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Gestão alcança conquistas 
graças à atuação conjunta

Partilhamos  
neste 
informativo 
as conquistas 
desse primeiro 
ano de gestáo. 
Dessa forma, 
cada médico, 
cada associado 
também faz 
parte dessa 
história.”

 POR ARCHIMEDES NARDOZZA JR.
   Presidente SBU 
 Gestão 2016-2017

Um vencedor disse certa vez: “O 
talento vence jogos, mas só o traba-
lho em equipe ganha campeonatos”. 
A frase do ex-jogador profissio-
nal de basquete norte-americano 
Michael Jordan, considerado por 
muitos o melhor jogador de bas-
quete de todos os tempos, retrata 
bem a importância do trabalho em 
equipe. Por acreditar nisso, nossa 
gestão valoriza a atuação conjunta 
e hoje compartilhamos com vocês 
as conquistas desse primeiro ano 
de trabalho frente à SBU para rea-
firmar que cada associado também 
faz parte dessa história.

A Sociedade Brasileira de Urologia 
passou por um grande processo de 
reestruturação nos últimos anos. Se 
hoje temos uma sociedade equilibrada 
financeiramente e estruturada tanto 
do ponto de vista administrativo como 
científico, muito se deve aos colegas 
que me antecederam. As diretorias 
anteriores promoveram reformula-
ções e com seu esforço e dedicação 
transformaram a SBU em uma entida-
de que é reconhecida como exemplo 
de eficiência e de trabalho. 

Como todos sabem, o cenário 

político e econômico brasileiro não 
se mostrou favorável em 2016 e ain-
da teremos momentos difíceis sob o 
ponto de vista econômico. Além dis-
so, vivemos o resultado das ações 
deste governo, que institui políticas 
econômicas e sociais desastrosas, 
além de fomentar campanhas e pro-
jetos para difamar a classe médica 
em geral. Se chegamos a esse 
momento com motivos para come-
morar é graças ao planejamento 
adequado e a um trabalho árduo 
de toda a diretoria, trabalhando em 
conjunto para que conseguíssemos 
superar o primeiro ano de mandato. 

VALORIZAÇÃO DA CLASSE 
MÉDICA 

Importante reforçar que vamos 
continuar a fortalecer a nossa 
classe, assim como a atuação nas 
residências médicas e a valori-
zação profissional, prioridades 
desta gestão. A Comissão de Ensino 
e Treinamento (CET), extremamen-
te eficiente, é responsável pelo 
credenciamento e fiscalização dos 
centros de residência e por meio 
do lançamento de um software que 
monitora todos os centros de resi-
dência, objetivamos homogeneizar 
a formação do médico residente. 
Ainda pensando na melhora do 

desempenho de nossos profissio-
nais, trabalhamos com a Comissão 
de Título de Especialista no sentido 
de valorizar cada vez mais o nosso 
TISBU. Criamos uma Comissão de 
Valorização Profissional com repre-
sentatividade em Brasília e nas 
diversas entidades como a AMB, 
CFM, ANS, ANVISA entre outras. 
Ganhamos reconhecimento Inter-
nacional, estreitando relações com 
importantes sociedades, como a 
Associação Americana de Urolo-
gia (AUA), Associação Europeia de 
Urologia (EAU) e a Confederação 
Americana de Urologia (CAU). Estas 
são ações que beneficiam os uro-
logistas e resgatam a credibilidade 
da nossa sociedade. Os resultados 
conquistados neste primeiro ano 
de gestão só ocorreram graças 
à participação ativa de todos os 
membros da diretoria e de todos os 
departamentos. 

TRABALHO EM EQUIPE
Essa é a importância da atuação 

em equipe e este informativo parti-
lhará estas conquistas com vocês. 
Somos todos uma grande equipe 
de profissionais que fazem parte e 
constroem diariamente a Sociedade 
Brasileira de Urologia.

Planejamento adequado e um trabalho árduo 
de toda a diretoria merecem comemoração

INFORMATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 
GESTÃO 2016-2017
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A SBU pensada para o futuro
Pensando a longo prazo, não podemos considerar apenas esta 
gestão, mas sim uma importante continuidade administrativa 

 POR SEBASTIAO J. WESTPHAL

Presidente Eleito  2018/2019

Hoje o Presidente Archimedes e 
eu – Presidente eleito – pensamos 
todos os projetos de impacto para 
a SBU em quatro anos. Com isso já 
estabelecemos uma credibilidade 
entre as sociedades com quem nos 
relacionamos, com a indústria, de 
equipamentos, farmacêutica e tam-
bém nossos fornecedores de serviços. 

Hoje atuamos na SBU com uma 
administração profissionalizada e 
recentemente, com a contratação de 
um CEO - Diretor Executivo, chegamos 
a novo patamar, com uma visão ampla 
de sua estrutura e transparência em 
nossas contas no Portal da SBU. Entre 
as comissões também progredimos - 
sem dúvidas que a CET e a CSTE estão 
muito organizadas e seus projetos são 
voltados para o futuro da Urologia Bra-
sileira, onde certamente temos uma 
atuação já consolidada. 

A Comissão de Valorização do Tra-

balho Médico trabalha em sintonia para, 
nos próximos três anos, colher mais fru-
tos, nas diversas frentes – ANS, AMB e 
Ministério da Saúde. Planejar a próxima 
gestão é importante e no Congresso de 
Uro-Oncologia em São Paulo nos reuni-
remos para unificar os nossos objetivos 
com os membros da diretoria atual, dis-
cutir estratégias e traçar rumos. 

MENSAGEM DE OTIMISMO 
Hoje conseguimos ver a SBU 

com um futuro promissor e concla-
mo todos a participar efetivamente, 
com críticas e sugestões. A SBU 
faz muito por todos nós, e não 
podemos deixar a desinforma-
ção e o pessimismo obscurecer o 
trabalho constante em prol da Uro-
logia Brasileira. A Administração 
da SBU profissionalizada tornará 
nossa sociedade imune a pessoas 
com rompantes individualistas e 
populistas, que possam promover 
mudanças que venham comprome-
ter sua trajetória.

Presidente Archimedes Nardozza Jr. ressalta a importância da união de toda a equipe

Sebastiao J. Westphal, presidente eleito 2018/19, 
planeja futuro com o atual presidente
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Anuidades, patrocínio, projetos por nós desenvolvidos 
e do lucro dos eventos oficiais

 POR ALFREDO CANALINI

Os recursos da SBU vêm prin-
cipalmente de três fontes: da 
anuidade dos associados, do patro-
cínio das indústrias farmacêuticas 
e de equipamentos a projetos por 
nós desenvolvidos, e do lucro dos 
eventos oficiais. A dinâmica entre 
os processos de captação e gas-
to desses recursos requer alguns 
cuidados. Os gastos ocorrem com 
certa regularidade enquanto os 
recursos têm algum grau de impre-
visibilidade em sua captação. 

Além disso, algumas isen-
ções fiscais que auferimos tornam 
necessária uma auditoria perene 
em nossas contas. Nenhuma des-
pesa que fuja ao “objeto social da 
empresa” é feita, e todas são pagas, 
ou reembolsadas em alguns casos, 
somente mediante a apresentação 
de documento suporte (nota fiscal 
ou recibo válido). A centralização 
das contas da Sede e das Seccionais 
em uma única instituição bancária, 
assim como a cobrança quase que 
ininterrupta que fazemos junto às 
Seccionais para que enviem suas 
documentações contábeis, tem por 
objetivo, dentre outros, facilitar a 
auditoria das contas. Podemos não 
ter chegado ainda à perfeição, mas 
estamos muito melhores do que 
estávamos. 

REFORMAS DO ESTATUTO E DO  
REGIMENTO INTERNO

Importante medida para manter 
as regras e as  responsabilida-
des fiscais dos gestores da SBU. 
A nossa Sociedade é complexa e 
requer projetos administrativos 
que tenham alguma estabilidade e 
se aprimorem ao longo do tempo. 
O objetivo desta diretoria é fazer 
que cada associado perceba que 
a Anuidade devida é, mais do que 
uma despesa de início de ano, o 
investimento numa Instituição que 
investe corretamente os recursos 
captados, e que trabalha pela valo-
rização do médico urologista.

O conteúdo da prova reúne os saberes de médicos especialistas de diversos estados

De onde vem e como é 
usado o dinheiro da SBU?
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ORGANIZAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Captação de anuidades até 0utubro 2016: 
R$2.891.663,41 de anuidades (descontados 
os custos bancários para esta captação)

Projetos para a indústria: R$430.096,36 

Lucro de eventos: R$406.838,96

Repasse para as seccionais na proporção 
como manda o estatuto: R$ 1.156.665,36 

Folha de pagamento

Manutenção da sede e do escritório de 
Brasília (defesa de nossa Sociedade e 
na valorização de nossa Especialidade e 
representação junto ao Governo Federal)

Custos administrativos

Consultoria

Comissões oficiais como a CET e a CSTE (para 
garantir a qualidade da formação dos futuros uro-
logistas e valorização do Título de Especialista) 

Publicações oficiais

Assessoria de imprensa 

Estatutárias (anuidade da AUA, AMB, CAU e EUA)

Extraordinárias (obras necessárias de manu-
tenção do prédio da Sede, apontadas pelo 
laudo de auto vistoria, como a adequação do 
sistema de extinção de incêndio exigida pelo 
Corpo de Bombeiros)

Contabilidade (por força de legislação fede-
ral tem que ser centralizada na Sede)

Urologia avança com o 
reconhecimento de seus 
processos de avaliação para as 
provas de títulos de especialista
Confira a evolução do processo de seleção nos 
últimos anos

 POR FRANCISCO GUERRA

A SBU, por meio da Comissão 
de Seleção e Título de Especialis-
ta, mudou o processo de avaliação 
de títulos em 2014 e vem evoluin-
do de forma ascendente em todas 
as práticas adotadas na execução 
da avaliação dos residentes (Pro 
TiSBU) e na avaliação daque-
les que não obtiveram o título de 
especialista nas avaliações seria-
das durante a residência médica 
(Provão). Com seriedade, sigilo, 
transparência e profissionalismo, 
o processo tem início pelo menos 
cinco meses antes da aplicação 
das provas, com a elaboração do 
edital, passando pela distribuição 
dos temas e respectivos números 
de questões para cada componen-
te da comissão. A partir deste ano, 
além de serem avaliados por meio 
de prova objetiva com questões 
de múltipla escolha, os residentes 
de R3 também passarão por uma 
prova teórico-prática, assim como 

já acontece com os candidatos que 
prestam o concurso do “provão”. 
Trata-se de mais uma das evolu-
ções agregadas ao processo de 
avaliação da SBU. O Instituto Bra-
sileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) 
é o responsável por auxiliar a 
Sociedade no suporte organizacio-
nal, desde a elaboração do edital, 
apoio pedagógico na elaboração 
das questões até a aplicação da 
prova, assim como na avaliação 
dos recursos impetrados, divul-
gação e análise do resultado etc. 
Entre as vantagens da prova eletrô-
nica no Pró-TiSBU estão o fato de a 
Comissão poder estudar de maneira 
pormenorizada o exame e o deta-
lhamento da prova conforme os 27 
subtemas da Urologia. Outra possi-
bilidade é a utilização, por parte da 
Comissão de Ensino e Treinamento, 
em relação ao desempenho obtido 
pelos residentes no ProTiSBU como 
um dos referenciais de avaliação  
do serviço de residência médica  
credenciado.

