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evento reúne a cada dois anos mais de mil uro-

logistas em três dias de intensa atividade cien-

tífica. Neste ano, além dos vários expoentes 

nacionais, teremos entre os palestrantes cinco 

experts internacionais para abordar temas de 

uro-oncologia, disfunção miccional, endouro-

logia, uropediatria e andrologia. Em maio te-

remos o Congresso da Associação Americana 

de Urologia (AUA), em Chicago (EUA). Em meio 

à intensa programação científica, como já é 

tradição no evento, teremos a reunião conjun-

ta com a AUA. A delegação brasileira de longa 

data figura entre as mais representativas, e a 

realização desse encontro fortalece cada vez 

mais os laços de amizade e contribuição cientí-

fica entre as duas Sociedades.

Na busca de uma integração ainda 

maior com o associado, a SBU lançou neste ano 

um programa de premiação aos urologistas 

de acordo com suas participações em proje-

tos da Sociedade. Serão atribuídas pontua-

ções para cada acesso a aulas, consultas ao 

primeiro trimestre de 2019 se foi. As 

promessas de ano novo têm 25% a 

menos de tempo para que se concre-

tizem, e as expectativas no novo governo bus-

cam se consolidar.

Neste mesmo primeiro trimestre, a te-

lemedicina conquistou espaço nas conversas 

de corredor, nas salas de conforto médico, na 

mídia leiga. Obteve aprovação pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM). Em pouco tempo, 

uma multidão de manifestações e, por fim, 

revogada a aprovação! Uma visão crítica e o 

ponto de vista do Dr. Antonio Carlos Endrigo, 

diretor de Tecnologia da Informação da Asso-

ciação Paulista de Medicina (APM) e membro 

do comitê organizador do Global Summit Tele-

medicine & Digital Health, congresso sobre te-

lemedicina e saúde digital da América Latina, 

de 3 a 6 de abril, em São Paulo. Quais os pontos 

que pesaram na decisão do CFM de revogar a 

recém-aprovada inclusão da telemedicina no 

contexto da atenção à saúde brasileira? O que é 

necessário para que essa tecnologia seja efeti-

vamente incorporada na nossa prática?

No meio urológico nacional a sensação 

de que o primeiro trimestre de 2019 passou 

rápido demais se mistura com a expectativa 

do XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia. O 

evento, que ocorrerá no mês de agosto em Curi-

tiba, está com a sua programação concluída, 

voltada a agregar conhecimento e a integrar os 

urologistas de todo o País. 

Dois outros eventos urológicos de gran-

de importância se aproximam: a XVI Jornada 

Paulista de Urologia e o Congresso Anual da 

Associação Americana de Urologia. A Jornada 

Paulista ocorre em abril na charmosa cidade de 

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. O 

Portal, ao aplicativo, atualização cadastral e 

frequência em eventos oficiais. Nesta edição 

do BODAU, conheça os detalhes do progra-

ma SBU Participação no texto do presidente 

Sebastião Westphal. 

A expectativa de controle do câncer re-

nal advinda de uma molécula isolada da saliva 

do carrapato. O Ambyomin-X é uma proteína 

recombinante com característica estrutural 

semelhante à de inibidores da coagulação pre-

sentes na saliva do carrapato Amblyomma ca-

jennense. A pesquisa inicial foi tema da tese de 

doutorado do Dr. Hamilton Zampolli, tendo sido 

constatado efeito antineoplásico em células de 

câncer renal, sem danos citotóxicos em células 

normais. Sabemos que transição da bancada 

para o uso clínico é longa. Mas quais os efeitos 

antineoplásicos do Amblyomin-x? Qual o me-

canismo de ação da molécula que pode vir a 

se tornar mais uma ferramenta no combate ao 

câncer? Veja na seção Urologia Translacional.

Como aplicar seu dinheiro neste ano? O 

que saber sobre investimentos que prometem 

maior rendimento? Como não comprometer 

seu patrimônio? Finanças em Urologia traz as 

dicas sobre gerenciamento financeiro do seu 

consultório em sete passos pelo especialista 

em finanças Dalton Ferreira. 

Ainda nesta edição do BODAU acompa-

nhe as atividades exercidas pelas Seções Esta-

duais da SBU e quais os tópicos mais relevantes 

de cada especialidade urológica apresentados 

pelos representantes dos departamentos cien-

tíficos da nossa Sociedade. 

Boa leitura a todos! 

Dr. José Carlos Truzzi

Editor do BODAU

Dr.  José Carlos Truzzi
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Há muito nos preocupamos com a ati-

va participação dos associados nos diversos 

projetos e na vida diária da sua Sociedade. 

Como isso a cada dia se torna mais 

premente, pois, com a comunicação nos pa-

tamares atuais, se não nos comunicamos, re-

petimos o velho chavão do Chacrinha “quem 

não se comunica se trumbica”, procuramos 

alternativas para estimular essa interação do 

associado com a SBU.

Surge, assim, o projeto SBU Participação 

– hoje transformado em realidade. Este progra-

ma, mais do que premiar, procura estimular a 

participação constante de nossos associados. 

A ideia de criar uma premiação buscou ofere-

cer mais um estímulo a essa participação e, 

assim, tornarmos real a busca por atualização, 

educação continuada, leitura científica e, em 

resumo, pela interação com o dia a dia da SBU.

Procurou-se estabelecer um ranking 

de atividades que poderá ser aperfeiçoado 

nas próximas edições do programa, sendo 

que as atuais permanecerão até 30 de junho 

de 2019. Esta é a data limite para a premia-

ção dessa edição do programa, quando apu-

raremos os maiores pontuadores e proporcio-

naremos a esses associados a participação 

no evento máximo da nossa SBU – o XXXVII 

Congresso Brasileiro de Urologia, de 24 a 27 

de agosto, em Curitiba.

Mas como funciona afinal o Programa 

de Participação do Associado?

De maneira simples e totalmente 

automatizada, sempre que o associado in-

teragir com a Sociedade, será premiado au-

tomaticamente. As informações minucio-

sas estão no nosso Portal da Urologia, mas 

transcrevo aqui o valor das atividades para 

essa edição do programa.

SBU Participação
P r o g r a m a
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Dr. Sebastião Westphal
Presidente da SBU 

De maneira 
simples e 

totalmente 
automatizada, 

sempre que o 
associado interagir 

com a Sociedade, 
será premiado 

automaticamente.”

Com essa iniciativa criaremos uma 

maior interação com todos os associados 

e nesta edição optamos por uma premia-

ção diferenciada para a urologista mulher, 

o urologista jovem e o urologista sênior. 

Mas todos estarão participando e acu-

mulando pontos para a participação no 

XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia. 

Participem das nossas atividades, 

leiam e-mails, usem o aplicativo, atua-

lizem-se cientificamente, leiam o IBJU 

(sempre com acesso pelo link do portal – 

você estará ganhando duas vezes, uma ao 

acessar o portal e outra ao acessar o IBJU), 

acessem o estande dos patrocinadores 

premium (esta atividade já pontuou no 

Congresso Norte Nordeste, em Salvador) e 

fundamentalmente mantenham seus ca-

dastros atualizados – é fácil e simples, e 

com isso poderemos manter contato sem-

pre que necessário com todos os quase 

4.500 associados.

Boa participação a todos e que pos-

samos tornar esse programa uma realida-

de da integração do associado com a SBU.

Acesso ao Portal da Urologia 10 pontos por dia

Acesso ao Aplicativo SBU 10 pontos por dia

Abrir os e-mails institucionais da SBU (SBU Online e Comunicados Oficiais) 20 pontos por e-mail

Responder às pesquisas SBU 50 pontos por pesquisa

Assistir na íntegra às aulas do PEC EAD e do PEC TiSBU 50 pontos por aula assistida na 
íntegra

Acesso ao IBJU (através da página da IBJU no Portal da Urologia) 50 pontos por acesso (máximo 
250 pontos por mês)

Visita a stands de patrocinadores premium durante eventos oficiais da SBU 30 pontos por dia de evento

Pagamento em dia da anuidade (antes do prazo final - 30/04) 500 pontos

Participação presencial em eventos promovidos pela SBU (Urologia Global, SBU na 
estrada etc.)

200 pontos por evento

Participação ativa e voluntária nas ações sociais da SBU (Senar, Novembro Azul, 
Mês da Incontinência, Mês do Adolescente, Ação Global)

500 pontos por evento

Participação em eventos oficiais SBU (congressos regionais, conforme regimento, e 
Encontro de Língua Portuguesa da AUA e da CAU)

200 pontos por evento

Participação em eventos das seções estaduais previamente cadastrados na SBU 100 pontos por evento

Participação no CBU (através de check-in no aplicativo) 1.000 pontos

Inscrição no CBU de sócios remidos 1.000 pontos

Atualização cadastral (via aplicativo ou Portal da Urologia) 300 pontos por ano
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T E L E C O N S U L T A

AVANÇO OU RETROCESSO?
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ublicada no Diário Oficial da 

União no dia 07 de fevereiro, a 

Resolução do Conselho Federal 

de Medicina (CFM) conhecida 

como a “Resolução da Telemedicina” propi-

ciou um caloroso debate envolvendo a clas-

se médica e suas entidades representativas. 

Afinal, essa nova forma de relacionamento é 

um avanço inevitável ou se configura em um 

perigoso retrocesso com nefastas consequên-

cias para a relação médico-paciente?

O CFM definiu a telemedicina como o 

exercício da medicina mediado por tecno-

logias para fins de assistência, educação, 

pesquisa, prevenção de doenças e lesões e 

promoção da saúde. Também estabeleceu 

que ela pode ser síncrona (quando realizada 

em tempo real) ou assíncrona (atendimen-

to off-line) e elencou uma série de possibi-

lidades de atendimento a distância, como 

a teleconsulta, o telediagnóstico, a telein-

terconsulta, a telecirurgia, a teletriagem, a 

teleorientação, a teleconsultoria e o telemo-

nitoramento.

Entre todas essas modalidades me-

diadas pelas modernas tecnologias da inter-

net, sem dúvida a mais polêmica é a tele-

consulta, definida como a consulta médica 

remota, com médico e paciente localizados 

em diferentes espaços geográficos. De acor-

do com a Resolução, que foi revogada em 

22 de fevereiro, a primeira consulta deveria 

ser presencial, mas com previsão de exce-

ção para os casos de comunidades geogra-

ficamente remotas, desde que no local o 

paciente esteja acompanhado por um pro-

fissional de saúde. Nos casos de atendimen-

Dr. Geraldo Eduardo Faria
Diretor da Comissão de

Comunicação da SBU

to por longo período ou de doenças crônicas, 

deverá ser realizada uma consulta presen-

cial em intervalos não superiores a 120 dias.

A história da telemedicina provavel-

mente tem seus primórdios na invenção, em 

1910, do estetoscópio eletrônico que, acopla-

do a amplificadores, receptores e repetidores, 

conseguia transmitir sinais por cerca de 50 

milhas. A partir do século XIX, com a criação 

do telégrafo e da telegrafia, o uso da medicina 

a distância aumentou de forma significativa, 

permitindo o envio de laudos radiográficos en-

tre locais diferentes. No final do século XIX, a 

popularização da telefonia resultou na criação 

de redes de transferência de dados facilitando 

a transmissão de sinais gráficos, como eletro-

cardiogramas, permitindo o compartilhamen-

to dos resultados entre vários profissionais.

