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a troca de informações com expoentes das 

diversas áreas da Urologia nacional e inter-

nacional, além de ser um espaço para que 

possamos expressar nossos pontos de vista. 

A programação científica apresentada nes-

ta edição do BODAU possibilita um prepa-

ro logístico para que o aproveitamento seja 

máximo. E mais sobre o XXXVII Congresso 

Brasileiro de Urologia, uma entrevista com 

o presidente da Comissão Científica, Dr. 

Gustavo Carvalhal, com os pontos críticos 

da elaboração e preparo do maior evento 

científico urológico brasileiro deste ano. 

Uma vez que o tema é o exercício de 

participar, dois textos enviados ao BODAU 

por urologistas – Dr. Antônio Carlos Pompeo 

conceito de cidadania remonta 

à Grécia antiga – a qualidade de 

um indivíduo pertencer a uma 

comunidade, com todas as implicações 

decorrentes de se viver em uma sociedade.  

Exercer a cidadania nada mais é do que 

colocarmos em prática um direito que nos 

pertence. A história recente nos pontua di-

versos momentos em que populações de di-

ferentes regiões geográficas reconheceram 

no exercício da cidadania uma ferramenta 

fundamental para conquista de mudanças 

que resultaram em benefícios marcantes. 

Em uma esfera menor, mas não menos re-

levante, aproximamo-nos das eleições para 

nossos representantes estaduais e nacio-

nal da Sociedade Brasileira de Urologia. O 

voto não obrigatório deve ser reconhecido 

como ponto forte de um processo demo-

crático que pauta o nosso direito à cidada-

nia. As implicações da nossa vida na socie-

dade urológica estão diretamente ligadas a 

essa participação na eleição daqueles que 

nos representarão nas tomadas de decisão 

que, em última análise, irão repercutir na 

nossa prática profissional. 

Neste mesmo âmbito, em agosto 

teremos o Congresso Brasileiro de Urolo-

gia. Um dos maiores eventos da Urologia 

mundial, aqui, na nossa casa. Participar do 

congresso agrega conhecimento, permite 

e Dr. Marcelo Thiel – refletem suas per-

cepções a respeito das relações médico-

-paciente e, por outro lado, de como os 

conflitos de interesse na prática médica 

impactam o nosso cotidiano.  

Acompanhe ainda nesta edição quais 

as áreas em que devemos atuar de modo 

mais incisivo para suprir um eventual dé-

ficit na formação dos nossos residentes. 

Como é realizado o Pró-TiSBU? O perfil 

do desempenho dos futuros urologistas 

da nossa Sociedade no Pró-TiSBU 2019 é 

apresentado de modo detalhado pelo pre-

sidente da Comissão de Seleção e Título de 

Especialista, Dr. Gilberto Laurino Almeida.

Em Urologia Translacional, a pesqui-

sa de ponta realizada em nosso meio e suas 

potenciais aplicações na prática clínica. A 

engenharia de tecidos na reconstrução 

uretral, um dos segmentos mais comple-

xos da cirurgia urológica, em uma revisão 

ampla e elucidativa pelo Dr. Leopoldo Alves 

Ribeiro Filho. 

Participe da Sociedade Brasileira de 

Urologia na sua totalidade. Participe do 

Congresso Brasileiro de Urologia. Vote! Dê 

sua opinião. Fortaleçamos nossa especiali-

dade! Boa leitura a todos. 

Dr. José Carlos Truzzi

Editor do BODAU

Dr.  José Carlos Truzzi
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ANÚNCIOS

Leyla Caminha

leyla.caminha@sbunet.org.br
(21) 2246-4003 e 2246-4265
Rua Real Grandeza, 108 sala 101
Botafogo - Rio de Janeiro
CEP: 22281-034

  DIRETORIA BIÊNIO    
   2018/2019
Presidente
Sebastião José Westphal

Vice-Presidente
Antonio Carlos Lima Pompeo

Secretário-Geral
Alfredo Félix Canalini  

1º Secretário
Luiz Otavio Torres

2º Secretário
Antônio de Moraes Junior

3º Secretário
Rômulo Augusto da Silveira  

1º Tesoureiro
Luciano Alves Favorito     
 
2º Tesoureiro
Geraldo Eduardo de Faria

3º Tesoureiro
Ubirajara de Oliveira Barroso Jr. 