Campbell agora em 
Português

Uma parceria inédita entre a 
SBU e a Elsevier, maior editora de 
literatura médica e científica do 
mundo, possibilitou que o princi-
pal livro texto da urologia mundial 
fosse traduzido e validado cientifi-
camente para a língua portuguesa. 
O Campbell-Walsh Urologia, 11ª ed. 
tem 156 capítulos divididos em 4 
grandes volumes, num total de cer-
ca de 3.600 páginas. Por ser uma 
obra validada pela SBU, torna-se 
sua bibliografia oficial para ser 
usada pelas residências médicas, 
concursos públicos, TiSBU e edu-
cação continuada.

A Escola Superior de Urologia 
e a Comissão de Ensino e Treina-
mento estão preparando uma série 
de vídeos interativos baseados nos 
capítulos do Campbell-Walsh Uro-
logia, 11ª ed. e nos guidelines da 
EUA. Essa série tem por objetivo 
facilitar o estudo e a discussão dos 
temas de urologia de uma forma 
abrangente e com uma avaliação do 
aprendizado concomitantemente. 
Dada a complexidade e abrangên-
cia da obra, ela será útil também a 
todos nós urologistas, notadamente 
naqueles assuntos que não viven-
ciamos no dia a dia.

A Escola Superior de Urologia e o EAD
A Escola Superior de Urologia 

(ESU) buscou inovações e remo-
delou a programação de aulas 
do Programa de Educação Con-
tinuada (PEC EAD) para a gestão 
2016-17 da SBU.

Tendo em vista a importância 
da Educação a Distância (EAD) para 
a atualização médica na atualidade 
e aos distintos perfis profissionais 
dos membros da SBU, o projeto 
da ESU foi organizado em quatro 
módulos: PEC EAD 2016, ProTiSBU 
2016, Treinando em Casa e SBU 
Responde.
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Como obter o Título de Especialista 
da SBU
Há duas formas: Pró-TiSBU e Provão

O Pró-TiSBU é destinado aos 
residentes e é aplicado ao término 
de cada ano, contemplando seu 
respectivo conteúdo. Ao terminar 
o R1, o residente realiza uma pro-
va referente àquele ano. No R2, 
os conteúdos dos anos corrente e 
anterior. Já no R3, o programa dos 
três anos, que compreende toda a 
Urologia. Os urologistas que não 
forem aprovados no Pró-TiSBU ou 
fizeram residência médica em ser-
viços não credenciados pela SBU, 
podem obter o título fazendo o Pro-
vão, que também contempla todo o 
conteúdo da Urologia e possui ainda 
uma avaliação teórico-prática.
SIGILO - Apenas os integrantes da 

Comissão de Seleção e Título de 
Especialista têm acesso às ques-
tões. A prova completa não é de 
acesso nem mesmo do presidente, 
nem da comissão. Essa foi mais 
uma das evoluções adotadas, a fim 
de preservar o sigilo completo quan-
to ao conteúdo na íntegra da prova.

O  Pró-TiSBU é 100% eletrônico, 
as questões só são desbloqueadas 
no sistema informatizado na hora 
de realização da prova. O Provão, 
que é escrito, passa pelo mesmo 
processo de segurança. Na prova 
teórico-prática, todos os candida-
tos são avaliados com as mesmas 
perguntas e as respostas a serem 
aceitas pela banca também são 

gabaritadas no momento da elabo-
ração das questões, de maneira a 
haver um senso de justiça na ava-
liação do candidato. 

Para ser aprovado no Pró-TiS-
BU, o R1 e o R2 precisam alcançar 
pelo menos 50% da pontuação para 
estar habilitado a continuar o pro-
cesso de titulação pelo pró-TiSBU 
e fazer a prova do ano seguinte. Já 
para o R3 é necessário pontuação 
mínima de 60%. Os candidatos que 
alcançarem mais de 50% e menos 
de 60% como R1 e/ou R2, terão que 
compensar na prova de R3 pontua-
ção suficiente para obter a mediana 
de 60% em cada ano.

Escola Superior de Urologia se 
consolida e traz novidades 

Estamos  
favorecendo todos 
os urologistas 
brasileiros, 
levando educação 
presencial e a 
distância em 
todo o território 
nacional”

 POR AGUINALDO NARDI

A Escola Superior de Urologia 
(ESU) teve seu projeto elaborado na 
gestão do Eric Roger Wroclawski e 
tem como principal função a coor-
denação dos projetos de Educação 
Continuada da SBU. A partir da ges-
tão do Sebastião Westphal o diretor 
da ESU, que será o Dr. Gustavo 
Carvalhal, também coordenará a 
programação científica do Congresso 
Brasileiro de Urologia. Neste ano de 
2016 subdividimos a ESU em quatro 
grandes áreas que são a Educação 
continuada a distância PECEaD, a 
cargo do Marcio Averbeck, Educa-
ção Presencial com Renato Falci, 
Estudos Epidemiológicos com José 
de Bessa e Atividades Institucionais, 

como por exemplo as Diretrizes da 
AMB, com José Carlos Truzzi. 

Este grupo tem trabalhado de 
maneira muito unida e próspera e 
pudemos realizar vários projetos 
que devem ter continuidade nos 
próximos anos. Essa vitória foi con-
quistada com a forte presença do 
nosso presidente eleito Sebastião 
Westphal, que conjuntamente com 
Archimedes Nardozza tem apro-
vado os novos projetos da ESU. 
Desta maneira, temos certeza 
que estamos favorecendo todos 
os urologistas brasileiros, levando 
educação presencial e a distância 
em todo o território nacional. Este 
é um dos exemplos vitoriosos que 
devemos prosseguir exaltando a 
Urologia Nacional.

União do grupo permite realizar projetos 
que avançarão nos próximos anos

Para Aguinaldo Nardi, esse é um dos exemplos vitoriosos que exaltam a urologia nacional

Programa tradicional de 
aulas EAD, remodelado para tra-
zer um ambiente mais didático 
de aprendizagem com pontos 
vs. contra-pontos relacionados a 
temas controversos na Urologia, 
sempre contando com professo-
res renomados.

O lançamento deste novo 
modelo foi em abril de 2016, 
sendo que 53 aulas foram publi-
cadas até o momento.

“Tive a grata surpresa de ter 
sido aprovado em primeiro 
lugar na prova de título 
realizada durante a Jornada 
Carioca de Urologia. Muitos 
me perguntaram como me 
preparei. A rotina da minha 
residência médica com 
artigos semanais me ajudou 
bastante, mas uma dica 
para os futuros candidatos 
é estudar todas as áreas 
da urologia, pois temos a 
tendência de estudar mais 
litíase e oncologia; no 
entanto, durante a prova 
todas subespecialidades 
são avaliadas. O material 
disponível no site da SBU 
para TiSBU e ensino a 
distância é excelente e deve 
ser conferido.”

PEC EAD 2016

Números do ProTiSBU

O ProTiSBU representa uma 
ferramenta de educação continu-
ada imprescindível para o médico 
residente, com vistas à prepara-
ção para as provas de título de 
especialista da SBU. O novo pro-
grama foi lançado em março 
de 2016 e contou com 10 aulas 
publicadas, voltadas à prova Pro-
TiSBU. O projeto contou com mais 
de 2800 acessos. 

Importante considerar o alto 
índice de aprovação entre os médi-
cos que assistiram mais aulas do 
programa ProTiSBU 2016. Esta 
constatação ressalta a qualidade 
do programa de EAD da SBU.

57
519
399

Aprovados na Prova

Aprovados na Prova que assistiram pelo 
menos uma aula do ProTiSBU 2016

Visitantes no programa ProTISBU 2016

Médicos realizaram a Prova 
de Título e Especialista

83

Cristiano Andrade,  
1º Lugar no Título de Especialista
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Projeto Diretrizes avança, em 
parceria com a AMB

SBOC e SBU divulgam primeiro 
consenso sobre câncer de próstata

 POR JOSÉ CARLOS TRUZZI

Em 2016 demos continuidade ao Proje-
to Diretrizes em parceria com a Associação 
Médica Brasileira (AMB). 

A atividade conjunta da SBU e AMB, que 
teve início na Gestão da SBU 2012-13, produziu 
até o final de 2015, 51 Diretrizes de temas uro-
lógicos de grande importância na prática diária. 

Para o biênio 2016-17, a proposta é atualizar 
51 Diretrizes e desenvolver 30 novas. A seleção 

dos tópicos que compõe cada Diretriz é definida 
pelos Departamentos da SBU. A partir da defi-
nição de quais são as questões-chave de cada 
tema, a AMB elabora uma revisão sistemática, 
a qual é revisada pela SBU.

O texto final é então re-encaminhado 
à AMB para homologação e divulgação. 
O processo de atualização das Diretrizes 
encontra-se em fase de reestruturação, 
sendo que em breve todas as Diretrizes 
estarão disponíveis em formato digital, o 

que possibilita ajustes e inclusão de dados 
novos de modo mais dinâmico. Além da 
revisão atualizada de cada tema, as Dire-
trizes são ferramentas fundamentais na 
adequação e inclusão de procedimentos 
junto à ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) e CONITEC (Comissão Nacio-
nal de Incorporação de Tecnologias no 
SUS). Trata-se ainda de importante recur-
so na Defesa Profissional com valor oficial 
perante instituições judiciais.