Nos tempos contemporâneos, a tele-

medicina tem ajudado na assistência aos 

astronautas em órbita na estação espacial, 

através de envios de sinais como pressão 

arterial, ritmo respiratório, eletrocardiogra-

ma, temperatura corpórea, etc. Esses sinais 

enviados para os controles na Terra são moni-

torados por médicos que podem, a partir das 

informações, adotar condutas clínicas. E a te-

lecirurgia, que vem ganhando cada vez mais 

espaço, foi também incluída na Resolução do 

CFM e definida como o procedimento feito 

por um robô, manipulado por um cirurgião a 

distância desde que ao lado do paciente este-

ja um médico com a mesma habilitação do 

cirurgião remoto.

As primeiras experiências com a tele-

medicina no Brasil se iniciaram efetivamente 

em 1994 com a transmissão a distância dos 

exames de eletrocardiograma. Em 1995, o 

Incor criou o “ECG-Fax”, que disponibilizava 

a análise dos exames por médicos do Ins-

tituto, enviados por fax por profissionais de 

outras cidades. Em 1996, a mesma insti-

tuição tornou possível o monitoramento de 

pacientes em domicílio através do sistema 

denominado “ECG-Home”.

Em nosso País, na última década, 

houve uma grande evolução da telemedici-

na, que recebeu incentivo governamental, 

possibilitando a formação de núcleos de 

pesquisa em várias universidades brasileiras.

Seguramente a telemedicina se tornará 

uma grande aliada do médico disponibilizan-

do recursos tecnológicos que permitirão ao 

profissional oferecer ao paciente um diagnós-

tico e uma terapêutica mais precisa e eficaz. A 

teleconsulta ainda é uma questão em debate, 

pois não contempla aspectos fundamentais 

da relação médico-paciente caracterizados 

pela presença física das partes, do olho no 

olho, do exame clínico e principalmente do 

apoio e conforto psicológico que, no momento 

da consulta, nós, médicos, podemos oferecer 

aos pacientes fragilizados e a seus familiares. 

Seguramente, por mais desenvolvida 

que seja, nenhuma tecnologia conseguirá 

reproduzir essas ações. Como se manifes-

tou o cirurgião oncológico Ademar Lopes 

do A.C. Camargo: “a medicina virtual di-

ficilmente conseguirá ser tão completa 

quanto a consulta presencial”.

Entre todas essas modalidades mediadas pelas modernas 

tecnologias da internet, sem dúvida a mais polêmica é a 

teleconsulta, definida como a consulta médica

remota, com médico e paciente localizados

em diferentes espaços geográficos.”

P
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Terapia de reposição de 
testosterona: quando e 
como?

A testosterona é o principal andrógeno nos homens e é es-

sencial para o desenvolvimento e manutenção dos caracteres se-

xuais secundários. Quando os níveis de testosterona decrescem, os 

homens podem experimentar sintomas físicos e psicológicos, que 

comprometem seu bem-estar e sexualidade. Além disso, a defici-

ência de testosterona (T) está associada a alterações metabólicas 

(obesidade e síndrome metabólica). A deficiência de T é uma condi-

ção médica bem definida e requer tratamento.

 A Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino 

(DAEM) tem diagnóstico clínico (sinais e sintomas associados à de-

ficiência androgênica) e laboratorial (níveis reduzidos de testostero-

na total, isto é, inferiores a 230-346 ng/dL com ou sem diminuição 

da sensibilidade genômica à testosterona).

A prevalência da deficiência de T varia amplamente nas diver-

sas populações. Entretanto estima-se que 75% dos homens man-

têm níveis normais de testosterona total (TT) mesmo com o avanço 

da idade. Portanto, a deficiência de T não é decorrente exclusiva-

mente do envelhecimento. 

Há duas indicações para terapia de reposição hormonal em 

homens adultos com níveis reduzidos de T.

1) hipogonadismo por bloqueio no eixo hipotálamo-hipófise-

-testicular (por exemplo: hipofisectomia, atrofia testicular);

2) hipogonadismo tardio (DAEM).

Os receptores de andrógenos estão presentes em vários te-

cidos do corpo. O receptor de andrógeno contém um segmento de 

DNA conhecido como CAG (citosina-adenina-guanina), que se repe-

te várias vezes. Na maioria dos homens, o número de repetições é 

de 10 a 36. O número de sequências CAG pode influenciar a sensi-

bilidade aos andrógenos, a ação e o fenótipo androgênicos, mesmo 

na presença de níveis normais de testosterona.

Como não há um ponto de corte absoluto na população 

geral para início dos sintomas ou para os efeitos adversos à saú-

de, e por haver uma variação interindividual da sensibilidade à 

T (relacionada ao número de sequências CAG), a TRT pode ser 

oferecida, baseada no julgamento clínico de homens com sinais 

e sintomas de hipogonadismo e níveis de TT limítrofes ou nor-

mais. 

A T tem múltiplos efeitos no corpo. No cérebro estimula 

a libido, cognição, memória e influencia as emoções e o com-

portamento agressivo. Nos rins estimula a eritropoiese. Na pele, 

estimula a produção de colágeno, o crescimento dos pelos e a 

produção de sebo. No coração, participa da regulação do débito 

cardíaco e do fluxo sanguíneo coronário e periférico. A testoste-

rona é importante também para a manutenção da massa mus-

cular e da densidade mineral óssea. Por fim, participa do desen-

volvimento da genitália masculina e da preservação da ereção.

O objetivo da TRT é recuperar os níveis fisiológicos de T e 

obter melhora dos sinais e sintomas relacionados à deficiência 

androgênica. Os riscos e potenciais benefícios do tratamento 

devem ser apresentados, bem como a opção de não tratar. É 

importante a participação ativa do paciente, que deve ser in-

centivado a perder peso e a introduzir mudanças no seu estilo 

de vida, tendo em vista que a obesidade e síndrome metabólica 

quase sempre estão presentes.

A TRT exige monitoramento clínico e laboratorial periódi-

cos para avaliação da eficácia e segurança. Entre as formas de 

reposição hormonal há a terapia com T exógena e as terapias 

que estimulam a produção endógena. A T exógena pode ser ofer-

tada na forma oral, intramuscular (IM), transdérmica, através de 

implantes subcutâneos e mais recentemente através de forma 

intrabucal e nasal. 

As formas orais alquiladas são proscritas devido à sua hepa-

totoxicidade e não estão mais disponíveis para uso. O undecanoato 

não passa pela circulação hepática, requer várias tomadas diárias 

e deve ser usado após as refeições devido à sua lipossolubilidade. 

Como desvantagem, tem uma grande variabilidade individual na 

sua farmacocinética, o que o torna uma opção não ideal para TRT 

em longo prazo (disponível na Europa e não nos EUA). 

As formas IM de curta ação (cipionato, enantato e propiona-

to) ainda são bastante usadas em nosso meio devido ao seu baixo 

custo. A grande vantagem é a obtenção rápida e efetiva dos níveis 

normais de T, sem a necessidade de administração diária e com bai-

xo custo. As aplicações são feitas a cada período de 2 a 4 semanas 

em doses de 100 a 400mg. As formas injetáveis de curta ação pro-

vocam um pico de T entre 2-3 dias após aplicação (geralmente nível 

suprafisiológico transitório) e uma queda exponencial após 10-14 

Departamento de
Sexualidade e Reprodução
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dias, o que se associa a uma incidência maior de efeitos adversos 

(policitemia e ginecomastia), bem como à possibilidade de flutua-

ção do humor e da libido. 

A T IM de longa ação disponível em nosso meio é o undecilato 

de testosterona 1000mg na forma de solução oleosa. Como vanta-

gem mantém os níveis de T estáveis (não está associada a flutua-

ções nos níveis) e menor frequência de administração IM (trimes-

tral). Tem a desvantagem do alto custo, longo período de wash 

out, caso algum efeito adverso apareça e um risco pequeno de 

microembolia pulmonar < 1/1000. 

A TRT transdérmica (gel, solução hidroalcoólica) é bas-

tante usada em nosso meio, resulta em níveis séricos estáveis 

de T e mimetiza o perfil farmacocinético da variação circadiana 

da concentração de T. O tratamento consiste em uma autoa-

plicação diária. Existe uma flexibilidade de dose, que pode ser 

facilmente ajustada ou suspensa, no caso de efeito adverso, 

com decréscimo imediato dos níveis de T. Isso torna a forma 

transdérmica uma via interessante para início da terapia. Uma 

desvantagem é a necessidade do uso diário, relativo alto custo e 

o risco de transferência das formas em gel pelo contato, além da 

possibilidade de irritação da pele. O risco de transferência pode 

ser minimizado ou evitado com o cuidado de lavagem das mãos 

após uso, evitando contato até que o gel seque completamente 

(até 5min) e mantendo a área de aplicação coberta com rou-

pa. Alguns homens não atingem níveis séricos normais com uso 

dessas formulações, especialmente homens com alto índice de 

massa corpórea (IMC), que usualmente requerem doses maio-

res, uma vez que a obesidade altera a farmacocinética dessas 

formulações.

Os adesivos-patches são para troca diária e não estão dis-

poníveis no Brasil.

Os implantes subcutâneos são aplicados a cada 4-6 meses 

e têm a vantagem de manter os níveis de T estáveis (evita picos 

e flutuações na concentração de T), sem a necessidade de admi-

nistração frequente. Há a garantia de aderência ao tratamento 

e não há risco de transferência da medicação. Como desvanta-

gens traz a necessidade de incisão cirúrgica e suas eventuais 

complicações (infecção, fibrose, extrusão). Pode haver dificul-

dade no ajuste inicial da dose, que está relacionada ao IMC do 

paciente. E estão indisponíveis no Brasil.

São contraindicações absolutas à TRT:

1- Câncer de próstata localmente avançado ou metastático;

2- Homens com câncer de mama;

3- Hematócrito maior ou igual a 54%;

4- Insuficiência cardíaca congestiva descompensada (nes-

tes casos a TRT pode levar a uma retenção de líquidos que 

poderá exacerbar a insuficiência cardíaca);

5- Homens que mantêm o desejo ativo de preservar a fer-

tilidade.

A TRT pode aumentar o volume da próstata e o nível de 

PSA em valores compatíveis com homens eugonádicos. De acor-

do com metanálise recente, isso é mais evidente com as pre-

parações IM. Homens com sintomas do trato urinário inferior 

de graus leve a moderado devido ao aumento da próstata ne-

cessitam de avaliação e tratamento usual e não representam 

contraindicação à TRT, que, por sua vez, não está associada à 

progressão da hiperplasia prostática benigna ou mesmo do qua-

dro de obstrução infravesical. A TRT não aumenta o risco subse-

quente de diagnóstico de câncer de próstata. As concentrações 

intraprostáticas de T e diidrotestosterona não sofrem mudanças 

significativas com a TRT. Isso obedece ao princípio da satura-

ção, segundo o qual a próstata tem uma sensibilidade limitada 

à T, devido à saturação do receptor de androgênio. Evidências 

recentes mostram melhora dos sintomas urinários após TRT, 

contrapondo-se ao conceito histórico de que a testosterona pro-

voca a piora dos sintomas obstrutivos.