Diretor de Pesquisas
Gustavo Franco Carvalhal

CONSELHO FISCAL

Presidente
Sidney Glina

Membros
Horácio Alvarenga Moreira  
Paulo Roberto M. Rodrigues  
Henrique da Costa Rodrigues  
José Ricardo Tuma da Ponte  

Membros Suplentes
José Carlos de Almeida  
Orlando Hugo Praun Júnior

  

  EXPEDIENTE
Editor
José Carlos Cezar Ibanhez Truzzi

Jornalista responsável
Aline Thomaz (MTB 25937/RJ)

Secretária da Revista
Patrícia Gomes

A n o   x x x |  N .  2  |  E d i ç ã o  a b r / j u n  |  2 0 1 9

Projeto editorial e diagramação
Bruno Nogueira

Editor Técnico
Ricardo de Morais

Imagem de capa
Bruno Nogueira

Tiragem
4.500 

Reportagem

CAPA



sumário    /    bodau    /    3

2019   |   abr . mai . jun   |   Edição 2 . b

  1  |  PALAVRA DO EDITOR

  4  |  TRANSPARÊNCIA

Palavra do Presidente

  6  |  O QUE INTERESSA

Informações dos Departamentos e Comissões

10  |  SBU EM DIA

Resumos das notícias institucionais

18   |  DESTAQUE

        O maior evento da Urologia acontece em agosto em Curitiba

23   |  INTERFACE SBU

Confira as atuais parcerias com Sociedades

25  |  UROLOGIA TRANSLACIONAL

        Engenharia tecidual e reconstrução uretral

29  |  ENTREVISTA

Conheça os detalhes da programação do CBU 2019

32  |  DIREITO UROLÓGICO

Conflito de interesses na prática médica

34  |  SEÇÕES ESTADUAIS

38  |  MÍDIAS

        Baixe o app do CBU 2019: Aplicativo permitirá publicação de usuários  
        na timeline para promover interação

39  |  NOTAS

40  |   AGENDA DE EVENTOS 2019

CAPA

sumário    /    bodau    /    3sumário    /    bodau    /    3



4            bodau   \   transparência        \ Presidente

b .  Edição 2   |   abr . mai . jun   |  2019

Prezados urologistas,

Estamos nos aproximando do XXXVII 

Congresso Brasileiro de Urologia, que será re-

alizado em Curitiba (PR) no Centro de Conven-

ções Expo Unimed. 

Estamos finalizando toda a progra-

mação do evento – a plenária já está pron-

ta, os tutoriais e os cursos que são reali-

zados pelos departamentos estão em fase 

final de organização e quando vocês rece-

berem o BODAU certamente tudo já estará 

na página do XXXVII CBU.

Cabe destacar algumas peculiarida-

des do evento. Todas as atividades serão 

realizadas no Centro de Convenções, se-

jam sociais ou científicas, pois integrado 

a ele está um dos melhores teatros do 

Brasil, que será nossa plenária principal 

com capacidade para 2.500 participan-

tes. Teremos dois restaurantes, ampla 

área de exposição e uma área de ativida-

des paralelas com cerca de 60 salas com 

capacidades modulares de 40 a 800 par-

ticipantes.

Além da intensa e abrangente pro-

gramação científica ao encargo da Co-

missão Científica e sob coordenação do 

Gustavo Carvalhal, destaco a seguir algu-

mas atividades específicas.

•	 Master	 Curso	 de	 Assoalho	 Pél-

vico com peças anatômicas no la-

boratório Universidade Positivo & 

MARC Institute.

•	 Curso	 de	 Endourologia	 com	 a	

chancela da AUA.

•	 Curso	com	chancela	da	Interna-

cional Continence Society - ICSU.

•	 Curso	com	chancela	da	Interna-

tional Neuro-Urology Society – INUS.

•	 Curso	 de	 Endourologia	 com	 chan-

cela da Endourological Society.

•	 Curso	 Prático	 de	 Urodinâmica	 –	

com curso teórico prévio on-line.

•	 Tutorial	de	Uro-Oncologia	realizado	

na plenária do evento no sábado.

Teremos também uma intensa progra-

mação social, vamos reviver bons momentos 

e cultivar a amizade e os talentos musicais 

dos nossos urologistas:

•	 Conferência	de	abertura	–	Dr.	Del-

tan Dallagnol com o tema: Combate à 

corrupção: o que podemos esperar e o 

que podemos fazer.

•	 Espaço	musical	Eric	Wroclawski	–	

onde teremos happy our com a par-

ticipação dos amigos urologistas que 

se dedicam também às atividades 

musicais.

•	 Fantástica	 festa	 de	 encerramento	

no próprio local do evento – esta ainda 

promete surpresas!

Cabe ressaltar que a organização do 

XXXVII CBU está indo bem, com boa partici-

pação dos nossos parceiros das indústrias de 

equipamentos e farmacêuticas. De vez em 

quando precisamos fazer algumas reuniões 

para acertos finais, mas sempre proveitosas 

para todos, para a SBU, para as empresas e 

fundamentalmente para você, urologista, que 

terá um grande evento.