Acaba de ser publicado o primeiro con-
senso brasileiro sobre o tratamento de 
câncer de próstata em estágio avançado. A 
iniciativa inédita é da Sociedade Brasileira 
de Oncologia Clínica (SBOC) e da Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU). O artigo está 
na versão eletrônica (ahead of print) da 
revista International Braz J Urol, publicação 
oficial da SBU indexada a bases de dados 
internacionais. O acesso é livre e gratuito.

Ao identificar a necessidade de orientar 
os médicos na tarefa cada vez mais difícil de 
escolher entre múltiplos tratamentos poten-
cialmente eficazes, mas que podem ser caros 
e de toxicidade significativa, a SBOC e a SBU 
decidiram, em 2015, realizar o consenso. 
Convidaram, então, dez oncologistas e dez 
urologistas, além de dois médicos nucleares.

Cada participante apresentou duas per-
guntas e respostas relevantes para o manejo 
de pacientes com câncer de próstata em fase 
avançada. Em um painel com as possibilidades 
de atuação, todos votaram na melhor resposta 
segundo o seu ponto de vista. Foi considera-
do consenso quando pelo menos dois terços 
dos participantes concordaram com a mesma 
conduta. “Esta experiência multidisciplinar 
contou com pessoas altamente preparadas e 
empenhadas”, avalia o Dr. Volney Soares Lima, 
membro da diretoria da SBOC. Ele conta que 
a iniciativa foi inspirada na St Gallen Advanced 
Prostate Cancer Consensus Conference, que 
ocorre na Europa há três anos.

No documento brasileiro, além das jus-

tificativas científicas e do grau de evidência 
na literatura, cada recomendação traz o 
percentual de concordância entre os parti-
cipantes, o que contribui para o leitor julgar 
a confiabilidade das informações. “Há des-
de práticas unânimes até questões em que 
não houve concordância”, relata o Dr. André 
Sasse, membro da SBOC que atuou como 
moderador no consenso.

Para o Dr. Volney Lima, é natural haver 
temas controversos diante da complexidade 
da doença. “Daí a segurança que o conteúdo 
deste trabalho oferece ao leitor, que pode-
rá conhecer as certezas e incertezas sobre 
determinadas recomendações para embasar 
as suas decisões caso a caso”, diz. “Este 
também é um objetivo do consenso: iden-
tificar questões que ainda não podem ser 
respondidas com grau aceitável de evidência”, 
completa Sasse.

CARÁTER EDUCACIONAL
A iniciativa pioneira no Brasil tem 

dois propósitos, de acordo com o Dr. Vol-
ney Lima: definir conceitos científicos e 
estabelecer recomendações práticas de 
tratamento, respaldando as melhores con-
dutas dos médicos em seu dia a dia. “Nosso 
esforço conjunto é para difundir essas infor-
mações entre todos os médicos que atuam 
no tratamento do câncer de próstata no Bra-
sil”, ressalta o membro da diretoria.

O Dr. Sasse afirma que, na prática clí-
nica, ocorre eventualmente sobreposição 

de papéis entre oncologistas e urologistas. 
“Por isso, até para transmitir segurança aos 
pacientes, é muito importante que falemos 
a mesma língua, principalmente nos casos 
de pacientes metastáticos”, defende. O 
consenso abrange as principais condutas 
relativas, por exemplo, a hormoniotera-
pia, duração do tratamento, quimioterapia, 
sequenciamento de medicações diferentes, 
biomarcadores e novas terapias.

“O desafio foi, todos juntos, selecio-
narmos as melhores evidências científicas 
mundiais e adaptarmos as recomendações 
à realidade brasileira”, explica o moderador. 
“Procuramos apontar prioridades, con-
siderando as diversidades regionais e de 
acesso, de forma a homogeneizar as con-
dutas para atendimentos tanto no Sistema 
Único de Saúde quanto na rede privada”, 
conclui. Segundo o especialista, saber quais 
são essas diferenças é importante para 
enfatizar o que é fundamental e deve ser 
incorporado à saúde pública, se ainda não 
estiver disponível.

Em breve, a Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica publicará o consenso em 
português com o intuito de propagá-lo ain-
da mais. Além disso, as informações serão 
atualizadas a cada dois anos. Em 2017, já 
será iniciada a segunda versão. A SBOC e a 
SBU pretendem construir consenso também 
sobre o câncer de bexiga.

Em breve todas as Diretrizes estarão 
disponíveis em formato digital

SBU RESPONDE

NOTAS

O “SBU Responde 
2016” é um projeto ino-
vador desta gestão, que 
busca responder ques-
tões frequentes na prática 
urológica diária através 
de vídeos de curta dura-
ção. Trata-se de um novo 
modelo que facilita o 
acesso à informação para 
profissionais que têm 
agenda atribulada e que 
normalmente não teriam 
tempo hábil para assistir 
as aulas tradicionais. 

SBU lança novas 
aulas de educação 
continuada em 2017

Em breve as novas 
recomendações da 
SBU sobre DAEM

Departamento de 
Uroneurologia

Serão 11 aulas, lan-
çadas semanalmente. 
Em 2016, 69% dos 
aprovados na Prova de 
Título, realizada em abril, 
assistiram às aulas do 
Pró TiSBU. Vale a pena 
conferir!

A Escola Superior 
de Urologia e o Depar-
tamento de Andrologia 
reuniram-se para fina-
lizar as recomendações 
sobre DAEM. O encontro 
aconteceu em São Paulo, 
sendo muito produtivo. 
Em breve as recomenda-
ções estarão disponíveis 
no portal da SBU e serão 
enviadas para todos os 
urologistas

O Departamento de 
Uroneurologia e a Esco-
la Superior de Urologia 
lançaram durante o XIV 
Congresso Paulista de 
Urologia o Manual de 
Cateterismo Vesical Inter-
mitente. Um material de 
apoio não apenas aos 
urologistas, mas também 
a outros profissionais de 
Saúde envolvidos no cui-
dado de portadores de 
disfunções miccionais com 
distúrbio no esvaziamento 
vesical.

A revisão ampla da 
literatura abordou a 
evolução histórica e tec-
nológica do cateterismo 
vesical até o estado atual 
desse procedimento uro-
lógico. Aspectos técnicos 
foram elencados de modo 
a facilitar sua orienta-
ção e execução, quer por 
pacientes com disfunções 
ves ico-es f inc ter ianas , 
quer por seus cuidadores. 

Iniciativa inédita 
auxilia os médicos 
na difícil tarefa 
de decidir entre 
múltiplos tratamentos 
potencialmente 
eficazes
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Departamento de  
uro-oncologia em marcha

Congresso 
Brasileiro 
de Urologia 
é o 3º mundial 
em número de 
participantes 
(superado 
apenas pela 
AUA e EAU)

 POR ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
A Uro-Oncologia ocupa espaço 

significativo no trabalho diário dos 
urologistas, independentemente do 
seu local de atuação. Os problemas 
relacionados à nossa atividade com 
bom nível nesta área são inúmeros 
e de difícil solução. Dificuldades 
materiais e gerenciais do SUS são 
evidentes, os convênios se dis-
tanciam da população e a clínica 
privada tornou-se muito limitada. 
Acrescente, ainda, o desenvolvimen-
to tecnológico, em geral importado, 
caríssimo e normalmente de acesso 
limitado aos urologistas brasileiros.   

CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA
É o 3º mundial em número de parti-
cipantes (superado apenas pela AUA 
e EAU), tendo a colaboração efetiva 

de todos os seus departamentos. Este 
ano, durante o Congresso Brasileiro, 
coordenaremos o “Tutorial de Uro-On-
cologia”, ou seja, uma “jornada” que 
dará oportunidade para todos os inte-
ressados em obter ampla visão deste 
segmento da nossa especialidade. 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO
Atualização das novas tecno-
logias e dos novos programas 
terapêuticos sistêmicos, intercâm-
bio internacional, participação como 
co-organizadores do encontro de 
Residentes Latino-americanos, 
que se realiza em Mar del Plata, 
Argentina, com o apoio da socieda-
de urológica desse país e da CAU, 
atualização das Diretrizes em Uro-
-Oncologia, entre outras iniciativas. 

Atividades voltadas aos associados contribui para mantê-los 
nivelados aos centros mundiais mais desenvolvidos

Antonio Carlos Lima Pompeo - Coordenador do Departamento de Uro-oncologia da SBU

Departamento 
de Uropediatria 
a todo o vapor  

 POR JOSÉ MURILLO B. NETTO

O ano de 2016 foi extremamen-
te produtivo para o Departamento de 
Urologia Pediátrica da SBU, que com 
total apoio da direção teve a opor-
tunidade de iniciar e realizar vários 
projetos: 

• Educação Continuada

• Participação no Curso  
  Urologia Global

• Demonstração ao vivo da  
  técnica de eletroestimulação  
  transcutânea parassacral  
  e cirurgia para tratamento  
  endoscópico do refluxo   
  vesicouretral

• Gravação de várias aulas  
  para o PEC/EAD

• PROTISBU 2016 e SBU   
  Responde

• IV Simpósio Internacional de  
  Urologia Pediátrica, com a  
  participação do Dr. Andrew  
  Kirsch (EUA)

• Início das discussões para  
  a inclusão da Urologia   
  Pediátrica no Congresso  
  Brasileiro de Urologia 2017

• Comemoração em 24 de  
  maio, em todo mundo, do  
  Dia Internacional da   
  Enurese, com a participação  
  da SBU na divulgação e 
  conscientização sobre a  
  importância do diagnóstico  
  e tratamento da doença

• Valorização Profissional 
  com a elaboração de   
  documento para inclusão  
  do Tratamento Endoscópico  
  do Refluxo Vesicoureteral  
  no rol de procedimentos do  
  SUS e da ANS

• Discussões para uma maior  
  aproximação da Urologia  
  Pediátrica com a Sociedade 
  Brasileira de Pediatria

• Parceria com a indústria  
  farmacêutica para buscar 
  financiamento para o   
  programa de Fellowship em  
  Uropediatria.