O risco de eritrocitose é maior em idosos em uso de for-

mulações injetáveis. É necessária uma vigilância maior nesses 

pacientes, uma vez que o risco de fenômenos tromboembólicos 

está diretamente relacionado ao hematócrito.

Apneia do sono deve ser tratada antes da TRT, mas não re-

presenta uma contraindicação ao tratamento. Não parece haver 

uma relação consistente entre as duas situações. A TRT não tem 

impacto negativo na apneia do sono.

A T exógena, por um mecanismo de feedback negativo, 

leva a uma redução dos níveis intratesticulares de T, com im-

portante repercussão sobre a espermatogênese. Pode haver 

atrofia do epitélio germinativo e supressão da espermatogênese 

em cerca de dez semanas. O retorno à espermatogênese pode 

levar até 18 meses após o término da TRT e não há garantia do 

retorno à normalidade, uma vez que 4 a 10% dos homens ficam 

azoospérmicos. Portanto a TRT não deve ser iniciada em homens 

que manifestem o desejo futuro de serem pais. Nesses casos po-

demos usar outras estratégias de tratamento do hipogonadismo 

(gonadotrofina, clomifeno).

O risco cardiovascular (CV) na TRT é uma área controversa. 

Em 2015, o FDA lançou nota de advertência destacando maior 

incidência de efeitos cardiovasculares associados à TRT. A agên-

cia reguladora europeia emitiu parecer afirmando não haver evi-

dências consistentes de aumento no risco CV associado à TRT. 

Evidências recentes sugerem que a TRT não está associada ao 

aumento do risco CV, podendo inclusive trazer efeitos benéficos 

e redução da morbimortalidade CV (nível de evidência 2, grau de 

recomendação B).

O acompanhamento durante a TRT tem por objetivo avaliar 

eficácia e segurança do tratamento. É importante assegurar-se 

de que a T está dentro do valor normal para adultos saudáveis 

(400-700ng/dL). Os pacientes devem ser avaliados em 3,6 e 12 

meses e a seguir anualmente. Em casos de resposta subótima, 
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preocupação com segurança ou a critério clínico, este acompa-

nhado pode manter-se necessário a cada três meses.

Usualmente a melhora da libido/vigor físico e aumento da 

massa magra ocorrem nos 3-6 primeiros meses, assim como al-

teração na próstata e no hematócrito. Enzimas hepáticas não 

são necessárias. Glicose e perfil lipídico não são essenciais, mas 

são interessantes para avaliar resistência à insulina. A melho-

ra da densidade mineral óssea pode levar até dois anos para 

tornar-se evidente. A cada visita os pacientes devem ser avalia-

dos quanto aos possíveis efeitos adversos da formulação usada. 

Homens com mais de 40 anos devem ser submetidos a avaliação 

prostática (PSA e toque retal) no início do tratamento, com 3,6, 

12 meses e a seguir anualmente. Uma biópsia de próstata deve 

ser solicitada em caso de aumento anual de 0,4ng/dL de PSA 

em homens com mais de seis meses de TRT, ou nos casos de 

aumento anual de 1,4ng/dL em homens com um ano de TRT. Em 

não havendo melhora dos sintomas no período esperado, mes-

mo atingindo-se níveis normais de T, a suspensão do tratamen-

to deve ser considerada.

Nos pacientes em que se obteve melhora sintomática, podem 

ser adotados períodos de descontinuação da TRT, a critério clínico.

Durante o acompanhamento, a T deve ser dosada no se-

guinte período, de acordo com a formulação usada:

•	  Formulações em gel: 2 a 4 h após aplicação;

•	  Formas IM de longa ação: 1 a 2 semanas antes da pró-

xima (usualmente a partir da quarta) dose;

•	  Formas IM de curta ação: intervalo entre as aplicações.

A terapia de reposição hormonal é segura e deve ser ofe-

recida aos homens sintomáticos com T sérica baixa. Para isso, 

precisamos de um diagnóstico adequado, exposição dos riscos 

e potenciais benefícios. A decisão deve ser compartilhada com 

paciente e deve-se destacar a necessidade de monitoramento 

do tratamento.

Dados recentes apresentados no último congresso da As-

sociação Americana de Urologia mostraram que:

•	 as prescrições de T triplicaram nos últimos anos; 

•	 existem muitos homens em TRT sem indicação médica;

•	 25% dos homens em uso de T nunca dosaram os níveis 

de testosterona;  

•	 40% dos homens em TRT estão sem seguimento ade-

quado; 

•	 cerca de 1/3 dos pacientes não tem critério para uso de 

T e muitos homens com deficiência de T estão sem tra-

tamento. 

Isso se deve, em parte, à proliferação de centros “antia-

ging/modulação hormonal” em todo o mundo. Cabe a nós, urolo-

gistas, mudar este cenário e orientar adequadamente os nossos 

pacientes.

Dr. Giuliano Amorim Aita

Coordenador de Saúde Sexual
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Departamento de
Transplantes

Transplante renal:  estamos 
perdendo ou abandonando?

O Brasil é hoje o segundo maior país em número de transplan-

tes no mundo. O Sistema Nacional de Transplantes (SNT), baseado em 

Brasília, coordena todas as atividades relacionadas ao transplante de 

órgãos e tecidos no País e, vinculado ao Ministério da Saúde, represen-

ta possivelmente o maior sistema público de transplantes no mundo. 

Mais de 95% dos transplantes são realizados dentro do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS) em praticamente todo o País. A distribuição dos 

serviços de transplantes no Brasil, no entanto, está concentrada hoje, 

na sua maioria, nas regiões Centro-Oeste e Sul e alguns estados do 

Nordeste, demonstrando ainda uma deficiência em muitos estados, 

alguns com ausência completa de serviços transplantadores e outros 

com produção muito baixa, mas que representam grandes possibili-

dades de crescimento futuro. Com isso, um mercado emergente se 

estabelece, havendo consequentemente a necessidade de mais profis-

sionais médicos envolvidos na realização de transplante renal.

O que se observa, no entanto, é o caminho inverso, com uma 

carência cada vez maior de urologistas interessados na participação 

em grupos de transplantes, apesar do grande potencial de trabalho e 

do crescente número de transplantes realizados no País. Os motivos? 

Vários talvez: baixa remuneração, disponibilização de horários não re-

gulares, complexidade técnica, baixo estímulo ou carência de treina-

mento adequado durante o período de residência médica. 

Mesmo em congressos da área de Urologia, temas sobre trans-

plantes são escassos e historicamente pouco procurados em cursos 

de instrução e pós-graduação. Frente a isso, outras especialidades 

cirúrgicas encontraram uma ampla abertura para ocupar esse espa-

ço. Cursos de especialização nos moldes fellow em transplante renal 

estão surgindo e direcionados principalmente para o cirurgião geral 

que vislumbra uma grande oportunidade para entrada no mercado de 

trabalho. O urologista ficou em segundo plano. 

A regulamentação para transplante renal é determinada pelo SNT 

(Portaria de Consolidação nº4 de 03/10/2017 – que revogou a Portaria 

2600/MS de 2009), que dispõe  sobre a composição das equipes espe-

cializadas, prevê a necessidade de “ao menos dois urologistas ou um 

urologista e um cirurgião geral com residência  e treinamento formal 

em serviço de transplante renal em hospital de ensino ou de excelência”. 

Visto que a legislação permite a participação do cirurgião geral na equi-

pe de transplante renal, outrora ocupada quase que na totalidade por 

urologistas, atualmente cada vez mais cirurgiões o fazem, sendo que, 

em alguns centros, realizam inclusive as nefrectomias de doador vivo. 

Cabe a nós lutar por esse espaço sob a pena de, num futuro 

próximo, ficarmos relegados a apenas tratar complicações do trans-

plante, como corrigir fístulas urinárias, retirar cateteres ureterais e, 

se tivermos sorte, realizar a nefrectomia.

A Urologia pediátrica é um campo muito particular da Urolo-

gia e aqueles que se identificam com essa área formam uma ver-

dadeira família, que se reencontra nos eventos realizados no Brasil 

e no exterior.

Teremos grandes oportunidades de confraternização e engran-

decimento científico nos eventos programados para 2019. 

Em março nos encontramos no Tutorial de Uropediatria do 

Congresso Norte-Nordeste de Urologia, em Salvador, que contou 

com o apoio do nosso departamento. Earl Cheng, professor da 

Northwestern University Feinberg School of Medicine, em Chicago, 

foi o convidado internacional. Com grande experiência na área de 

Urologia reconstrutora, Dr. Cheng foi um convidado de peso para esse 

evento que tem se tornado mais relevante a cada edição. 

Em agosto, teremos mais um grandioso Congresso Brasileiro de 

Urologia e programamos dois momentos para discussão na área da 

Urologia pediátrica. 

No dia 23 de agosto, faremos um evento pré-congresso, com 

o apoio das Sociedades de Nefrologia, Pediatria e Cirurgia Pediá-

trica locais, focando em disfunções vesicais neurogênicas e não 

neurogênicas. Evento que propõe o aprofundamento e a multidis-

ciplinaridade dessas áreas, contando com grandes especialistas 

nacionais e internacionais. 

No dia 24, acontecerá o Tutorial de Urologia Pediátrica do Con-

gresso Brasileiro de Urologia. A Urologia pediátrica já conta com três 

convidados internacionais: Dra. Hillary Copp, professora da Universida-

de da California – São Francisco (EUA); Dr. Luis Braga, professor da Mc-

Master University (Canadá); e Dr. Daniel Dajusta, professor da Ohio State 

University College of Medicine (EUA). Além de convidados nacionais de 

grande reconhecimento nacional e internacional. 

Esperamos encontrá-los para trocar experiências e matar 

a saudade!
Dr. Átila Victal Rondon

Coordenador

Departamento de
Uropediatria

Dr. José Carlos Arenhart, Coordenador
Membros: Dr. Luiz Sérgio Santos 

Dr. Marco Túlio Coelho Lasmar 

Eventos programados
para 2019 
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Departamento de
Uro-Oncologia

Por muitas décadas o câncer de próstata (CaP) localizado 

foi tratado por prostatectomia radical (PR) ou radioterapia (RT), 

enquanto o CaP metastático com tratamento sistêmico, por 

hormônio (HT) ou quimioterapia (QT), já que se considerava do-

ença incurável. Essa simplicidade esconde uma ampla variação 

de doença metastática que vai desde comprometimento linfo-

nodal mínimo até inúmeras metástases ósseas e viscerais, com 

prognósticos distintos e, certamente, necessitando de aborda-

gens distintas. 

O conceito de CaP oligometastático (o-met) foi proposto 

em 1995 por Hellman e Weichselbaum e se refere a um estado 

intermediário entre a doença localmente avançada e a dissemi-

nada, e indica pacientes que desenvolvem um número limitado 

de metástases, presumivelmente com uma menor agressividade 

biológica.

Muitos estudos mostram que pacientes com CaP com 

grande número de metástases têm pior prognóstico que aque-

les com poucas, o que justifica abordar esses doentes de for-

ma diversa e, eventualmente, com intuito curativo. No entanto 

existem algumas incertezas e dificuldades. A começar pela pró-

pria definição de oligometastático: i. ≤ 3 lesões fora da pelve 

(mais aceita); ii. ≤ 5 lesões em LFN e osso e iii. ≤ 10 lesões 

sem ser visceral. Ainda, como a definição envolve imagens, está 

intimamente relacionada à modalidade de exame utilizado na 

detecção das metástases. É crucial diferenciar a doença o-met 

da doença com micrometástase disseminada para evitar sub ou 

supertratamento. Nosso conhecimento nessa área é baseado em 

cintilografia óssea, mas métodos com maior sensibilidade como 

PET/TC e RNM de corpo inteiro ainda precisam ser validados. 