Nossa agência oficial, a Levitatur, tem 

ótimas ofertas tanto de hotelaria como de ati-

vidades sociais e culturais para os familiares 

– destaco para os que têm filhos a imperdível 

visita	de	um	dia	ao	Parque	Beto	Carrero	World.

Contamos com a presença de todos 

nesse evento organizado com muito carinho 

e respeito a você, urologista.

Com um forte abraço,

Dr. Sebastião Westphal

Dr. Sebastião Westphal
Presidente da SBU 
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Terapia focal em câncer 
de próstata: ainda 
experimental?

As terapias ablativas para as patologias da próstata vêm ga-

nhando espaço na Urologia por sua capacidade de destruir focal-

mente o tecido prostático. Dentro deste universo, existem algumas 

modalidades como: o HIFU (high-intensity focused ultrasound), a 

crioterapia, a terapia fotodinâmica e ablação focal por laser.

O HIFU é uma técnica que aplica energia acústica (ultrassô-

nica) para gerar calor em um ponto determinado. Nela, as ondas 

ultrassônicas ultrapassam isoladamente os tecidos sem promover 

interação com estes. Entretanto, no alvo desejado, local de conver-

gência dessas ondas ultrassônicas, acontece a geração de calor, que 

eleva a temperatura acima de 85oC e promove a destruição do teci-

do por necrose coagulativa.

Atualmente, os avanços nas ferramentas diagnósticas para o 

câncer de próstata, com ressonância magnética multiparamétrica 

(RMmp) e biópsias guiadas por fusão de imagem, têm permitido 

a identificação de focos específico do câncer clinicamente signifi-

cante. Essa abordagem diagnóstica, associada à capacidade de des-

truição específica das células tumorais, tem despertado interesse 

de alguns centros do mundo no desenvolvimento de protocolos de 

tratamento de câncer de próstata utilizando métodos ablativos e 

consequentemente preservando parcialmente a glândula com obje-

tivo de minimizar sequelas funcionais.

Dentro deste contexto, um passo importante é a seleção do 

candidato ideal para o tratamento. As principais séries de prosta-

tectomia radical no mundo mostram que a maioria dos cânceres 

de próstata são multifocais. No entanto a terapia focal se baseia na 

hipótese de que a agressividade da doença é tipicamente definida 

por uma lesão índice (lesão mais indiferenciada – com maior escore 

de Gleason). De forma consensual a RMmp é utilizada na seleção 

dos pacientes, por apresentarem boa acurácia no diagnóstico da 

lesão índice, uma vez que identificam em até 90% os tumores com 

escore de Gleason >6 com volume acima de 0,5cc e possuem um 

valor preditivo negativo ao redor de 90%. Entretanto esse conceito 

de que a lesão índex seria responsável pela progressão da doença já 

foi questionado em estudos que demonstraram clones celulares de 

focos menos agressivos originando metástases. 

Os candidatos ideais para a terapia focal são aqueles com tu-

mores ISUP 1-3 e unifocais/restritos a uma hemiglândula, que não 

exijam a realização da linfadenectomia. Indivíduos com tumores de 

alto risco, ISUP>2, tumores clinicamente significantes bilaterais e 

cT3 não parecem ser bons candidatos para tratamento focal. Pa-

cientes com tumores anteriores e próstatas acima de 40g também 

não são candidatos ideais especificamente para ablação com HIFU 

por existir uma diminuição da eficiência do processo ablativo; tumo-

res apicais bilaterais também não são adequados, pois existe maior 

chance de incontinência urinária. Observa-se na literatura uma re-

dução da indicação da ablação total. Corroborando essa tendência, 

o último consenso sobre HIFU da Société Internationale d’Urologie-

-International Consultation on Urologic Diseases (SIU-ICUD) pre-

conizou a realização de ablação da hemiglândula em detrimento da 

ablação total nos pacientes com tumores significantes unilaterais. 

Tumores significantes bilaterais são melhor tratados por tratamen-

to radical com cirurgia ou radioterapia em nossa opinião.

Nossa experiência em terapia focal se dá principalmente 

com o uso do HIFU; o procedimento realizado sob raquianeste-

sia com o paciente em decúbito lateral. A internação hospitalar 

dura 24 horas e o paciente permanece com sonda vesical ao re-

dor de três a sete dias. As principais complicações são retenção 

Departamento de
Uro-Oncologia
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urinária aguda (10%), estenose de uretra (8%) e sangramento 

retal (11%). As taxas de continência urinária após procedimen-

to estão ao redor de 95% nas últimas séries da literatura, po-

rém a taxa de disfunção erétil após ablação total da glândula 

oscila entre 20-40%.