Realizamos,   
por semestre,  
de 25 a 30 visitas de 
inspeção e auxílio 
ao ensino em todos 
os 96 Programas 
de Residência em 
Urologia (PRU)  
do Brasil 

ESU têm estudos clínicos e epidemiológicos para gerar 
conhecimento para a prática diária

 POR JOSÉ DE BESSA 

A Escola Superior de Urologia, 
além das habituais responsabilida-
des com o planejamento das ações 
de longo prazo de nossa socieda-
de, com o papel centralizador e 
aglutinador das atividades educa-
cionais, do seu envolvimento no 
estabelecimento das diretrizes de 
atuação (Projetos Diretrizes - AMB 
e Guidelines) tem-se envolvido em 
estudos clínicos e epidemiológicos 
com participação dos Departa-
mentos com o objetivo específico 

de gerar dados consistentes a res-
peito da nossa atuação, bem como 
informação e conhecimento que 
possam nos auxiliar na prática diá-
ria. Confira:  

• Finalização do “Projeto 
Esfíncter Artificial”- Avaliou o perfil 
dos pacientes e resultados iniciais 
do emprego do esfíncter artificial 
no tratamento da incontinência uri-
nária em homens brasileiros. Dados 
servirão para o melhor entendimen-
to dos aspectos deste tratamento, 
além de demonstrar a segurança e 

efetividade do método. Informações 
de vital importância na implantação 
definitiva deste procedimento no 
Rol da ANS.

• “Perfil Seminal da população 
brasileira” - Projeto em andamen-
to por iniciativa do Departamento 
de Andrologia e Infertilidade, que 
avaliará de modo inédito e pioneiro 
o padrão de espermograma do bra-
sileiro. Os valores de referência que 
utilizamos advêm de outras regiões 
do mundo. Trata-se de estudo mul-
ticêntrico cujos resultados deverão 
ser apresentados no Congresso 

Brasileiro em Fortaleza.
• Em planejamento dois pro-

jetos (Surveys eletronicas) com os 
departamentos de Uropediatria e 
Urologia feminina, versando sobre 
aspectos técnicos da postectomia e 
da cirurgia para incontinência.

• No Congresso Brasileiro de 
Urologia realizar uma avaliação 
das condições de saúde e trabalho 
do urologista brasileiro. O que será 
avaliado: risco cardiovascular, 
atividades esportivas, dosagens 
sérica do PSA, perfil lipídico e tes-
tosterona.

A CET garante uma SBU sempre forte
Somos a única especialidade médica em que as avaliações são 
aceitas pelo CNRM, numa parceria singular, mas vitoriosa

 POR WILSON BUSATO JR

A SBU é a sociedade médica 
que mais cuida da formação dos 
seus novos membros, aqueles que 
em breve serão os responsáveis 
pelos rumos da urologia brasileira. 
Sendo fortes, temos argumentos 
para pleitear junto à população 
e aos órgãos oficiais respeito, 
dignidade de trabalho e melhor 
remuneração. 

Realizamos, por semestre, 
de 25 a 30 visitas de inspeção e 
auxílio ao ensino em todos os 96 
Programas de Residência em Uro-
logia (PRU) do Brasil reconhecidos 
pela SBU, de norte a sul.

Essas visitas são sempre em 
duplas e feitas por membros da 
CET de outros estados ou cidades, 
para evitar qualquer interferência 
(positiva ou negativa) na avalia-

ção que é eminentemente técnica. 
Nos últimos 10 anos, elevamos a 
qualidade dos PRUs e, consequen-
temente, dos novos urologistas. 
Estamos prontos, segundo o pró-
prio CNRM, para iniciarmos um 
processo de classificação das 
residências de Urologia no país, 
ofertando à população, aos inte-
ressados em fazer urologia e ao 
governo, diretrizes de escolha por 
qualificação. Além disso, e pela 
seriedade do trabalho, somos a 
única para ser usada pelos PRUs 
para acompanhar, em tempo 
real, o processo de aquisição de 
conhecimento pelos residentes. 
O PROCET gerencia as atividades 
dos residentes (cirurgias, aulas 
e ambulatórios), estabelecen-
do uma relação com as notas no 
pró-TiSBU, por subespecialidade 
(onco-urologia, urologia feminina, 

endourologia, etc). Nosso objetivo 
é detectar problemas e resolvê-
-los o mais rapidamente possível, 
assegurando que nenhum residen-
te saia de seu treinamento sem ter 
aprendido todas as áreas da uro-
logia. Estamos criando cursos de 
curta duração, hands-on, uso de 
simuladores e estágios em institui-
ções para treinamentos pontuais e 
ocasionais de residentes quando 
houver um problema num PRU.  
Em parceria com CSTE, iniciamos 
avaliações da qualificação dos 
residentes não só por questões 
de escolha, mas com banca ava-
liadora e com uso de simuladores 
de endourologia, laparoscopia e 
urologia feminina. A CET-SBU, em 
parceria com a Elsevier, está tra-
duzindo e validando para a língua 
portuguesa a 11a edição do Cam-
pbell’S Urology. 
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A SBU e a AMB debatem unidas questões essenciais para os médicos

Representantes de sociedades médicas participaram de reunião com o Ministério da Saúde na sede da AMB

Relações internacionais da SBU se intensificam
SBU com maior 
visibilidade 
internacional,  
prestígio e 
respeitabilidade  
a nível global

 POR LUIZ OTAVIO TORRES

Fique por dentro de tudo o que as 
Relações Internacionais da SBU estão traba-
lhando para dar maior visibilidade e prestígio 
para a entidade:

• Consolidada a seção científica durante a 
AUA da “Brazilian/Portuguese Program of Urology” 
no Congresso da AUA.

• Dois urologistas brasileiros fizeram estágio 
em um Centro de Especialização nos Estados Uni-
dos, o que se repetirá ano que vem. 

• Os dois primeiros classificados na prova de 
R2 do ano passado foram convidados e participa-
ram do Congresso Americano de Urologia desse 
ano, o que se repetirá no congresso do ano que vem 
em Boston. 

• Realizamos, pelo quinto ano consecutivo, 
a apresentação dos Highlights do congresso da 
AUA de San Diego, no Congresso Sul Brasileiro em 
Curitiba (Take Home Messages finais e durante as 

plenárias, assim como os melhores abstracts apre-
sentados)

• A AUA enviou dois palestrantes para o 
Congresso Paulista de Urologia, sem custos para  
a SBU. 

• Sessão científica conjunta SBU/ AUA duran-
te o Congresso Brasileiro de Urologia, quando a 
AUA enviará quatro palestrantes americanos para o 
evento.

• Acordado entre a SBU e AUA que os resi-
dentes inscritos na AUA, após terminarem suas 
residências, pagarão por dois anos o mesmo valor 
de anuidade da categoria “Residentes”

• Convite por parte da AUA para a SBU conhe-
cer seu Headquarter em Baltimore. 

• Outro convite vindo da AUA foi para visi-
tarmos o serviço de urologia da Johns Hopnkins, 
onde trocamos experiências referentes ao Progra-
ma de Residência Médica, tais como a seleção dos 
residentes, rotatividade em diferentes grupos e a 
avaliação para obtenção do Título de Especialista.

European Urological Association (EAU)

Confederação Americana de Urologia (CAU)

• A EAU enviou dois pales-
trantes para a Jornada Carioca de 
Urologia.

• Os guidelines de bolso da 
EAU foram traduzidos para o portu-
guês e distribuídos durante a Jornada 
Carioca de Urologia, sendo que o 
mesmo será feito no Congresso Bra-
sileiro de Urologia em Fortaleza. 

• A EAU ofereceu inscrição 
gratuita na EAU para todos os 
residentes dos Serviços de Resi-
dência acreditados pela SBU. 
Estamos em negociação para 

mantermos esse acordo em 2018.

• Em acordo de “inscrição em 
bloco” os urologistas brasileiros que 
se inscreveram como membros da 
EAU durante a Jornada Carioca de 
Urologia e que no Congresso Bra-
sileiro de Urologia façam a mesma 
coisa, pagarão uma anuidade redu-
zida, de 60 euros.

• No Congresso Brasileiro de 
Urologia teremos uma sessão cien-
tífica conjunta SBU/EAU de duas 
horas quando a EAU enviará dois 
palestrantes europeus para o evento.

A SBU enviará um ou dois 
palestrantes para o Congres-
so da CAU. Em contrapartida, a 
CAU enviará também palestran-
tes para o Congresso Brasileiro 
de Urologia.

• Está em discussão um 
arranjo especial para a outorga de 
becas da CAU para os urologistas 
brasileiros, assim como a vinda de 
urologistas da CAU para estágios 
em centros brasileiros.

Comissão de Valorização Profissional 
aposta no planejamento estratégico e 
ganha em pró-atividade

SBU e AMB juntas 
pela saúde

Debate sobre remuneração médica busca por melhores ganhos para 
os urologistas

A Comissão de Valorização 
Profissional (CVP) recebeu, em 
janeiro de 2016, a incumbência 
de preparar uma lista de órteses, 
próteses e materiais especiais 
(OPME) para os procedimentos 
urológicos. A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, por meio da 
Comissão de Próteses e Implantes, 
determinou que se estabeleces-
sem os OPMEs necessários para 
cada intervenção cirúrgica que 

a sociedade de especialidade 
julgasse importante. Foram entre-
gues 81 listas de OPME (incluindo 
todas as cirurgias laparoscópicas 
e endourológicas), que servirão 
como base para autorizações e 
negativas de material junto às 
operadoras de plano de saúde em 
futuro próximo. 

A CVP passou a tratar da inclu-
são de novos procedimentos no Rol 
da ANS, como o implante de pró-

tese inflável, a ablação prostática 
com laser e o tratamento endoscó-
pico de refluxo vésico-ureteral.

Pensando na próxima gestão, a 
CVP lançará ações para este ano 
e para os dois anos da gestão do 
Dr. Sebastião Westphal. A intenção 
é definir o planejamento estratégi-
co para esse período. Os desafios 
atuais se baseiam na discussão do 
atual modelo de saúde suplemen-
tar e de remuneração médica. 

Discussões visam mudanças de paradigmas 
e união entre as sociedades

 POR MARCO LIPAY

Em 2016 a SBU esteve pre-
sente e atuante junto à Associação 
Médica Brasileira, participando de 
Reuniões Ordinárias e do Conse-
lho Deliberativo. Nestas reuniões, 
pontos relevantes foram discuti-
dos de forma detalhada, visando 
mudanças de paradigmas e união 
entre as sociedades e coesão AMB 
e Federativas. Temas importantes e 
relevantes para a urologia foram dis-
cutidos em maior profundidade.