Não existe uniformidade na descrição do estado oligome-

tastático e tem sido utilizado em três cenários: a. o-met sin-

crônicas (Ca primário não tratado), b. doença metacrônica ou 

oligorecorrência (após tratamento definitivo da próstata) e c. 

o-met induzida (quando doença disseminada é erradicada por 

terapia sistêmica e poucas metástases protegidas do tratamen-

to ou resistentes permanecem). Dados recentes indicam que 

o o-metCaP pode representar um estado biológico único com 

uma história natural própria. Alguns estudos mostram que o-

-met tem perfil de expressão de micro-RNA diferente daquele 

da doença polimetastática. Precisamos ficar atentos aos novos 

estudos biológicos tanto quanto aos novos exames de imagem, 

pois essa associação pode ajudar a definir a conduta em breve.

O principal fator prognóstico no o-metCaP é o status da 

lesão primária. Lesão primária tratada (PR e/ou RT) tem melhor 

prognóstico que lesão ativa não tratada localmente. Além disso, 

tem sido demonstrado que a metastatização pode ocorrer não 

só a partir da lesão primária, mas também de outras metásta-

ses, indicando que o tratamento direto da(s) metástase(s) pode 

reduzir ou prolongar o aparecimento de novas lesões. Atualmen-

te, estamos entendendo o o-metCaP como a possível fronteira 

final para o câncer de próstata metastático.

Dr. Wilson Busato Jr.

Coordenador 

O que é câncer de próstata 
oligometastático?



Ficam convocados os Associados da Sociedade Brasileira de Urologia a participar do processo de seleção 
do novo Editor-Chefe do Jornal Brasileiro de Urologia, conforme o processo definido nos artigos 12.2.1, 12.2.2, 
12.2.2.1, 12.2.2.2 e 12.2.2.3, do Regimento Interno da Sociedade. Os candidatos interessados em preencher 
o cargo deverão inscrever-se, a partir desta data e até o dia 01/06/2019, por meio de mensagem eletrônica 
enviada ao INT BRAZ J UROL (brazjurol@brazjurol.com.br), anexando cópia dos seguintes documentos: (i) 
currículo vitae; (ii) justificativa dos elementos que o qualificam para ser Editor-Chefe do IBJU; (iii) proposta 
de projetos que irá implementar para o IBJU, durante os 04 anos de seu mandato. Na linha de assunto da 
mensagem eletrônica de inscrição deverá constar a seguinte expressão “Candidato a Editor-Chefe Int. Braz 
J Urol”. A Diretoria da SBU nomeará Banca Examinadora que analisará a documentação apresentada pelos 
candidatos. Os candidatos regularmente habilitados receberão mensagem eletrônica com data, horário 
e local para entrevista com o a Banca Examinadora, durante o Congresso Brasileiro de Urologia 2019. 
Concluído o processo de avaliação dos candidatos habilitados, a Banca Examinadora indicará o candidato 
vencedor, baseando-se nos documentos apresentados pelo candidato no momento de sua inscrição; e na 
entrevista presencial. O anuncio do candidato vencedor ocorrerá no ato de encerramento do CBU. O Editor-
Chefe eleito deverá acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Editor-Chefe em exercício, relativamente 
às edições número 05 e 06 de 2019 do IBJU, assumindo integralmente os trabalhos a partir de 01/01/2020.

Requisitos mínimos para candidatar-se ao cargo de Editor-Chefe do IBJU:
a) Ser urologista TiSBU adimplente;
b) Ter Doutorado há mais de 5 anos;
c) Ter publicações em revistas com fator de impacto da Clarivate (Web of Science) e no INT BRAZ J UROL;
d) Ter comprovada experiência editorial (inclusive como revisor);
e) Enviar currículo vitae (com ênfase na produção editorial e científica);
f) Enviar justificativa explicitando as razões pelas quais deseja ser Editor-Chefe; e
g) Apresentar os projetos que pretende implementar no IBJU durante seu mandato.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

PROCESSO DE SELEÇÃO DO EDITOR-CHEFE DO 
JORNAL BRASILEIRO DE UROLOGIA

( INTERNATIONAL BRAZILIAN JOURNAL OF UROLOGY)

Sebastião Westphal
Presidente SBU Biênio 2018/2019
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om o objetivo de chamar 
a atenção da população 
para a incontinência uri-
nária, problema que afe-

ta mais de 10 milhões de pesso-
as no País, a Sociedade Brasileira 
de Urologia promoveu uma nova 
edição da exposição “Pee Parade - 
Pare para entender. Entenda para 
parar” na Praia de Copacabana 
(RJ), entre os dias 25 e 27 de ja-
neiro, das 9h às 19h. 

A ação contou com uma ex-
posição de vasos sanitários pro-
duzidos por quatro artistas plás-
ticos do Rio de Janeiro, Patrícia 
Brasil, Alex Pedreira, Jorge Grisi e 
Camila Camíz, que se inspiraram 

Obras foram instaladas na praia de 
Copacabana, no Rio de Janeiro, em janeiro

PEE PARADE: 
EXPOSIÇÃO CHAMA ATENÇÃO PARA

A INCONTINÊNCIA URINÁRIA

em histórias reais de superação 
de pacientes para desenvolverem 
seus trabalhos. Além das obras de 
arte, a tenda instalada em frente ao 
Posto 3 apresentou os depoimentos 
dos pacientes em totens interativos 
e teve promotores que distribuíram 
material impresso, que apresentava 
dados sobre a doença e esclareci-
mento de dúvidas sobre o que é be-
xiga hiperativa e o que fazer quando 
a urgência de ir ao banheiro estiver 
atrapalhando sua vida.

“A Pee Parade é importan-
te porque é um projeto que visa a 
conscientizar a população de que 
a incontinência urinária é um pro-
blema real e que ela pode e merece 

C

Exposição
alertou que
incontinência
urinária tem
tratamento
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ser tratada, pois impacta significa-
tivamente na qualidade de vida da 
população”, afirma o presidente da 
SBU, Dr. Sebastião Westphal. 

A campanha Pee Parade teve 
início em 2018 com uma exposi-
ção no shopping Vila Olímpia, em 
São Paulo. Em seu segundo ano, 
a ação, além de apresentar pe-
ças inéditas, convidou o público 
a compartilhar fotos das obras 
nas redes sociais por meio das 
hashtags #peeparade #parepa-
raentender #euapoiopeeparade. 
(por Bruna Franco)

Público circulou pela área que funcionou por três 
dias em frente ao Copacabana Palace

Vasos sanitários foram
produzidos por artistas plásticos do Rio de Janeiro: Patrícia 

Brasil, Alex Pedreira, Jorge Grisi e Camila Camíz
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Associados mais engajados serão premiados 
com pacote completo para o CBU 2019

SBU
Participação

ando sequência às inúmeras áre-

as de atuação da SBU, a atual Di-

retoria, visando a uma crescente 

agregação de seus associados 

(cerca de 4.500 membros), lançou em 1º 

de fevereiro deste ano a campanha “SBU 

Participação”. Esse é um programa de 

engajamento dos urologistas em torno das 

atividades da nossa Sociedade. Consiste em 

um sistema de pontuação e ranqueamento 

dos associados, que receberão como prêmio 

a inscrição no Congresso Brasileiro 2019, em 

Curitiba, com transporte e hospedagem in-

clusos. A contagem dos pontos obtidos será 

baseada em diversas atividades individuais 

em que se destacam:

Conheça o
programa

D
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Dr. Alfredo Canalini, Dr. Alexandre Saad 
Pompeo, Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo, 
Dr. Sebastião Westphal, Dr. Valdemar Ortiz 
e Leandro Keddi em reunião para definir 
detalhes do programa lançado em fevereiro

A acesso/login ao PORTAL DA UROLOGIA; 

B abertura dos e-mails institucionais (SBU on-line e comunicações 

oficiais); 

C assistir às aulas do PEC EAD e PEC TiSBU; 

D acesso ao IBJU (página IBJU no Portal da Urologia);

E participação presencial em eventos promovidos pela SBU 
(Urologia Global, Urologia na Estrada, etc.);

F participação ativa nas ações sociais da SBU (SENAR, Novembro 
Azul, Mês das Incontinência, Mês do Adolescente...);

G participação em eventos oficiais da SBU (congressos regionais, 
encontro de língua portuguesa da AUA e CAU);

H participação no Congresso Brasileiro de Urologia (check-in no 
aplicativo);

I pagamento da anuidade.

2019   |    jan . fev . mar   |  Edição 1 . b
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As pontuações, que terão pesos distintos por ati-

vidade, estão explícitas no Portal da Urologia (http://bit.

ly/2Rojtt3) e poderão ser acompanhadas ao longo do 

processo, que se encerrará em junho de 2019, ou seja, 

Acreditamos que esse primeiro programa tem poten-

cial de crescimento e aperfeiçoamento. Teve a participação 

efetiva da atual Diretoria (Pres. Sebastião Westphal), dos 

participantes dos departamentos dos Urologistas Sênior 

dois meses antes do Congresso Brasileiro de Urologia. Os pontos 

serão atribuídos automaticamente no aplicativo cada vez que 

se fizer o check-in em uma atividade. Serão distribuídos seis 

destes prêmios aos melhores ranqueados, assim distribuídos: 

A para os 3 urologistas com mais pontos, independentemente do perfil; 

B 1 para o urologista sênior (>65 anos);  

C 1 para o urologista jovem (<10 anos do término da residência);

D 1 para a urologista mulher.

(Prof. Waldemar Ortiz), da Urologista Mulher (Dra. Maria Claudia 

Furst) e do Urologista Jovem (Dr. Alexandre Saad Pompeo).

Colegas, participem... a Urologia somos todos nós!

Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo
Coordenador do Departamento de Integração Associativa

Vice-Presidente - SBU

Todas as regras estão no hotsite sobre o programa dentro do Portal da Urologia
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Embora o carcinoma de células renais (CCR) represente apenas 

3,8% das neoplasias malignas que atingem adultos, 23% dos pacien-

tes apresentam doença metastática ao diagnóstico e cerca de 1/3 da-

queles com doença ressecável inicial apresentará metástases durante 

o período de seguimento (2,3). Ainda que enormes avanços tenham 

sido obtidos desde a introdução da terapia alvo molecular em 2006 e, 

mais recentemente, com novas opções em imunoterapia, ampliando 

consideravelmente a expectativa de vida do portador de CCR metas-

tático, a condição é associada a sobrevida inferior a 5% em cinco anos 

de seguimento, o que faz do CCR a neoplasia maligna mais letal do 

universo urológico.

Faz-se necessário, portanto, seguir na pesquisa por marcadores 

citogenéticos e biomoleculares que permitam uma melhor caracteri-

zação e individualização dessa patologia de comportamento hetero-

gêneo, bem como alternativas para o tratamento do CCR metastático.

