
 
 

 
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018. 

 

 

Carta aos Presidentes das Seccionais SBU 

 

            Prezado Diretor-Presidente da Seccional SBU, 

 

 Venho nesta destacar que a SBU tem procurado a nível nacional estabelecer parcerias com 

diversas instituições públicas como os Ministérios da Saúde e entidades privadas do chamado “SISTEMA S“ 

como o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), SESC (Serviço Social do Comércio) e o 

SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Estas 

parcerias ampliam significativamente as ações sociais da SBU e fortalecem muito a imagem dos urologistas 

junto ao público em geral, facilitando o relacionamento de nossa sociedade com estas diversas instituições, 

auxiliando diretamente nas nossas demandas junto às mesmas.  

 O sucesso verdadeiro destas ações já iniciadas em Brasília e em algumas capitais do país, 

depende agora de intensificarmos nos estados e municípios estas parcerias, “capilarizando” e fortalecendo-

as. Para dar um exemplo, no dia 04 de junho passado lançamos nacionalmente os folderes de AUTO-

CUIDADO DE SAÚDE DO HOMEM e de SAÚDE INTEGRAL DO HOMEM que são os primeiros documentos 

oficiais da parceria entre a SBU e o Ministério da Saúde. Estes documentos, que estão disponíveis em PDF 

para download e livres para impressão no portal da urologia, foram lançados oficialmente no II Simpósio de 

Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina em Brasília e são uma importante ferramenta de divulgação de temas 

de saúde urológica masculina.  Em função disto, venho solicitar seu empenho, convocando sua diretoria e 

urologistas de sua seccional a participar ativamente destas parcerias no seu estado e nos munícipios que 

considerarem importantes, divulgando o máximo possível estes folderes em todo o país e aproximando a 

SBU destes parceiros em seu estado.  

Seguindo um modelo já iniciado com estas instituições a nível nacional, sugiro que entre em 

contato com os representantes estaduais destas instituições: 

 

Coordenador Estadual de Saúde do Homem: enviamos contatos a sua seccional 
 

Coordenador Estadual de Promoção Social do SENAR: enviamos contatos a sua seccional 
 
Coordenador Estadual de Promoção Social do SESC: enviamos contatos a sua seccional 
 
Coordenador Estadual de Promoção Social do SEST/SENAT (enviaremos o mais breve possível)  

Relaciono ainda alguns links que serão úteis para auxiliá-los neste projeto como: 

Para baixar os folderes em PDF: 
http://portaldaurologia.org.br/medicos/noticias/sbu-e-ministerio-da-saude-unidos-em-prol-da-saude-do-
homem 
 
Para entender o projeto saúde do homem no campo SBU/SENAR: 
http://portaldaurologia.org.br/medicos/saude-do-homem-do-campo 
 
Para conhecer nossos parceiros: 
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-do-homem 
http://www.senar.org.br 
http://www.sesc.com.br 
www.sestsenat.org.br 
 

Despeço-me agradecendo seu apoio sempre e contando com sua ativa participação neste projeto 

tão importante para fortalecer a nossa sociedade. 

 

 

         Dr. Sebastião Westphal 
         Presidente da SBU 
          Gestão 2018-2019 

 
Maiores informações: 
Escritório de Representação da SBU - Brasília 
E-mail: escritoriosbu.brasilia@gmail.com - Whatsapp: (21) 9 7669-8266 - Hérika Rodrigues 
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