Um exemplo disso foi a reunião 
entre a AMB, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Cremesp, Associa-
ção Paulista de Medicina, sociedades 
médicas e o ministro da Saúde, Ricar-
do Barros. Na pauta da reunião, o 
objetivo de melhorar a gestão e fazer 

mais com os mesmos recursos. O 
dirigente também pediu apoio das 
Sociedades para criar protocolos 
e diretrizes baseados em evidên-
cias que possam ser acessíveis em 
todo o território nacional. O ministro 
anunciou o fim do Programa de Valo-
rização dos Profissionais da Atenção 
Básica (Provab) e a continuidade do 
Mais Médicos apenas com profissio-
nais brasileiros portadores de diploma 
reconhecido. E ainda: a criação de um 
plano da saúde “popular” com cober-
tura menor, a intenção de interiorizar 
os programas de residência médica, o 
estímulo a um maior sinergismo entre 
os setores público e privado, com 
apoio das sociedades médicas, e a 
informatização do SUS para melhorar 
a gestão dos dados e tecnologia da 
informação.

Os dois  
primeiros 
classificados 
na prova de 
R2 foram 
convidados e 
participaram 
do Congresso 
Americano  
de Urologia

SBU NEWS (1).indd   7 15/03/2017   18:26:01



8

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/S
O

C
IE

D
A

D
E

B
R

A
S

IL
E

IR
A

U
R

O
L

O
G

IA

W
W
W
.P

O
R
TA

L
D
A
U
R
O
L
O
G
IA

.O
R
G
.B

R
M A R Ç O  D E  2 0 1 7

A SBU e o Novembro Azul
 POR GERALDO EDUARDO FARIA

Em 2016 assumi a incumbência de 
coordenar a Campanha do Novembro 
Azul e, para isso, contei com a inesti-
mável colaboração dos presidentes das 
Seccionais, dos membros do Departa-
mento de Uro-Oncologia e das áreas de 
Comunicação e Assessoria de Imprensa 
da SBU.

Inúmeras ações foram realizadas 
durante o mês de novembro, em especial 
no dia 17, data que marca a luta contra o 
câncer de próstata. Iluminação com a cor 
azul de monumentos e edifícios, pales-
tras educativas em associações, escolas, 
empresas e outras entidades, atividades 
esportivas e de lazer em áreas públicas e 
privadas foram realizadas em todo o país 
com o intuito de alertar e conscientizar a 
população sobre a doença. 

A SBU esteve presente em eventos 
oficiais como o Fórum de Políticas Públi-
cas e Saúde do Homem que foi realizado 
na Câmara dos Deputados e no II Fórum 
Ser Homem no Brasil realizado pelo Ins-
tituto Lado a Lado pela Vida no Senado 
Federal em Brasília. 

O INÍCIO - A campanha foi criada na 
Austrália em 1999, recebendo a denomi-
nação de Movember, uma associação das 
palavras em inglês Moustache e Novem-
ber - em português bigode e novembro. 
Um grupo de amigos teve a ideia de dei-
xar o bigode crescer durante todo o mês 
como apoio à conscientização da saúde 
masculina e arrecadação de fundos para 
doação às instituições de caridade. O mês 
de novembro foi o escolhido justamente 
por comemorar, no dia 17, o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer de Próstata. Alguns 
países continuam com o nome original 
(Movember) e alguns – como o Brasil – uti-
lizam o nome Novembro Azul, já que além 
do bigode a cor azul é símbolo da Campa-
nha. No Brasil, o Novembro Azul foi criado 
pelo Instituto Lado a Lado pela Vida com o 
apoio da Sociedade Brasileira de Urologia.

US TASK FORCE NOS ESTADOS UNIDOS - Uma 
resolução equivocada, em 2012, do US 
Task Force, órgão do governo americano 
sobre profilaxia em saúde, recomen-
dou a não realização do rastreamento 
sistemático do câncer de próstata e as 
consequências já começaram a apare-
cer. Estudo publicado em 2016 mostrou 
que houve um aumento de 3% ao ano no 
diagnóstico de tumores de maior agressi-
vidade. Dados estatísticos nos mostram 
que se a recomendação do US Task For-
ce for mantida, o número de pacientes 
com doença metastática dobrará em 
2025 e poderá haver um aumento de 13 
a 20% no número de mortes que teriam 
sido evitadas se o diagnóstico tivesse 
sido realizado precocemente.

INFORMAÇÃO E MUDANÇAS - O Novem-
bro Azul tem servido também para 
ampliar o debate sobre a necessidade 
da implantação de uma Política de Saú-
de do Homem que efetivamente facilite e 
amplie o acesso da população masculina 
aos serviços de saúde. Homens vivem, 
em média, sete anos menos do que as 
mulheres e têm mais doenças do cora-
ção, câncer, diabetes, colesterol elevado, 
hipertensão arterial e tendência à obesi-
dade, entre outros problemas de saúde. 

A importância e o impacto do Novembro Azul
 POR WAGNER COÊLHO PORTO

Análises científicas e vários 
estudos mostram a importância 
epidemiológica sobre o câncer de 
próstata. Patologia muito estu-
dada e muito a estudar, sobre a 
qual temos muito a aprender e 
pesquisar. Mas evidências atuais 
mostram a necessidade de con-
tinuar, enquanto fatos novos não 
se tornarem realidade, do acer-
to das condutas atuais, na busca 
do diagnóstico precoce e escolha 

da melhor terapia discutida com 
pacientes e familiares. 

A SBU e todas as suas sec-
cionais no Brasil recomendam a 
realização e divulgação da campa-
nha Novembro Azul, pelas razões 
acima, mas sobretudo pela opor-
tunidade de chamar a atenção 
de patologia de evolução incerta, 
comprometendo a qualidade de 
vida dos seus portadores e pelas 
suas altas taxas de mortalidade 
nos casos de maior gravidade. 
Outra oportunidade é a exposi-

ção da urologia e urologistas para 
divulgação do nosso trabalho e 
ampliação da assistência urológica 
integral, atendendo aos princípios 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
A procura da assistência integral à 
saúde, inclusa a do homem, requer 
maior atenção na área oncológica 
em especial do câncer de próstata, 
o que deve ser preocupação per-
manente da SBU, para assegurar 
o necessário atendimento à popu-
lação alvo e, como consequência, 
atuação específica do urologista.

A partir de 

2008
a SBU  passou a 
executar ações junto 
a diferentes setores 
do governo

1
EM CADA 6

É ALVO
DA DOENÇA

40 
OCORRE 1 MORTE 
POR CÂNCER DE 

PRÓSTATA A CADA7
MINUTOS

 HÁ UM DIAGNÓSTICO DE 
CÂNCER DE PRÓSTATA

A CADA

25%

ESTIMA-SE QUE QUASE 25% DOS 
PORTADORES DE CÂNCER DE PRÓSTATA 

AINDA MORREM DEVIDO À DOENÇA. 

20%

 DOS PACIENTES PORTADORES DE 
CÂNCER DE PRÓSTATA AINDA SÃO 
DIAGNOSTICADOS EM ESTÁGIOS 

AVANÇADOS

6º
 TIPO DE CÂNCER 
MAIS FREQUENTE 

NO MUNDO

50 A SBU INDICA 
A VISITA AO 

UROLOGISTA 
A PARTIR DOS 

ANOS

61.200 
PARA 2016 SÃO ESTIMADOS

NOVOS CASOS 2º TIPO DE CÂNCER MAIS INCIDENTE 
NOS HOMENS EM TODAS AS REGIÕES 
DO PAÍS, REPRESENTANDO  
28,6% DOS CASOS

CÂNCER DE PRÓSTATA É A 
NEOPLASIA SÓLIDA MAIS COMUM E 
A SEGUNDA MAIOR CAUSA DE ÓBITO 
ONCOLÓGICO NO SEXO MASCULINO

HOMENS QUE TÊM ANTECEDENTES 
FAMILIARES DA DOENÇA, 

RAÇA NEGRA E OBESOS DEVEM 
PROCURAR ATENDIMENTO A 
PARTIR DOS 45 ANOS

MINUTOS
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A SBU em Brasília

Escritório de Brasília dá 
continuidade à discussão  
de projeto de enfrentamento 
do câncer de pênis

SBU participará de I Simpósio de Saúde 
Sexual e Reprodutiva Masculina e do 
Encontro Nacional de Coordenadores  
de Saúde do Homem em Brasília

Escritório da SBU apresenta casos 
exitosos em Alagoas sobre linha de 
cuidado em urologia para a coordenação 
de saúde do Homem do MS

Escritório de Brasília 
fecha parceria com  
a ABLAM

 SBU participa do  
I Simpósio de Saúde 
Sexual e Reprodutiva 
e Encontro de 
Coordenadores de 
Saúde do Homem 

Coordenação de Saúde do Homem, 
SBU e Instituto Lado a Lado pela 
Vida alinham o Novembro Azul 2016

Escritório de Representação da SBU em Brasília se 
reúne com Coordenadora de Saúde do Homem, Dra. 
Angelita Herrmann

A SBU, representada por seu 
escritório em Brasília, reuniu-se no 
dia 17 de fevereiro com a coorde-
nadora do Departamento de Saúde 
do Homem do Ministério da Saúde, 
Dra. Angelita Herrmann, represen-
tantes da Coordenação da Pessoa 
Idosa/Ministério da Saúde e o depu-
tado Dr. Jorge Silva, presidente da 
Frente Parlamentar de Atenção 

Integral à Saúde do Homem, para 
planejar ações em 2016. A pro-
posta é a criação de um plano de 
enfrentamento do câncer de pênis 
e demais doenças que acometem 
os homens. Foi apresentado um 
estudo realizado sobre câncer de 
pênis no Brasil pela Coordenação 
de Saúde do Homem, que embasou 
o desenho da proposta. 

Em 7 de abril o escritório de repre-
sentação da SBU reuniu-se com a 
coordenação de saúde do homem e 
saúde da pessoa idosa para dar segui-
mento ao projeto de enfrentamento do 
câncer de pênis no Brasil. A reunião 
definiu a criação de uma oficina de 
alinhamento (interna) do Ministério da 
Saúde, com as coordenações ligadas 
ao Departamento de Saúde do Homem 

sobre Saúde Sexual e Reprodutiva 
Masculina. A OPAS (Organização Pan-
-Americana da Saúde) ofereceu parte 
do financiamento para a realização 
de um Seminário sobre Saúde Sexual 
e Reprodutiva com foco no câncer de 
pênis em Sergipe (Aracaju) nos dias 2 
e 3 de agosto de 2016. A SBU participa 
do seminário apresentando sua experi-
ência. 

