Petrolina,

Petrolina (PE)

(81)99184-1274

OU

sbu.pealessandra@gmail.com

06 a 08
de junho

XXI Congresso Brasileiro
de Geriatria e Gerontologia

Windsor Convention & 
Expo Center,

Rio de Janeiro (RJ)

www.cbgg2018.com.br 

07 a 09
de junho

XIX Congresso
Mineiro de Urologia

Espaço de Eventos
UNIMED BH

Belo Horizonte – MG

(31)3140-7117/99921-7117
www.congressomineirouro2018.com.br

12 a 14
de julho

XIV Congresso Sul
Brasileiro de Urologia

Balneário Camboriú (SC) www.csbu2018.com.br

03 a 04
de agosto

Simpósio de Uro-oncologia e Cirurgia 
Robótica do HCPA

Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre, Porto 

Alegre (RS)

eventos@hcpa.edu.br

(51) 3359-8090
www.hcpa.edu.br

Acompanhe todos os eventos em: 

www.portaldaurologia.org.br/medicos/category/agenda/



Baixe já o aplicativo da SBU e tenha as principais 
funcionalidades da Sociedade na palma de sua mão.

Simplifi que.

Disponível nas lojas da 
AppleStore e PlayStore.

• Acesso ao PEC EAD,                  
vídeoaulas do Pró-TiSBU, webcast  
e vídeos do SBU Responde
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• Pagamento 
de anuidade

• Atualização 
cadastral

• Acesso a informações 
de eventos

• Acesso às notícias da
SBU (com notifi cações
no APP)

• Acesso aos Comunicados 
Ofi ciais, Guidelines, 
Diretrizes, Portarias, IBJU
e SBU Online



I N SCR I ÇÕES  ABERTAS

Venha conferir as informações sobre
 este grande evento pelo site:

c sbu2018 . com .b r

GERENCIAMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO

PROMOÇÃO

ESTADO ANFITRIÃO

I N FORMAÇÕES :  048  3238 . 8843  |  048  9 . 9962 . 7589
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