Proteases e inibidores de proteases

Proteases são enzimas que exercem funções indispensáveis 

em todas as células eucarióticas. Estão relacionadas a ativação de 

proteínas, resposta imune, sobrevivência e diferenciação celular, 

angiogênese e remodelagem da matriz celular, entre outros. Um 

terço das proteases conhecidas é constituído por serinoproteases, 

que desempenham funções na coagulação sanguínea, inflamação, 

pressão arterial, digestão proteica, sinalização celular, como tam-

bém são relevantes na evolução tumoral, disseminação e consolida-

ção de metástases, atuando na angiogênese, remodelação tecidual, 

migração celular e invasão tumoral (4). 

Além de ação proteolítica, pode atuar na ativação de citoci-

nas, fatores de crescimento e outros mediadores que favorecem an-

giogênese, essencial para progressão tumoral (5). 

Inibidores de proteases

O controle da ação das serinoproteases por seus inibido-

res endógenos limita a ação deletéria dessas enzimas sobre o 

organismo, o que é essencial para manter a homeostase e evitar 

patologias como o câncer. A descoberta de novos inibidores para 

uso terapêutico é uma estratégia a ser explorada em oncologia 

(6,7). 

Está bem estabelecido que existem proteínas inibidoras de 

serinoproteases tipo Kunitz, como é o caso do principal inibidor 

endógeno da cascata de coagulação, inibidor da via do fator teci-

dual, tissue factor pathway inhibitor (TFPI). 

O TFPI afeta a hemostasia durante a etapa inicial da casca-

ta de coagulação, inibindo o Fator X ativado. Além disso, o TFPI-

2, estruturalmente homólogo ao TFPI, exerce funções importan-

tes na manutenção da estabilidade do microambiente tumoral, 

inibindo a invasão tecidual, crescimento de neoplasias, bem 

como a formação de metástases (8). 

A contribuição dos inibidores de serinoproteases do tipo 

Kunitz no desenvolvimento tumoral vai além de uma atuação 

direta na matriz extracelular, inibindo a atividade proteolítica 

de serinoproteases. Tem sido mostrado, por exemplo, que o TFPI 

modifica a expressão de genes relacionados a oncogênese, an-

giogênese, apoptose, invasão e metástase (9).

Amblyomin-X como inibidor do FAtor XA e Agente pró-Apoptótico

Inúmeras moléculas bioativas são secretadas pelas glân-

dulas salivares de carrapatos, que afetam a hemostasia. Essas 

substâncias anticoagulantes presentes na saliva desses artrópo-

des são imprescindíveis para que ocorra o repasto sanguíneo, pois 

mantêm o sangue do hospedeiro fluido (10-14). Batista e colaboradores 

descreveram a construção de uma biblioteca de cena das glândulas sa-

livares do carrapato Amblyomma cajennense e dela 2.000 transcritos 

foram sequenciados, estabelecendo o perfil dos transcritos mais expres-

sos pela glândula salivar desse carrapato. Entre esses, um apresentava 

características estruturais que se assemelhavam a inibidores de FXa, do 

tipo TFPI, e similaridade com inibidores do tipo Kunitz. Por essa razão, 

esse gene foi eleito para clonagem e expressão. A proteína recombinan-

te foi denominada Amblyomin-X (15). 

Avaliação dos efeitos 
antineoplásicos do Amblyomin-x em 

carcinoma de células renais (1)
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Essa molécula já possui patente depositada no Instituto Na-

cional da Propriedade Industrial (INPI, PI 0406057-1) e é prote-

gida pelo PCT baseada em suas atividades como inibidor do FXa, 

antitumoral, antimetastático e provável antiangiogênico. 

Estudos experimentais demonstraram a propriedade do 

Amblyomin-X em induzir morte celular em diferentes linhagens 

tumorais, como as de melanoma murino e humano. 

Dados recentes demonstraram que o Amblyomin-X possui 

atividade pró-apoptótica em células tumorais. Promove ainda 

mudança no padrão de expressão gênica das células tumorais 

tratadas, afetando principalmente genes relacionados com o 

crescimento e sobrevivência celular. Entre esses o PSMB2, que 

codifica	a	subunidade	catalítica	β2	proteassomal	(16).	

O proteassoma desempenha papel fundamental na degradação 

de proteínas ubiquitinadas. O bloqueio da atividade proteolítica do pro-

teassoma por inibidores farmacológicos compromete severamente a 

remoção de proteínas com a estrutura conformacional prejudicada, que 

podem se acumular dentro do lúmen do RE, sobrecarregando o mesmo 

(17,18), que por diferentes mecanismos ativam o programa antiapoptóti-

co ou apoptótico da célula ou bloqueiam a progressão do ciclo celular (19). 

Experimentos in vitro demonstraram que o Amblyomin-X 

foi capaz de modular negativamente a atividade proteassomal, 

sugerindo que a inibição do proteassoma deve estar envolvida no 

mecanismo de ação pró-apoptótica do Amblyomin-X (16). 

Metodologia 

Foram avaliadas culturas de CCR células claras murino, li-

nhagem RENCA e fibroblastos normais NIH/3T3 tratadas ou não 

com Amblyomin-X. Realizados ensaios de viabilidade celular 

por MTT e determinação, por citometria de fluxo, da proporção 

de células em apoptose/necrose; expressão da P-gp; Bad; Bax; 

Bcl-2; ciclina D1; caspase 3; Ki-67; p53; VEGFR1; citocromo c; 

análise das fases do ciclo celular; e atividade do proteassoma. 

Analisamos as populações celulares por microscopia eletrônica 

de varredura. 

Resultados 

O Amblyomin-X demonstrou citotoxicidade em células 

RENCA por indução de apoptose, diminuição de proliferação ce-

lular, inibição do proteassoma e modulação do ciclo celular em 

G0/G1. Em fibroblastos normais não houve citotoxicidade asso-

ciada. (Principais resultados expressos em gráficos e histogra-

mas representativos de porcentagem de expressão em células 

RENCA e fibroblastos normais NIH/3T3, tratadas ou não (con-

trole), com 105 nM de Amblyomin-X, por 24 h, utilizando cito-

metria de fluxo. *** Diferenças Estatísticas Teste de Variância 

de ANOVA)

A: Expressão da proteína antiapoptótica Bcl-2 em fibroblastos normais NIH/3T3 (p=0,0535)
B: Expressão da proteína antiapoptótica Bcl-2 em células RENCA (p<0.001)
C: Expressão da proteína pró-apoptótica Bad em células RENCA (p<0.001)
D: Expressão da proteína pró-apoptótica Bax em células RENCA (p<0.001)

a

C

B

D
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Representação da expressão de proteínas pró e antiapoptóticas 
em células RENCA após tratamento com 105 nM de Amblyomin-X, 

por 24 h, analisados por citometria de fluxo 

Esquema representativo das proporções de células nas diferentes 
fases do ciclo celular de células RENCA. (A): Controle e (B): Tratado com 

Amblyomin- X, 105 nM por 24 h. Nota-se o aumento significativo do DNA 

fragmentado e a presença de células quiescentes (G0/G1) nas células tratadas

Expressão de Bad e Bax em fibroblastos normais NIH/3T3. Não 

houve diferença  estatisticamente significante entre os grupos p=0,4278

E: Expressão de Ki-67 em células RENCA (p<0,01)   
F: Expressão de Ki-67 em fibroblastos normais NIH/3T3 (p=0,39).

Atividade catalítica proteassômica do tipo quimiotripsina. Após 4 

e 16 h do tratamento com Amblyomin-X, 105 nM, de células RENCA

Expressão de glicoproteina P (P-gp) em células RENCA. Porcentagem 

de expressão da proteína de resistência a múltiplas drogas P-gp na superfície 

de células RENCA tratadas ou não (controle) (P<0,01)

e

a

b

f



22      \      bodau   \     UROLOGIA TRANSLACIONAL

b .  Edição 1   |    jan . fev . mar   |  2019

a

c d

b

Eletromicrografia de células RENCA em MEV, tratadas com 
Amblyomin-X (105 nM) por 24 h. (A): Detalhe da dissociação e 
desorganização da membrana celular. (B): Desprendimento das 
células com perda das conexões e junções intercelulares. (C): For-
mação do corpo apoptótico e blebbing. (D): Corpo apoptótico e rup-
tura da membrana celular. 

Figura 1: Eficácia antitumoral de Amblyomin-X em modelo ortotópico renal de camundongos. Células RENCA 
(1 × 106 células / camundongo) foram injetadas na subcápsula renal de camundongos BALBc. Dez dias depois o 
rim com o tumor primário foi removido cirurgicamente e 24 horas depois cada ratinho recebeu solução salina ou 
Amblyomin-X (1 mg / kg) diariamente durante 14 dias. (A) Figuras representativas dos pulmões de camundongo 
no final do tratamento. (B) Bar plot representando a mediana de pesos de pulmões por grupo de 5 camundongos 
em três ensaios independentes. (C) Análise histológica: Imagens de pulmão de camundongo não tratado (controle; 
esquerdo) e tratado (Amblyomin-X; direito) demonstrando redução do número de metástases. (D) Representação 
da redução de metástases.

Conclusão

O Amblyomin-X apresentou efeito antineoplásico em CCR 

e não exerceu efeito citotóxico em células normais, demonstran-

do um possível potencial terapêutico no tratamento do CCRm.

Em estudo subsequente, demonstrou-se que o Amblyo-

min-X foi capaz de reduzir drasticamente as metástases pulmo-

nares em um modelo de tumor de rim ortotópico de camundon-

gos (figura 1) (20).

Estudo pré-clínico de toxicidade em camundongos sau-

dáveis demonstrou sinais de toxicidade discretos, reversíveis e 

observados apenas nas doses mais altas do Amblyomin X, es-

tabelecendo assim um perfil de segurança para administração 

em camundongos, que pode ser usado ainda para determinar a 

tradução da dose dessa nova droga candidata a tratamento em 

outras espécies (21).

Atualmente inicia-se recrutamento para estudo clínico 

fase I. 

Dr. Hamilton de Campos Zampolli

Chefe da Divisão de Urologia – Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de 

Carvalho – São Paulo

Doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP
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NOTA DA REDAÇÃO:
O conteúdo dos textos desta seção não implica sua aplicação na prática clínica neste momento, mas apenas evidencia 

perspectivas de uso em algum momento futuro, após vencidas todas as etapas de validação e aprovação pelos órgãos 

reguladores de saúde e vigilância sanitária.
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as finanças do 
consultório e as

pessoais sem misturá-las
m dos grandes desafios que os médicos empreendedores possuem atualmente é conciliar suas 

atividades profissionais com as pessoais. Boa parte dos médicos possui uma carga exaustiva em 

seus consultórios, plantões médicos e horas necessárias que gastam para se manterem atualiza-

dos em suas respectivas especializações, e em muitos casos o valor desse esforço não é ou poderia 

ser mais bem recompensado pelo resultado financeiro.

Há uma percepção errônea da sociedade de que os profissionais da área de saúde que possuem seu próprio 

consultório são todos bem remunerados e estão com a “vida ganha”. Alguns fatores mostram que há vários desa-

fios em sua lucratividade que podem gerar o estresse financeiro, tais como:

U

Saiba como administrar
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•	Pressão das operadoras de planos de saúde 

para baixar o valor no repasse das consultas;

•	Grande concorrência com outros médicos 

devido ao aumento do número de facul-

dades de medicina;

•	Pagamento de funcionários e de impos-

tos crescentes, além da burocracia e mu-

dança de tributação constante;

•	Alto investimento na carreira e tempo ra-

zoável para se tornar conhecido e con-

quistar uma clientela grande e fiel;

•	Aluguel e condomínio do consultório, 

além dos móveis e equipamentos utili-

zados e sua manutenção, que são caros;

•	Falta de conhecimentos nas áreas de 

gestão, finanças e marketing;

•	Necessidade de cursos frequentes de 

atualização.