No dia 20 de julho o Coordenador 
do Escritório, Dr. Romulo Marocco-
lo, reuniu-se com a Coordenação 
de Saúde do Homem para receber o 

tema da SBU no I Simpósio de Saúde 
Sexual e Reprodutiva Masculina e o 
Encontro Nacional de Coordenadores 
de Saúde do Homem. 

No dia 25 de julho, Dr. Mário 
Ronalsa Brandão Filho, conselheiro do 
escritório de representação da SBU, 
apresentou ao Coordenador de Saúde 
do Homem do Ministério da Saúde Dr. 
Francisco Norberto sua experiência 

com a linha de cuidado em saúde do 
Homem que foi implantada em Ala-
goas.  A proposta pode servir de base 
para o Ministério da Saúde desenvol-
ver a Rede Nacional de Atenção em 
Saúde do Homem.

No dia 8 de setembro, o escri-
tório de representação da SBU e 
a ABLAM (Associação Brasileira 
de Ligas Acadêmicas de Medici-
na) ampliaram suas negociações e 
estão cadastrando novas ligas aca-
dêmicas de urologia para que a SBU 
se aproxime mais dos acadêmicos 
e possa incluí-los em projetos, 
eventos, simpósios, congressos, 
cursos presenciais e a distância, 
oferecendo ainda materiais educa-
cionais relativos à área de Urologia, 
além de encontros realizados entre 
as ligas acadêmicas durante todos 
os eventos científicos oficiais da 
SBU e também acesso ao conteúdo 
do portal da SBU, podendo também 
associar-se à ABLAM.

No dia 8 de setembro, o escri-
tório de representação da SBU e a 
ABLAM (Associação Brasileira de 
Ligas Acadêmicas de Medicina) 
ampliaram sua negociações e estão 
cadastrando novas ligas acadêmi-
cas de urologia para que a SBU se 
aproxime mais dos acadêmicos e 
possa incluí-los em projetos, even-
tos, simpósios, congressos, cursos 
presenciais e a distância, oferecen-
do ainda materiais educacionais 
relativos à área de Urologia, além 
de encontros realizados entre as 
ligas acadêmicas durante todos os 
eventos científicos oficiais da SBU 
e também acesso ao conteúdo do 
portal da SBU, podendo também 
associar-se à ABLAM.

Nos dias 29 de agosto e 6 de 
setembro, a Coordenação de Saúde do 
Homem, SBU e o Instituto Lado a Lado 
pela Vida se reuniram em Brasília para 
acordarem o tema do Novembro Azul 
2016, sendo que na segunda data, o 
encontro foi por videoconferência. 
Segundo a Coordenação de Saúde 
do Homem, a integralidade da saú-
de do homem deve ser o tema maior, 
englobando suas especificidades e 

procurando agir na prevenção para se 
evitar doenças como câncer de pênis, 
câncer de testículos e o diagnóstico 
precoce do câncer de próstata.

Considerando ser 2016 o primeiro 
ano que o Ministério da Saúde apoiará 
oficialmente o movimento Novembro 
Azul, a reunião objetivou identificar 
um tema que além do câncer de prós-
tata pudesse envolver ainda mais os 
homens com sua própria saúde. 

Escritório de Brasília, Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem e coordenação de saúde do Homem do 
Ministério da Saúde.

Coordenação de saúde do homem, coordenação da pessoa idosa, frente parlamentar de atenção integral à saúde do 
homem e escritório da SBU.

Coordenação de Saúde do Homem, Instituto Lado a Lado pela Vida e SBU

Coordenação de Saúde do Homem e escritório da SBU

Conselheiros do escritório da SBU e equipe da Coordenação de Saúde do Homem

Escritório da SBU com presidente da ABLAM Leandro Iuamoto

Urologistas palestram na OPAS-MS

Urologistas na OPAS-MS, sentido horário: Dr. Flávio Henrique 
F. Guimarães, Dr. Eduardo Saraiva Pimentel e Dr. Romulo 
Maroccolo Filho.
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SBU participa do Encontro Nacional de Promoção Social com foco em Saúde Rural no SENAR

Palestra com conselheiro do Escritório da SBU Dr. Rodrigo Monnerat

Urologistas da SBU que palestraram em encontro do SENAR

Manual de procedimentos – Saúde da Mulher e do Homem

No dia 29 de setembro, a SBU, 
representada pelo coordenador do 
escritório de Brasília, Dr. Romu-
lo Maroccolo e os conselheiros Dr. 
Mário Ronalsa Brandão Filho e Rodri-
go Monnerat, participou do Encontro 
Nacional de Promoção Social com 
foco em Saúde Rural no SENAR, apre-
sentando suas atuações nos estados 
de Alagoas, Santa Catarina e Goiás. 
Os urologistas também falaram sobre 
câncer de pênis, câncer de próstata, 
saúde integral do homem e avaliaram 
muito positivamente a parceria com o 
Senar, confirmando participação no 
projeto em 2017. O encontro reuniu os 
representantes das regionais SENAR 
de todos os estados. 

Presidente da SBU participa de  
IX Fórum de Políticas Públicas e Saúde 
do Homem na Câmara dos Deputados

No dia 22 de novembro, a SBU 
participou do IX Fórum de Políticas 
Públicas e Saúde do Homem na 
Câmara dos Deputados, abordan-
do questões da saúde masculina 
que vão desde casos crescentes de 
câncer de próstata, câncer de pênis 
e outros problemas que se agra-
vam em virtude do envelhecimento 
populacional. A SBU falou sobre a 
importância da prevenção e a impor-
tância do diagnóstico precoce. Sentido horário: Dr. Geraldo Faria (coordenador Novembro Azul – SBU 2016), Dr. Archimedes Nardozza (presidente da SBU 

– 2016/2017) e Dr. Sebastião Westphal (presidente eleito da SBU – 2018/2019).

Apresentações no IX Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem

O IX Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem foi realizado no dia 22 de novembro, na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF

SBU inicia 2017 com novo CEO
Será implementada uma política de gestão 
que funcione a longo prazo

 POR LEANDRO CARUSO KEDDI

Com o objetivo de profissio-
nalizar a gestão, melhorar o fluxo 
de informações e executar um pla-
nejamento a longo prazo, a SBU 
inicia 2017 com um novo gerente, 
experiente no mercado. Formado 
em administração de empresas 
e com dois MBA’s em gestão de 
negócios e finanças, Leandro Caru-
so Keddi ocupa agora esta função. 
“Neste primeiro momento, estamos 
fazendo uma avaliação da situação 
atual da SBU. Devemos avaliar os 
processos, os meios de controles, 
aderência à legislação, a seguran-
ça/confiabilidade da informação 
gerada e principalmente a saúde 
financeira da Instituição. O segun-
do passo será traçar um plano de 
implementação das mudanças 

sugeridas e que foram oriundas das 
avaliações preliminares”, explica. 
Para Keddi, ter uma continuidade 
no processo é fundamental. 

De acordo com o estatuto da Sociedade  
Brasileira de Urologia no seu capítulo  
IV artigo 36 diz:

AO SECRETÁRIO GERAL COMPETE:

I. Manter intercâmbio com as organizações congêneres;
1. American UrologicalAssociation – liberação do domínio-

do Highlights do congresso anual da AUA, bolsa para estágio aos 
membros jovens da SBU custeadas por eles, presença nos nossos 
congressos e eventos de membros dos departamentos custeada 
pela AUA, plenária “brasileira” no congresso anual da AUA, e outros.

2. European Associationo fUrology - anuidade com desconto 
para os associados da SBU, participação dos membros dos depar-
tamentos da EUA nos nossos congressos e tradução dos Guidelines 
custeada pela EAU.

3. Confederacion Americana de Urologia – lembrar que todos os 
associados da SBU são automaticamente membros da CAU. Tam-
bém bolsas oferecidas por eles aos jovens urologistas em serviços 
da Argentina e Espanha

II. Administrar a Sede Nacional da SBU sempre que o 
Presidente da SBU pertencer a Secção sediada em outro 
estado;

A Sede situa-se na Rua Bambina, 153 no bairro de Botafogo na Cidade do 
Rio de Janeiro e ocupa um prédio de 03 andares.

Nela funciona a parte administrativa de secretaria, o núcleo de publicação 
e uma sala para serviço de contabilidade. No momento a parte da secretaria 
tem 03 funcionários, sendo 01 para a recepção e serviços externos. As outras 
duas controlam a parte financeira, atendimento ao associado, secretariam as 
comissões de Título de Especialista, Comissão de Ética associativa, emissão 
de passagens, cadastro dos associados, dentre outras atividades. O núcleo 
de publicação com 03 funcionários, que exercem sua atividade na confecção 
e Design Gráfico do International Braz J Urol, BODAU, e de interface com a 
empresa terceirizada que faz a atualização e manutenção no nosso Portal.

Nos últimos 05 anos o serviço de contabilidade foi trazido para dentro da 
Sede, facilitando o controle fiscal.

A Sede também é responsável pelo nosso escritório de Brasília, que atua 
junto aos setores do governo federal nos interesses da Urologia e da Saúde 
do Homem. 

Recentemente foi reincorporado um antigo funcionário que havia saído na 
ocasião à pedido, por motivos pessoais. Este, foi recomendado pela empresa 
Michael Page uma “Head-Hunter” internacional, para ser o CEO, nos moldes 
das grandes empresas.

III. Representar a SBU em juízo ou em suas relações com 
terceiros, quando autorizado pelo Presidente da SBU;
No ano de 2016, felizmente não tivemos necessidade de pendências jurídicas graves, 
porém ainda estamos com uma “herança” do passado pendente.

IV. Expedir diplomas e certificados que subscreverá com 
o Presidente da SBU
V. Assinar os cheques juntamente com o primeiro Tesoureiro e autorizar 
o pagamento das despesas, por delegação do Presidente, quando este 
residir ou tiver seu domicílio fora da Sede Nacional.

SAMUEL DEKERMACHER
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A chama continua acesa. Manter-
-se-á essa chama acesa e iluminando 
um porvir melhor? Esperamos que 
sim. Trabalharemos para que ocorra. 
Será bom para todos sair das trevas e 
ter tudo às claras. Algumas premissas 
nossas: união, seriedade, verdades, 
foco na qualidade e segurança dos 
nossos pacientes.

Vivemos a época do ‘mais’, sem 
muita preocupação com qualidade 
– mais médicos, mais especialistas 
são exemplos do desatino de um 
governo mergulhado em corrupção 
e que levou o Brasil à bancarrota. 
Vivemos a maior crise da nossa 
história: econômica, social, polí-
tica, de credibilidade etc. Mais 
escolas de medicina, mais vagas 
em escolas já existentes. Há cor-
rida de deputados e senadores 
“patrocinando” escolas médicas 
em municípios onde a assistência à 
saúde é ruim, sem ensino de quali-
dade e sem qualquer noção do que 
é pesquisa clínica. Há carências de 
profissionais em várias especiali-
dades nessas cidades, inclusive de 
médicos de família e comunidade.

Precisamos de mais médicos, 
de determinadas especialidades 
em alguns lugares, pois há gran-
de concentração de médicos em 
capitais e grandes cidades. Que 
incentivos têm esses médicos para 
trabalhar em locais de difícil acesso 
e provimento? Quais as condições 
de trabalho a que são submetidos? 
A população, mesmo a mais pobre 
e carente, não tem dúvidas que o 
Brasil está doente. 

As especialidades médicas tam-
bém estiveram ameaçadas, quando 
governos anteriores patrocinavam 
“mais sem qualidade”, que ludibria 
a população. Tentaram “fabricar 
especialistas” aqueles que faziam 
“cursinhos meia boca”, chancela-
dos pelo Ministério da Educação, 
com carga horária reduzida, aulas 
à distância e sem atividades prá-

ticas. Crescem “cursinhos” caça 
níqueis, ameaçando a boa forma-
ção médica e colocando em risco 
nosso povo. Não permitamos que 
prospere. Se o atual governo quer 
mudar para melhor, terá nosso fir-
me apoio. Falam que defendemos 
formar médicos especialistas. Ver-
dade! Incautos que assim dizem, 
falam sobre o que não conhecem, 
como por exemplo, que médicos de 
família e comunidade são médicos 
especialistas. Sempre atual “só se 
vê o que se conhece”.

A saúde suplementar não 
está bem. Sustenta-se no tripé: 
operadoras, prestadores (médi-
cos inclusive) e usuários (nossos 
pacientes). Todos estão insatisfei-
tos, vislumbrando que o modelo 
precisa ser rediscutido, aprimorado, 
modernizado. Sempre nos colo-
camos para redesenhar o modelo, 
querendo contribuir, dialogar, ouvir 
o contraditório desejando que pre-
valeça o melhor, mais consistente 
e que todos ganhem. Não somos 
contra lucro das empresas, desde 
que o serviço oferecido e prestado 
tenha valor, qualidade. Temos par-
ticipado ativamente das discussões 
na ANS (Agência Nacional de Saú-
de Suplementar) e colocado nossas 

preocupações, dúvidas, sugestões. 
Vislumbramos também na ANS um 
novo tempo, melhor sensibilidade 
para resolver tão complexas ques-
tões.

O ensino médico no Brasil está 
em crise. Número excessivo de 
escolas, e abrem novas, sem ver-
dadeira preocupação com currículo, 
estrutura física e corpo docente. 
Nem as leis, resoluções, normas 
feitas por “eles” são respeitadas. 
Como estamos formando médi-
cos? Como estão os programas 
de residência médica? Não preci-
samos de tantas escolas médicas. 
Não suportaremos tanta queda na 
qualidade do ensino. Discutamos 
e planejemos quantos precisa-
mos formar, utilizando parâmetros 
científicos, epidemiológicos, eco-
nômicos, de acordo com nosso 
modelo real. E que avaliemos con-
tinuamente o “produto”, corrigindo 
e quando necessário “punindo” 
também quem forma (escolas de 
má qualidade). Defendemos avaliar 
egressos das escolas médicas ao 
final do segundo ano (ciclo básico), 
final do quarto (ciclo clínico) e final 
do sexto ano (internato).

A pesquisa clínica no Brasil 
engatinha à reboque do que acon-
tece noutros países que investem 
em pesquisa (EUA, vários países 
europeus, Japão, Coreia do Sul 
e outros).Pesquisa gera desen-
volvimento, recursos e possibilita 
oportunidades para pesquisadores 
e população. Quantos brasileiros 
perdem oportunidades de participar 
de novos e melhores tratamentos 
para diferentes agravos à saúde, 
pela incompetência e morosidade 
do nosso burocrático sistema CEP-
-CONEP-ANVISA? A ANVISA tem 
dado sinais de melhorias e espera-
mos que ajude a “desatar o nó” e 
possamos viver um novo momento. 
Que nossos bons pesquisadores 
cresçam no ambiente internacional 

da pesquisa de ponta!
O atual cenário na saúde 

(assistência, ensino e pesquisa) 
permite-nos concluir como anda 
outro importante sustentácu-
lo - gestão em saúde. Continuam 
escolhas politiqueiras e eleitorei-
ras de gestores, em detrimento do 
mérito, sem foco em indicado-
res, metas, resultados, desfechos 
(“outcomes”). Por que não avançar 
no trabalho alicerçado em forte 
evidência científica? Adotemos a 
prática de que quando precisamos 
tratar um paciente, façamos isso 
na hora certa, no lugar certo e pelo 
profissional correto. Assustadora 
a invasão de outros profissionais 
de saúde em atividades que não 
tiveram adequado treinamento 
para realizar e colocam a vida das 
pessoas em risco. Quantas mor-
tes ocorreram em procedimentos 
estéticos realizados por não espe-
cialistas? 

Nossa intransigente defesa do 
mérito, da competência, da verda-
de, visa dar proteção à população, 
pois cuidamos do nosso bem maior: 
saúde. Para que tenhamos futuro 
melhor, devemos pensar além do 
diagnóstico e tratamento (eles não 
ligam para reabilitação). Atuemos 

no diagnóstico precoce, prevenção, 
promoção da saúde e especial-
mente educação em saúde, que 
verdadeiramente mudará o triste 
cenário atual para as próximas 
gerações. Triste a politização inco-
mensurável só enxergar curto prazo 
(o mandato, a reeleição). Enxer-
guemos e trabalhemos o Brasil 
do futuro, planejando os próximos 
5-10-20 anos, as novas gerações.
Estamos prontos para ajudar, sem 
qualquer ideologia partidária, bus-
cando qualidade, mérito. 

A Associação Médica 
Brasileira (AMB) e nossas Socie-
dades de Especialidade têm 
desempenhado importante pro-
tagonismo nessas ações, pois 
estamos sempre enfileirados em 
todos assuntos relacionados à 
saúde, medicina e vida do médico. 
Como exemplo, vemos a Socie-
dade Brasileira de Urologia (SBU) 
pujante, dedicada, competente e 
vigilante na defesa profissional, for-
mação médica (escola de medicina 
e residência médica), condições 
adequadas de trabalho, educa-
ção continuada, campanhas para 
leigos, incorporação tecnológica, 
custo da assistência, bons resul-
tados e avanços relacionados aos 
“big dates”, presente e futuro da 
tecnologia da informação e como 
impactará positivamente nas nos-
sas vidas. Jamais devemos nos 
desviar de fazer sempre o melhor 
pelos nossos pacientes.

Não deixemos de atender a 
esperança da imensa maioria dos 
brasileiros. O Brasil precisa ser 
passado a limpo, notadamente com 
melhor educação e saúde para nos-
sa população.

Saúde é nosso bem maior e 
merecemos respeito. AMB e SBU 
unidas sempre!

FLORENTINO CARDOSO
Presidente da AMB

A pesquisa clínica no Brasil  
engatinha à reboque  
do que acontece noutros 
países que investem  
em pesquisa

As especialidades  
médicas também estiveram 
ameaçadas, quando governos 
anteriores patrocinavam  
“mais sem qualidade”  

Como se vislumbra o futuro médico?
A R T I G O

F L O R E N T I N O  C A R D O S O  
PRESIDENTE DA AMB
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Preocupada com a atualização do urologista, a SBU supera 
fronteiras com o Curso de Atualização Urologia Global

 POR RENATO FALCI

Em duas edições realizadas em 
2016, mais de mil profissionais, 
localizados em 147 cidades distri-
buídas por 22 Estados mais o Distrito 
Federal, puderam acompanhar as 
aulas e os procedimentos cirúrgicos 
que foram transmitidos no dia 18 de 
junho, ao vivo do Hospital da Unimed 
em Bauru - SP e no dia 15 de outu-
bro ao vivo do Hospital Moriah em 
São Paulo, que sediaram o curso. 

No quadro em destaque são 
apresentadas as cidades brasileiras 
que participaram dos cursos ao vivo, 
sendo que em cada cidade médicos 
se reuniram em hotéis, restaurantes, 
auditórios e também puderam assis-
tir em casa ou no consultório. 

Tivemos ainda participação 
internacional, com médicos em Bue-
nos Aires e Cáceres na Argentina, 
em Adelaide na Austrália e em Miami 
nos Estados Unidos. A transmissão 
ao vivo foi com áudio em português 

e também com tradução simultânea 
em espanhol. O conteúdo científico 
foi cuidadosamente selecionado: 
Complicações do Cateterismo Vesi-
cal, Estado da Arte no Tratamento 
do Refluxo Vesicoureteral, Novos 
conceitos: Bexiga Hiperativa, Hiper-
plasia Prostática Benigna (HPB), 
Câncer de Próstata, Novas Diretri-
zes, Litíase Renal, Complicações 
do Cateterismo Vesical, Tratamento 
Minimamente Invasivo HPB, Diag-
nóstico e Tratamento da DAEM, 

Terapia de Reposição Hormonal: 
risco cardiovascular e CA de prósta-
ta, Truques de Implante da Prótese 
Peniana Inflável, ministrado pelos 
experts.

Nos casos ao vivo foram 
apresentados Implante de Próte-
se Peniana Inflável, Green Light, 
Neuromodulação (Superficial e 
Percutânea) em crianças com Bexi-
ga Hiperativa Idiopática, Aplicação 
de Botox Intravesical em Bexiga 
Hiperativa, RTU Próstata, Uretero-

litotripsia Digital ou Miniperc.