Os médicos não possuem tempo, diante 

de tantos afazeres, para cuidarem da sua 

saúde financeira. Quando abrem um con-

sultório há uma série de habilidades em-

presariais e financeiras que precisam ser 

desenvolvidas para trazer uma lucrativida-

de consistente a longo prazo, além da so-

brevivência, estabilidade e crescimento no 

curto e médio prazo. 

Seguem algumas ações na área financeira que irão ajudar você quando
o assunto é administração financeira pessoal e do seu consultório:

Se trabalha somente como 
pessoa jurídica, separe 
uma verba para o décimo 
terceiro salário, férias e 
aposentadoria. 
Não espere sobrar dinheiro 

para fazer isso, tome a decisão de 

essa ser a primeira conta a ser paga. 

Ao contrário dos empregados, não há 

os benefícios garantidos por lei e o 

risco do negócio é seu. Ter essa ver-

ba separada é importante para evitar 

dívidas ou precisar trabalhar até a ve-

lhice por necessidade financeira.

Realize uma anamnese do 
estado atual financeiro do 
negócio e faça um check-up 
mensal.
Importante saber o estado atu-

al do negócio para ter clareza de como 

está e ajudá-lo na tomada de decisão. 

Uma boa técnica é separar as despesas 

em: fixas obrigatórias, fixas não obriga-

tórias, variáveis obrigatórias e variáveis 

não obrigatórias. Dessa forma, caso pre-

cise fazer alguma redução, ficará mais 

fácil identificar onde pode mexer.

Tenha um controle finan-
ceiro do consultório atra-
vés de softwares espe-
cializados para isso, que 
apresente de forma fide-
digna o fluxo de caixa.

Isso significa ter dados con-

cretos sobre suas receitas e despesas 

mensais e lançamentos futuros em 

relação a débitos e créditos que serão 

realizados nos próximos meses. Após 

descobrir a média de seus gastos e 

receitas, estabeleça metas palpáveis 

de aumento de receita e redução de 

despesas, através de um plano de ação.

Mantenha as contas da 
vida pessoal separadas 
das do escritório através 
de controles financeiros 
separados.
Esse costuma ser o maior 

erro do empreendedor em todas as 

áreas. É um hábito comum não separar 

as contas da pessoa jurídica da pessoa 

física. Hoje há diversos aplicativos gra-

tuitos (tais como: Minhas economias e 

Wisecash) e planilhas que ajudam no 

controle orçamentário pessoal. Isso 

nos leva ao próximo passo.

1.

2.

3.

6.

5. Defina um pró-labore.
Após ter uma clara ideia so-

bre como está o resultado 

financeiro do consultório, e condições 

de realizar um planejamento prévio 

sobre os resultados dos próximos me-

ses, reveja seu pró-labore, ou seja, sua 

retirada mensal. No início do negócio 

é como cuidar de um recém-nascido, 

há gastos e cuidados a serem tomados 

até seu crescimento. É importante de-

finir um número que será seu “salário” 

e adequar suas contas pessoais a ele.

Crie e mantenha uma 
reserva financeira para 
oportunidades ou emer-
gências do consultório.
Imprevistos acontecem 

a todo tempo tanto na vida pessoal 

como nos negócios. Equipamentos 

apresentam necessidade de manuten-

ção, há problemas eventuais na sala, o 

funcionário fica doente, etc. Parte do 

lucro do negócio deve ser aplicada em 

renda fixa, com liquidez imediata para 

cobrir algum imprevisto que surja ines-

peradamente.

4.
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_________________________

Dalton Ferreira

Especialista em Finanças e 
coautor do livro Transformando 

Dinheiro em Liberdade: como 
alcançar sua Autonomia e 

Independência Pessoal. Contato 
com o autor pelo e-mail:

dalton@prosperecoach.com.br

Assim como na saúde, tam-

bém é necessário nas finanças reali-

zar exames periódicos para verificar 

se existem algumas doenças, cujos 

sintomas na área financeira são as 

dívidas e juros a serem pagos. A 

taxa de juros no Brasil é exorbitan-

te e absorve toda a lucratividade do 

seu negócio, podendo até colocá-lo 

em risco. 

Juros cobrados através das 

modalidades do cartão de crédi-

to ou cheque especial são como o 

câncer para suas finanças. Caso 

seja necessário empréstimo, pro-

cure outras opções como crédito 

consignado (que também são altos, 

mas melhores que os citados ante-

riormente) ou de cooperativas, por 

exemplo. Quanto mais cedo o diag-

Mantenha um contador, 
consultor ou especialista 
em finanças por perto.
Uma vez que o tempo é es-

casso e a própria medicina exige atu-

alização e demanda constantes, geral-

mente não sobra tempo para aprender 

o mínimo sobre como o dinheiro fun-

ciona e como se dá sua administração, 

tanto na vida pessoal como na área de 

negócios. A partir do momento que se 

abre um consultório, habilidades ex-

tras de negócios precisam ser desen-

volvidas ou contratadas também para 

as áreas de marketing, atendimento 

(comunicação com o cliente) e orga-

nização. Há diversos serviços de conta-

bilidade que agregam uma consultoria 

na parte financeira, apontando cuida-

dos e soluções.

7.
nóstico, maiores são as chances de 

cura, que nesse caso significa a so-

brevivência e uma clareza para mu-

dança de rota, e consequentemente 

novas ações a serem tomadas para 

colocar o consultório na direção do 

lucro sustentável.

Assim como na saúde, também 

é necessário nas finanças 

realizar exames periódicos 

para verificar se existem 

algumas doenças, cujos 

sintomas na área financeira 

são as dívidas e juros a 

serem pagos.”
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Salvador no
centro da Urologia

De 21 a 23 de março Salvador sediou o XII Congresso Norte-

-Nordeste de Urologia, debatendo os principais temas da área. 

Contamos com a presença de oito palestrantes internacionais 

– Carlos Mendez (México), Carlos Trujillo (Colômbia), Earl Cheng 

(EUA), Fernando Kim (EUA), Giulio Del Popolo (Itália), Mariano 

Gonzalez (Argentina), Ricardo R. Gonzalez (EUA) e Surena F. Matin 

(EUA) – e importantes nomes da Urologia nacional.

Tivemos ainda cursos da AUA/CAU e da International Neu-

rourology Society (INUS), além de dry lab, simulador de robótica, 

curso de urologia feminina e tutorial de urologia pediátrica.

Dr. Ubirajara Barroso

Presidente SBU-BA

BAHIA

Secção Bahia

A SBU-GO iniciou os trabalhos do ano em sua nova sede 

junto à Associação Médica de Goiás (AMG) no recém-inaugu-

rado Órion Business & Health Complex, um dos maiores e mais 

modernos complexos arquitetônicos de uso misto do país. O 

espaço, com aluguel subsidiado pela AMG, proporciona con-

forto, segurança e fácil acesso aos nossos sócios.

A primeira reunião de diretoria em 2019 foi realizada no 

dia 4 de fevereiro, quando foram abordados temas relaciona-

dos a valorização profissional e programação científica anual.

O balanço financeiro de 2018 apresentou resultado fa-

vorável, com duplicação dos recursos disponíveis em caixa 

no momento, quando comparado com janeiro/2018, eviden-

ciando ser factível, ainda em tempos de crise econômica, aliar 

educação continuada de qualidade e responsabilidade fiscal.

Balanço
financeiro favorável

GOIÁS

Dr. Vagner Ruiz Gil

Presidente SBU-GO

Nova sede da

seção estadual 

goiana fica no Órion

Business &

Health Complex
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Seção realiza corrida 
pelo Novembro Azul

Secção Mato Grosso do Sul

MATO GROSSO DO SUL

A seção estadual MS terminou o ano de 2018 com gran-

des realizações. Uma delas foi a solidificação da ideia de que 

nós, como médicos urologistas, devemos cuidar com mais 

atenção da saúde do homem e do adolescente menino. 

No dia 25 de novembro realizamos a 1ª Corrida Novem-

bro Azul, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande 

(MS), organizada pela Seção MS e que contou com a presença 

de cerca de 500 atletas de diversas categorias, inclusive inter-

nacionais, com premiações gerais e por idade, além da corrida 

para as crianças e show musical.

Começamos 2019 motivados para expandir nossa atua-

ção e agregarmos maior conteúdo científico para nossos as-

sociados, por meio do nosso curso continuado de atualização 

Para este ano, a partir da parceria com o laboratório EMS 

e com apoio da Liga Acadêmica de Urologia da Paraíba (LUPA), 

a presença de associados, monitores de Urologia e alunos in-

seridos nos projetos de extensão, internos e residentes, inicia-

remos nossa programação de educação continuada 2019. As 

reuniões são mensais, acontecem sempre nas primeiras ter-

ças-feiras de cada mês no auditório da Coopecir-PB, ficando 

um urologista convidado, membro da SBU-PB, responsável por 

cada atividade (convidado, tema e modelo/formato). 

A primeira reunião está prevista para 2 de abril e discu-

tiremos questões importantes relacionadas à população trans 

e os aspectos que envolvem a cirurgia de mudança de sexo, 

particularmente sobre o papel do urologista neste contexto 

multidisciplinar. 

Presidente da SBU-MS fala na premiação da 1ª Corrida 

Novembro Azul

urológica mensal a partir da primeira semana de fevereiro, 

além de outras atividades ao longo do ano.

Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz

Presidente SBU-MS

Programação
de educação
continuada 2019

PARAÍBA

Secção Paraiba
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Abaixo, nosso calendário de atividades 2019:  

02 de abril – Coordenador: Dr. Arlindo Monteiro de Car-

valho Junior. 

Secretário: Matheus da Costa Souto

07 de maio - Coordenador: Dr. Jose Josias de Carvalho Batista. 

Secretário: Matheus Marques Paulo Neto

04 de junho - Coordenador: Dr. Jose Iran de Medeiros Lacerda. 

Secretário: Victor de Lima Lacerda

02 de julho - Coordenador: Dr. Rafael Mourato Inácio da Silva

Secretário: Paulo Henrique de Holanda Ribas

06 de agosto – Coordenador: Dr. Leandro H. de Mesquita 

Tavares 

Secretário: Raniere Dutra Nogueira

01º de outubro – Coordenador: Dr. Rafael Batista Rebouças     

Secretário: Igor de Oliveira Melo

05 de novembro – Coordenador: Dr. Márnio Solermann 

Silva Costa

Secretário: Gabriella Bento de Morais

03 de dezembro – Coordenador: Dr. Thiago Silva da Costa 

Secretário: Arthur Henrique da Silva Dutra

Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Junior

Presidente SBU-PB

Dr. Pedro Nicolau Gabrich

Presidente SBU-RJ

RIO DE JANEIRO

Evento de calendário da SBU, a Jornada Carioca de 2018 

se encerrou com imenso sucesso de público, mais de 800 par-

ticipantes e 31 empresas expositoras e patrocinadoras, um 

momento de grande interação e troca de conhecimento para 

o segmento da Urologia.

Em 2019 a SBU-RJ dará continuidade ao projeto Terça 

Urológica presencial e itinerante e ainda à realização de lives 

com entrevistas de especialistas. Também serão realizados 

Evento na
região Serrana e 
Simpósio no RJ

este ano, no período de 21 a 23 de junho, um evento na Re-

gião Serrana, e em outubro, o III Simpósio de Uro-Oncologia 

no Windsor Oceânico. Não percam!

Plateia lotada durante a Jornada Carioca de 2018

Rio de Janeiro
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Dr. Antonio Euclides Pereira de Souza Jr.

Presidente SBU-SC

SANTA CATARINA

Com o intuito de interiorizar as ações da SBU-SC, promovemos 

em setembro um hands-on de endourologia na cidade de Joaçaba, 

curso tradicionalmente realizado no litoral e que nesta oportuni-

dade, pela primeira vez, trouxemos para o meio-oeste catarinense. 

Foram realizadas nove cirurgias – percutânea, mini-perc, uretero-

litotripsia com equipamento permanente e descartável. O objetivo 

de levar cursos desse modelo, nos quais os alunos participam dos 

procedimentos, foi plenamente alcançado.

Seguimos realizando nossos Encontros Catarinenses de Uro-

logia. Em outubro tivemos o 58° em Joinville e de 29 a 31 de março 

de 2019 ocorreu o 59° ECU no Resort Águas de Palmas abordando os 

tópicos uroneurologia e uroginecologia, com as presenças dos cole-

gas Dr. Cristiano Gomes e Dr. Carlos Sacomani, de São Paulo.

Registros do curso Hands-on em Endourologia, em Joaçaba

Dr. Alexandre Fornari

Presidente SBU-RS

RIO GRANDE DO SUL

Eventos em 2019

Santa Catarina

Programação de 
educação continuada 
2018-2019A diretoria e algumas comissões da SBU-RS se reuniram 

em janeiro com o objetivo de definir os eventos do ano, sendo 

que, em virtude do Congresso Brasileiro de Urologia deste ano, 

o número de eventos a serem realizados pela seção estadu-

al será reduzido. Basicamente teremos o Encontro Gaúcho de 

Urologia, que será em novembro, e o II ESISTU (Encontro de 

Sexualidade e ISTs), ainda em data a ser definida. 

Outros assuntos foram debatidos, como as tratativas 

junto à Unimed de ajustes de valores e inclusão de novos pro-

cedimentos ainda não contemplados. Novas rodadas de nego-

ciações com perspectivas bastante positivas estão agendadas.

Foram iniciadas também as tratativas para a organiza-

ção do Congresso Sul-Brasileiro de Urologia de 2020, sendo que 

a definição de local (Porto Alegre ou Gramado) e data ainda 

depende de visita técnica da comissão. Entretanto a perspec-

tiva é o lançamento do evento durante o Congresso Brasileiro 

de Urologia, em Curitiba, neste ano. Para este último evento, 

a SBU-RS em parceria com a indústria farmacêutica está em 

tratativas já avançadas no sentido de oferecer pelo menos 20 

pacotes completos a seus associados, assegurando uma parti-

cipação significativa da delegação gaúcha no evento.
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SÃO PAULO

Secção São Paulo

As Sociedades médicas desempenham um papel fundamental 

como promotoras de aprendizado teórico e prático da Urologia, bem 

como na organização do trabalho e defesa profissional. Nesses dois 

pilares a SBU-SP tem atuado isoladamente ou em parceria com ser-

viços universitários, empresas de material médico e cirúrgico, clínicas 

e hospitais privados de modo a promover uma constante reciclagem 

dos urologistas de todo o estado de São Paulo. Podemos citar as diver-

sas atividades científicas de nossa entidade nos últimos meses.

Nosso carro-chefe foi o XV Congresso Paulista de Urologia, re-

alizado de 6 a 8 de setembro no World Trade Center. Esse congresso, 

que teve como presidente da Comissão Científica o Dr. José Carlos 

Truzzi, bateu todos os recordes de público e arrecadação para nossa 

Sociedade, constituindo-se no terceiro maior congresso de Urologia 

do mundo em 2018.  

Além dele, numa parceria com a Ethicon e visando a recuperar 

o protagonismo do urologista na área de uro-oncologia, realizamos 

o 1º Summit de Uro-Oncologia nas dependências daquela empresa. 

Esse evento, que não teve nenhum custo para a SBU-SP, permitiu reu-

nir mais de 50 urologistas para um curso que abordou os principais 

avanços tanto na parte clínica como cirúrgica da uro-oncologia. 

De 2 a 4 de novembro, visando a reforçar esse protagonismo, 

realizamos o Uro-Onco Litoral juntamente com o I Consenso sobre 

Tratamento de Tumores Uroteliais da SBU-SP. Esse evento contou 

com quatro convidados internacionais e iniciou também uma par-

ceria entre a Editora Manole e a SBU-SP na qual nossos eventos 

são gravados, legendados e transformados em cursos a distância, 

permitindo acesso a pessoas que não puderam comparecer. Atual-

mente, 25 colegas frequentam o curso de uro-oncologia.  

Já temos tudo preparado para a Jornada Paulista de Urologia 

2019, em Campos do Jordão, que será realizada de 14 a 16 de abril. 

A jornada é coordenada pelos Drs. Armando Abrantes e José Carlos 

Truzzi e cinco convidados estrangeiros já estão confirmados. 

Também tivemos um aumento marcante de nossas mídias 

sociais facilitando a vida de médicos e pacientes. Essas mídias 

têm ajudado a esclarecer a população sobre as diversas doenças 

urológicas, bem como a atuação dos urologistas em seu tratamento. 

Inauguramos uma nova homepage com conteúdos específicos para 

leigos e acesso exclusivo para associados facilitando a inserção da 

SBU São Paulo nas diversas mídias como Facebook, Twitter e LinkedIn. 

Graças à disponibilização para dispositivos móveis, o número de 

acessos a nossa homepage cresceu mais de 1.000% em um ano. 

Além das mídias eletrônicas, mantemos nosso BIU, que constitui 

leitura agradável de diversos assuntos de interesse do urologista.

Finalmente gostaria de deixar clara a atenção da SBU ao 

mercado de trabalho dos urologistas. O SUS permanece como um 

sistema importantíssimo para atendimento da população de baixa 

renda e deve sempre ser estimulado e aprimorado. O sistema pri-

vado de saúde aumentou muito sua abrangência e os pacientes, 

bem como as empresas administradoras desse sistema passaram 

a fazer parte do nosso dia a dia. Devemos desenvolver junto a elas 

um relacionamento ético e produtivo. Além disso, temos investido 

na parceria SBU-SP e Associação Paulista de Medicina com o auxílio 

dos Drs. Marco Lipay e Armando Abrantes. A SBU-SP já disponibi-

liza o Manual de Urologia de Consultório on-line para o Programa 

Mais Médicos do governo federal (bit.ly/manualurologia). Além dis-

so, a APM tem nos ajudado na luta por melhores honorários médi-

cos dentro de nosso estado. Neste sentido o Dr. Geovanne Furtado 

Souza, diretor de ambas as entidades, representará um valoroso elo 

entre nossas entidades.

A SBU-SP, graças ao trabalho de toda sua diretoria e em es-

pecial nossos tesoureiros Idelpor Toscano e Francisco Kanashiro, 

permanece em excelente saúde financeira, o que nos permite pla-

nejar negociar e antecipar pagamentos de nossos eventos até 2020, 

reforçando nossa proposta de austeridade com os custos e negocia-

ção independente com os diversos patrocinadores.

Dr. Flavio Trigo Rocha 

Presidente SBU-SP

Jornada Paulista
de Urologia em abril

SBU-SP é destaque no site da APM como parceira do Manual de Urologia 

de Consultório, do Programa Mais Médicos
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Conselho Federal de Medicina (CFM) revogou no dia 22 de 
fevereiro a Resolução 2.227/2018, que define a telemedi-
cina como o exercício da medicina mediado por tecnolo-
gias para fins de assistência, educação, pesquisa, preven-

ção de doenças e lesões e promoção de saúde. A medida foi tomada 
em razão das diversas manifestações da classe médica contrárias ao 
documento. Com a decisão, a telemedicina voltou a ser subordinada 
à Resolução 1.643/2002, que a define como o exercício da medicina 
através da utilização de metodologias interativas de comunicação 
audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e 
pesquisa em saúde. 

Para elucidar o tema, o BODAU entrevistou o cirurgião geral 
Dr. Antonio Carlos Endrigo, diretor de Tecnologia da Informação da 
Associação Paulista de Medicina (APM) e membro do comitê organi-
zador do Global Summit Telemedicine & Digital Health, congresso 
sobre telemedicina e saúde digital da América Latina, que será reali-
zado de 3 a 6 de abril em São Paulo. Ele afirma que a classe médica 
não foi consultada adequadamente para a elaboração da resolução 
e propõe mudanças para o novo documento que será editado após o 
fim da consulta pública em curso pelo CFM. 

Confira a entrevista:

Telemedicina:
Sociedades de
especialidade
devem estar
preparadas

Diretor da APM sugere mudanças e afirma que médicos 
necessitam de treinamento adequado

Por Janaína Soares

O
Seria necessário 

maior tempo para 
treinamento dos 

especialistas e para as 
próprias Sociedades 

entenderem 
exatamente o que é 
teleconsulta e seus 

riscos e saber em quais 
tipos de atendimento 

poderia ser executada.”
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aberta a qualquer médico que queira participar 

e contribuir. Estamos lendo cada artigo e dis-

cutindo, a fim de chegar a um consenso para 

enviar esse documento ao CFM. O Dr. Marco Li-

pay, representante da Comissão de Defesa Pro-

fissional da SBU-SP, tem contribuído bastante.

BODAU – Entre as críticas dos médicos 

à referida resolução está o fato de a 

teleconsulta poder dificultar diagnós-

ticos e aumentar o risco de vazamento 

de informações dos pacientes. Como 

isso pode ser evitado?

ACE - A última resolução que trata da teleme-

dicina é de 2002. Estamos com 17 anos de de-

fasagem desse tema. As tecnologias de infor-

mação evoluíram nesse período. A velocidade 

de desenvolvimento das novas tecnologias é 

absurda. E a área médica infelizmente parou 

no tempo em avaliar como isso pode contribuir 

para um maior acesso da população aos servi-

ços médicos. Obviamente os médicos também 

não se prepararam para esse novo modelo de 

relacionamento com os pacientes utilizando 

essas novas tecnologias. Se analisarmos a reso-

lução, temos vários conceitos de telemedicina, 

como teleconsulta, teleorientação, telediag-

nóstico, teleinterconsulta, teletriagem etc. O de 

maior polêmica é a teleconsulta, que prevê que 

haja um médico em um espaço físico diferente 

do paciente, e isso limita muito a ação do espe-

cialista. Se o foco fosse somente nesse aspecto, 

talvez teríamos menos polêmica. Outra ques-

tão é que os médicos não estão preparados 

para atuar dessa forma. O médico está acostu-

mado a olhar o paciente a uma distância de um 

a dois metros no máximo, fazer ausculta, apal-

pação e outros aspectos que envolvem uma 

consulta presencial. Então, seria necessário 

um treinamento específico para que ele possa 

executar consultas dessa forma. Conforme exi-

ge essa nova legislação, o médico teria que ter 

prontuários eletrônicos com nível de segurança 

para garantir confidencialidade, privacidade, 

integridade dos dados e autenticidade. Infeliz-

mente os médicos não estão preparados para 

isso. Seria necessário maior tempo para treina-

mento dos especialistas e para as próprias So-

ciedades entenderem exatamente o que é tele-

consulta e seus riscos e saber em quais tipos de 

atendimento poderia ser executada. A SBU, por 

exemplo, talvez teria que determinar quais ti-

pos de atendimentos o urologista poderia fazer 

por meio dessa modalidade e quais não seriam 

adequados. E isso vale para todas as Socieda-

des. Exceto o CFM e outras entidades médicas, 

quem deveria conduzir essa discussão agora 

deveria ser cada uma das especialidades, pro-

vendo seus especialistas do que eles podem ou 

não fazer por meio da telemedicina.