FACILIDADE E INTERAÇÃO
Fazer comentários, esclarecer 
dúvidas e obter respostas em tem-
po real fez parecer que todos os 
participantes estavam no mesmo 
ambiente. O conteúdo está dispo-
nível e ao alcance de todos pelo 
Media Center que foi criado para o 
Urologia Global, no endereço:

w w w . t b r e a d .  c o m . b r / s b u 

Global
Urologia
Superando Fronteiras da Urologia

CIDADE UF

Abre Campo MG

Agudos SP

Alagoinhas BA

Americana SP

Anápolis GO

Andradina SP

Aquidauana MS

Aracaju SE

Araçatuba SP

Avaré SP

Bagé RS

Barreiras BA

Bauru SP

Belém PA

Belo Horizonte MG

Bento Gonçalves RS

Birigui SP

Blumenau SC

Boa Vista RR

Botucatu SP

Brasília DF

Brusque SC

Cachoeira do Sul RS

Cachoeiro de Itapemirim ES

CIDADE UF

Jaú SP

Jequié BA

Joaçaba SC

Joao Pessoa PB

Joinville SC

Juazeiro BA

Juiz de Fora MG

Lages SC

Lauro de Freitas BA

Leme SP

Lençóis Paulista SP

Lins SP

Maceió AL

Mafra SC

Manaus AM

Marilia SP

Maringá PR

Mococa SP

Montes Claros MG

Mossoró RN

Natal RN

Niterói RJ

Nova Iguaçu RJ

Nova Lima MG

CIDADE UF

Caicó RN

Camboriú SC

Campinas SP

Campo Belo SP

Campo Grande MS

Campos dos Goytacazes RJ

Canaã dos Carajás SP

Caruaru PE

Cascavel PR

Catalão GO

Caxias do Sul RS

Ceres GO

Chapecó SC

Cianorte PR

Congonhas MG

Corumbá MS

Crato CE

Criciúma SC

Cuiabá MT

Curitiba PR

Divinópolis MG

Encantado RS

Erechim RS

Eunápolis BA

CIDADE UF

Feira de Santana BA

Fernandópolis SP

Flores da Cunha RS

Floriano PI

Florianópolis SC

Fortaleza CE

Franca SP

Frutal MG

Goiânia GO

Gramado RS

Guanambi BA

Guarulhos SP

Ijuí RS

Ilhéus BA

Imbituba SC

Ipiaú BA

Irecê BA

Itabira MG

Itapetinga BA

Itapetininga SP

Iturama MG

Jaguaquara BA

Jales SP

Jaraguá do Sul SC

CIDADE UF

Novo Hamburgo RS

Oliveira MG

Palmas TO

Passo Fundo RS

Paulo Afonso BA

Pederneiras SP

Pelotas RS

Penápolis SP

Piracicaba SP

Piraju SP

Pirassununga SP

Poços de Caldas MG

Porto Alegre RS

Pouso Alegre MG

Presidente Prudente SP

Recife PE

Resende RJ

Ribeirão Preto SP

Rio de Janeiro RJ

Rondonópolis MT

Salvador BA

Santa Cruz do Rio Pardo SP

Santa Maria RS

Santo André SP

CIDADE UF

São Bento do Sul SC

São Bernardo do Campo SP

São Carlos SP

São João Del Rei MG

São Jose do Rio Preto SP

São Jose dos Campos SP

São Luís MA

São Paulo SP

Serra ES

Sorocaba SP

Taubaté SP

Teresina PI

Tubarão SC

Tucumã PA

Uberaba MG

Uberlândia MG

Videira SC

Vila Velha ES

Vitoria ES

Vitoria da Conquista BA

Volta Redonda RJ

Xanxerê SC

CIDADES QUE INTERAGIRAM AO VIVO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO UROLOGIA GLOBAL

Mais de 1.000 profissionais
acompanharam as aulas.
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Presidente da SBU, Dr. Archimedes Nardozza Jr. participou do programa Bem Estar, da TV Globo

Fortaleza recebe em agosto o Congresso Brasileiro de Urologia
Conheça as maravilhosas praias, os 
lindos destinos culturais e a deliciosa 
comida típica dessa capital cearense 

Entidade esclareceu temas controversos e participou de 
quase duas mil matérias

Acessar online e na íntegra todas as 
edições do antigo Jornal Brasileiro de 
Urologia, desde a número 1 (de 1975) 

 POR ARCHIMEDES NARDOZZA JR.  
 WILLIAM CARLOS NAHAS

Em agosto de 2017, de 26 a 29, 
realizaremos o XXXVI Congresso Bra-
sileiro de Urologia, evento que terá 
como sede a magnífica cidade de For-
taleza – Ceará. A Sociedade Brasileira 
de Urologia, capitaneada pelas chefias 
de departamento em associação com 
a comissão científica, trabalha para 
elaborar uma programação científica 
do mais alto nível, com temas atu-
ais e de amplo interesse de todos os 
urologistas. Renomados convidados 
internacionais e nacionais irão enri-
quecer o evento, participando de 
tutoriais, plenárias, simpósios satéli-

tes, cursos teóricos e cursos práticos. 
O programa científico principal será 
apresentado em duas plenárias simul-
tâneas. Inúmeros cursos práticos nas 
áreas de endourologia, cirurgia lapa-
roscópica e robótica, assim como nas 
áreas de uro-ginecologia e infertili-
dade estarão disponíveis. Os cursos 
teóricos serão realizados à tarde, 
separados da plenária, com o intuito 
de aumentar sua acessibilidade. O 
site já está no ar para a submissão 
de trabalhos científicos (temas livres, 
vídeos e pôsteres), os quais serão 
cuidadosamente avaliados, de forma 
a tornar essas sessões uma fonte de 
novos conhecimentos e interessantes 
discussões.

SBU defende Urologia 
na mídia em 2016

 POR ALINE THOMAZ

A Sociedade Brasileira de Urolo-
gia teve um ano de grande trabalho 
junto à mídia em 2016. A entidade 
auxiliou os jornalistas em pautas da 
área e também rebateu reportagens 
que alardearam novidades que ainda 
estão em estudo, como o uso de LECO 
no tratamento da disfunção erétil e da 
técnica de embolização para trata-
mento de hiperplasia de próstata. 

Em 2016, a SBU formalizou 
ainda um contrato com o Institu-
to Lado a Lado pela Vida, detentor 
dos direitos autorais da campanha 
Novembro Azul, que concedeu a 
ambas entidades mais liberdade 
para trabalhar o tema. Resultados - 
Em temas gerais, foram de janeiro 
a dezembro quase duas mil inser-
ções em veículos de comunicação 
de todo o país. 

No dia 15 de julho foi comemo-

rado o Dia do Homem e a Bayer, em 
parceria com a SBU, divulgou uma 
pesquisa sobre a saúde do homem, 
com ações gratuitas na Avenida 
Paulista, em São Paulo. Neste perío-
do foram diversas as solicitações de 
entrevistas para falar sobre o tema. 
No mês de novembro foi realizada a 
campanha Novembro Azul, coorde-
nada pelo Dr. Geraldo Eduardo Faria. 
A SBU divulgou nota oficial com posi-
cionamento sobre o rastreamento do 
câncer de próstata e colocou seus 
porta-vozes à disposição da impren-
sa. Pela campanha foram quase 700 
inserções. 

Ao longo do ano, foram trabalha-
dos outros temas de interesse junto 
à imprensa. 

Devido ao trabalho de comu-
nicação desenvolvido por anos, a 
entidade já é tida como referência 
na área que atua para a imprensa 
e é procurada pelos jornalistas para 

comentar novidades e novos estu-
dos e pesquisas.
MÍDIAS SOCIAIS - O portal e as 
mídias sociais da SBU têm sido um 
importante canal para transmitir 
informações e conhecimento aos 
associados, em especial quando 
são inseridos materiais novos. 

O Facebook também tem sido 
uma ferramenta fundamental. Com 
o aprimoramento do conteúdo, cons-
tatamos crescimento na procura 
por nossas informações e aumen-
to de curtidas na fanpage da SBU. 
O número de fãs na página vem 
aumentando consistentemente.

Vemos ainda através do acom-
panhamento das mídias que o 
acesso é feito principalmente 
por homens (69%), mas com um 
número expressivo de mulheres 
(31%). Essas análises nos permi-
tem incrementar o oferecimento de 
material para nosso público.

IBJU cresce e reforça 
seu sucesso no site

 POR SIDNEY GLINA

Assumi o posto de Editor Res-
ponsável pelo International Brazilian 
Journal of Urology em 2012, na ges-
tão do Presidente Aguinaldo Nardi. 
Nossa revista, desde o Prof. Francis-

co Sampaio (Editor de 2000-2010), 
passou a ser uma revista interna-
cional, inclusive migrando de Jornal 
Brasileiro de Urologia para o nome 
atual. Desde então vem recebendo 
artigos de todos os cantos do mundo:

RAPIDEZ NA PUBLICAÇÃO
Com a atualização do site da revis-

ta (www.intbrazjurol.com. br) e uma 
política de publicação online (Ahead 
of Print) bastante rápida dos trabalhos 
aceitos, hoje é possível, em média, 
estar com um trabalho publicado no 
International Brazilian Journal of Urolo-
gy já no Medline em cerca de 90 dias 
após a submissão. 

A importância de uma revis-
ta como esta - Do ponto de vista 
acadêmico, e uma boa parte dos 

urologistas brasileiros estão ligados 
à academia, ter uma revista respei-
tada e publicada em inglês facilita 
em muito a divulgação das pesquisas 
nacionais. 

Depois, para uma revista brasilei-
ra estar na SciELO, que é uma base 
de indexação brasileira, ela precisa 
estar em inglês, ser online e ser de 
acesso livre, o que permite que qual-
quer leitor possa acessar e imprimir 
os artigos publicados gratuitamente. 

Números do IBJU

2015  Substituímos o antigo sistema de 
submissão por email pelo sistema 
eletrônico Scholar One, o que equi-
parou o IBJU a todas as revistas 
internacionais.

2016 Recebimento de artigos de 46 paí-
ses, sendo que 48% dos artigos de 
investigadores do Brasil. 

2016 Recebeu 641 submissões novas, 
somados a outros 275 que foram 
revisados e ressubmetidos. 
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