BODAU – Na sua opinião, que pontos pre-

cisam ser mudados para que a Resolução 

volte a ser editada?

ACE - Além desses já mencionados, acredito 

que a segurança. Creio que grande número dos 

médicos hoje em dia anota as informações de 

seus pacientes em fichas físicas e guarda isso 

em um local a que somente ele tem acesso. 

Para ele sair desse modelo e ir para um com-

putador há um período de adaptação. Quando 

ele muda para esse novo modelo, o que ga-

rante a segurança? Os dados que ele anotou, 

da intimidade do paciente e pelo qual ele é o 

responsável, se por um acaso isso se tornar 

vulnerável, qual o risco que o médico corre e 

como ele irá responder juridicamente por isso? 

Todas essas questões geram uma insegurança 

por parte dos médicos. Creio que as Socieda-

des de especialidades e as Associações Mé-

dicas têm um importante papel em dar todo 

o subsídio aos médicos e entender esse novo 

movimento que está acontecendo no setor. 

Isso impõe discussão. Acredito que o paciente 

também tenha que saber os riscos que ele tem 

ao se consultar com um médico que não está 

adaptado para guardar essas informações. Há 

ainda muita coisa a ser debatida não só entre 

os médicos, mas também entre os pacientes 

para que todos possam contribuir e chegar-

mos a uma resolução que contemple todas es-

sas questões. É importante que as Sociedades 

de especialidade estejam preparadas para o 

dia seguinte à nova resolução. Essa que está aí 

imposta certamente vai sofrer alterações sig-

nificativas. Temos especialidades que já estão 

prontas para a telemedicina, enquanto outras 

não. E estas precisarão orientar seus especia-

listas sobre como se relacionar com seus pa-

cientes dentro da sua especialidade. 

BODAU – A que o senhor atribui essa 

quantidade de críticas dos médicos com 

relação à Resolução CFM 2.227/2018? 

Dr. Antonio Carlos Endrigo - Percebemos 

que muitos Conselhos Regionais e algumas 

entidades médicas não foram envolvidos na 

elaboração dessa resolução. Quando ela foi 

publicada surpreendeu muita gente pelo seu 

conteúdo. Ficou parecendo que os médicos 

foram os últimos a serem informados sobre 

o que seria a nova resolução. O programa 

Fantástico (TV Globo), por exemplo, exibiu no 

dia 3 de fevereiro uma matéria que afirmava que 

iria explicar em primeira mão como seria a nova 

resolução. A impressão foi que os repórteres já 

conheciam previamente o documento e nós, 

médicos, não. Esse desconforto gerou muitas 

críticas da classe médica.

BODAU – A classe médica foi ouvida na 

época em que a referida resolução foi 

elaborada?

ACE - Em 2017 foi realizado o primeiro Fórum 

de Telemedicina do CFM; o segundo foi no dia 

7 de fevereiro deste ano (http://bit.ly/2T102fn), 

que foi divulgado praticamente um mês an-

tes. Conheço o conselheiro que representa o 

estado de São Paulo no CFM, Dr. Jorge Curi, e 

perguntei a ele várias vezes se ele tinha acesso 

ao conteúdo e ele disse que o tema teleme-

dicina havia sido discutido em uma plenária 

em dezembro, mas não foi divulgado o texto 

final. Isso ficou restrito à plenária do CFM, que 

é um conjunto muito pequeno para represen-

tar 450 mil médicos. Os próprios conselheiros 

deveriam em seus estados chamar o Conselho 

Regional, as Associações Médicas e principal-

mente as Sociedades de especialidade, como a 

SBU, para debater o tema. E isso de fato não foi 

feito. Considero-me um médico extremamente 

engajado nessas discussões sobre novas tecno-

logias e não tive qualquer informação, tampou-

co a APM e a Sociedade da qual faço parte.

BODAU – A APM pretende enviar alguma 

sugestão de mudança para a consulta 

pública que o CFM está realizando?

ACE - Estamos trabalhando nisso. Temos fei-

to reuniões com a participação de um grupo 

de associados e diretores da APM. A reunião é 
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Saiba como usar o Facebook 
e se conectar à SBU

R e d e  s o c i a l  p o s s u i  m a i s  d e  1 2 9  m i l h õ e s  d e  b r a s i l e i r o s
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Facebook é a maior rede so-

cial do mundo, com mais 

de 2,2 bilhões de usu ários, 

dos quais 129 milhões no 

Brasil. Os brasileiros estão em terceiro 

lugar no ranking de conectados à rede, 

perdendo apenas para Índia e Estados 

Unidos. Segundo levantamento realiza-

do pelo We are Social em 2018, o bra-

sileiro passa em média de 3h39 por dia 

navegando nas redes sociais (atrás ape-

nas das Filipinas, com 3h57).

No Facebook, você pode criar um 

perfil pessoal ou uma fan page (para sua 

clínica), e interagir com outras pessoas 

que também estão no site por meio de 

comentários em posts, troca de men-

sagens diretas, compartilhamento de 

conteúdo e até “curtindo” um post de 

um amigo. É uma forma de reencontrar 

amigos e manter-se atualizado ao “se-

guir” perfis de instituições.

A SBU conta com dois perfis no 

Facebook: um voltado para leigos (www.

facebook.com/portaldaurologia), com 

posts diários com dicas de saúde, e ou-

tro com informações para os associados 

(www.facebook.com/sbuoficial). 

No perfil destinado aos asso-

ciados os urologistas ficam infor-

mados sobre novidades e even-

tos da área. Para que você não 

perca nenhuma atualização 

da SBU é preciso ativar as 

notificações (veja o passo 

a passo na acima). Primeiro 

certifique-se de que você curtiu 

a página.

Por meio do Facebook também é 

possível se conectar a outras Socieda-

des internacionais, como AUA, EAU e 

CAU (veja no box). A rede social ainda 

disponibiliza a possibilidade de par-

ticipar de grupos fechados, nos quais 

há o debate de assuntos específicos.

Atualmente, além de poder pu-

blicar fotos, links e vídeos no seu perfil 

há também a possibilidade de compar-

tilhar momentos no “stories”. Ao postar 

algo por lá, esse material fica disponível 

por apenas 24h, ao contrário do feed, 

que mantém sua publicação on-line.

O

+2,2 BI
USUÁRIOs
NO 

MUnDO

Habilite o “ver primeiro” da 
página da SBU para que você 
sempre esteja conectado às 
novidades da entidade
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O Facebook foi criado em 2003 pelos estudantes da Universidade de Harvard 

Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e o brasileiro Eduardo Saverin. 

Nessa época se chamava Facemash. O site foi programado para ser um jogo entre 

os estudantes de Harvard, mostrando aos visitantes duas fotos de estudantes, 

lado a lado, no qual se podia escolher qual era o mais atraente. No ano seguinte, 

Zuckerberg começou a escrever o código para um novo site que se chamaria 

thefacebook. No início, ele foi destinado apenas para redes de universidades, 

mas em 2006, ele foi aberto para todos acima de 13 anos com um e-mail 

válido. A partir daí, a rede social só foi crescendo. 

A história da maior rede social do mundo é contada no filme A 

Rede Social (Social Network), de 2010, do diretor David Fincher. (por 

Janaína Soares e Aline Thomaz)

História

Conecte-se às Sociedades internacionais:
American Urological Association

www.facebook.com/AmerUrological 

European Association of Urology 

www.facebook.com/EAUpage 

Confederación Americana de Urología 

www.facebook.com/CAU.URO/ 

SBU Associados

www.facebook.com/sbuoficial

Conecte-se à SBU:
Portal da Urologia

 www.facebook.com/portaldaurologia
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DEFESA DE MESTRADO
Dr. Ricardo Castellani de Mattos 

(segundo da esq. para dir.) defendeu 

dissertação de mestrado em Oncologia 

no Inca com o tema “Expressão do 

fator induzido por hipóxia e do fator 

de crescimento do endotélio vascular 

em bexigas irradiadas”. Participaram 

da banca Dra. Angélica Nogueira 

Rodrigues (UFMG), Dr. Luciano Alves 

Favorito (Uerj), Dr. Martin Hernan 

Bonamino (Inca), Dr. Antonio 

Rodrigues Braga Neto (UFRJ) e Dr. Luiz 

Henrique de Lima Araújo (Inca).

Quer comunicar a sua oportunidade

de emprego no BODAU? Envie o

descritivo da vaga e prazo para:

Defendeu alguma dissertação de 

mestrado 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: 

bodau@sbunet.org.br

Participe do BODAU Bolsa de emprego

bodau@sbunet.org.br



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

Simplifique.

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	notificações
no	APP)

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



Não deixem de pagar a sua anuidade de 2019 com desconto. Lembramos 

que a partir de 1o de maio de 2019 o valor da anuidade é de R$ 994,00.

O pagamento poderá ser efetuado através do Portal da Urologia, pelo App ou 

com a secretaria da SBU.

A sua anuidade é muito importante para que a SBU continue 

desenvolvendo o trabalho de valorização do médico urologista.

934,00 
desconto até 30/04/2019

R$ 994,00

Prezados Associados,



agenda de
eventos:  2019

DATA EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES

4 a 6
de abril

X Congresso Internacional
de Uro-Oncologia

WTC São Paulo 
São Paulo (SP)

www.congressourooncologia.com.br 

11 a 13
de ABRIL

XVI Jornada Paulista
de Urologia

Centro de Convenções
de Campos do Jordão

www.jornadapaulistadeuro.com.br

02 a 05 
de maio

32º Congresso Brasileiro
de Patologia

Centro de Eventos do Ceará 
Fortaleza (CE)

www.congressodepatologia.org.br

 16 a 18
de maio

Next Frontiers 2019 – Convergência
O Futuro da Oncologia

WTC Events Center
São Paulo (SP) www.nextfrontiers.com.br

24 a 27
de agosto

37º Congresso Brasileiro
de Urologia

Expo UNIMED
Curitiba

www.cbu2019.com.br

Acompanhe todos os eventos em: 

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



Data limite para a submissão
de trabalhos científicos

15/05/2019

Os trabalhos científicos deverão ser 
enviados exclusivamente por meio do 
site do Congresso. Não serão aceitos 
trabalhos por e-mail.

Participe!

www.cbu2019.com.br

Para mais informações acesse:
GERENCIAMENTO E PRODUÇÃO

Tel.: 11 3888-2236
E-mail: congressos@rvmais.com.br

Site: www.rvmais.com.br

INICIATIVA E REALIZAÇÃO
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