Com relação aos resultados oncológicos, não existem es-

tudos randomizados multicêntricos que tenham comparado 

o HIFU versus prostatectomia radical em longo prazo. Porém 

existem séries com grande número de casos de ablação total 

ou focal, embora a maioria com seguimento curto. Em trabalho 

recente, Bass e cols realizaram 166 procedimentos em 150 pa-

cientes com câncer de próstata localizado (T1c-T2b) com segui-

mento médio de 24 meses. Após a ablação, o PSA diminuiu 65% 

de 7,9 ± 6,8ng/mL para um nadir de 2,7 ± 3,1ng/mL. Biópsias 

confirmatórias foram realizadas em 87 pacientes (52%) com 

alto risco de recidiva, e câncer clinicamente significativo foi de-

tectado em 37 casos (42%). Todos esses indivíduos foram sub-

metidos a tratamento de resgate incluindo 16 procedimentos 

repetidos de ablação parcial da glândula. Deste modo, as taxas 

de biópsia de controle positivas na literatura ainda são elevadas.

Sem dúvida, com o avanço progressivo dos métodos de 

imagem e das terapias ablativas, vivenciaremos uma melhoria 

Dr. Paulo Afonso de Carvalho

Urologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da 

Faculdade de Medicina da USP

Dr. José Pontes Júnior

Urologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da 

Faculdade de Medicina da USP

Dr. Rafael Ferreira Coelho

Coordenador da área de Câncer de Próstata da SBU e chefe do Setor 

do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da Faculdade de 

Medicina da USP

nos resultados do tratamento focal. Entretanto devemos ressal-

tar que estudos mais robustos precisam ser apresentados para 

avaliar seu papel oncológico frente aos tratamentos radicais an-

tes da ampla aceitação do método. E nossa opinião que a terapia 

focal deve hoje ser restritas a centros de referência, dentro de 

protocolos de estudo controlados, evitando prejuízo aos pacien-

tes até a ampla aceitação do método pelas Sociedades urológi-

cas mundiais.
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No último dia 18 de abril, a Associação Médica Brasileira 

(AMB) divulgou no Projeto Diretrizes, em parceria com a Socie-

dade Brasileira de Urologia, o mais novo estudo do Departamen-

to de Infecção e Inflamação acerca das diretrizes diagnósticas 

para pacientes portadores de Infecções Sexualmente Transmis-

síveis (IST).

Para a elaboração desse protocolo, foi realizada revisão 

sistemática da literatura com metanálise e randomização, sem 

restrição da data de publicação ou idioma, totalizando um mon-

tante de 52 estudos.

O trabalho coordenado pelo Prof. Mauricio Hachul, com 

participação	 dos	 professores	 Ricardo	 Simões,	 Wanderley	 Mar-

ques Bernardo e Marcus Vinicius Verardo de Medeiros, foi desen-

volvido no intuito de padronizar e ajudar na tomada de decisões 

diagnósticas em casos de IST, através de reunião dos dados ana-

lisados nos estudos.

A diretriz está disponível no site da AMB, na Seção do Pro-

jeto	Diretrizes,	ou	pelo	link:	http://bit.ly/istsbu

No próximo mês a íntegra do trabalho será publicada na 

revista da AMB.

Dr. Marcus Vinicius Verardo de Medeiros

Coordenador

Departamento de Doenças 
Infecciosas e Inflamatórias 

Departamento de
Transplantes

Dados de transplante 
renal no Brasil

Atualizamos os dados obtidos e publicados pela Associa-

ção Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), por meio do 

Registro Brasileiro de Transplantes (RBT2018), em relação à si-

tuação dos transplantes renais.

No ano de 2018, foram realizados 5.923 transplantes renais, 

tornando o Brasil o segundo país no mundo na prática dessa cirur-

gia. Quanto aos doadores, 4.905 foram falecidos e 1.018 vivos.

Os estados do Paraná (47,7 pmp) e de Santa Catarina (41,0 

pmp) foram destaque, com taxas de doação superiores à média 

do Brasil (17,0 pmp). A região Sul teve 35,9 doadores pmp, a Su-

deste 18,3 pmp, a Nordeste 10,8 pmp, a Centro-Oeste 12,0 pmp 

e a Norte 3,7 pmp.

A taxa de não autorização familiar foi na média de 43%, 

e o trauma crânio-encefálico ocasionou a morte encefálica em 

33% dos doadores, sendo superior a 50% no Maranhão (57%), 

Ceará (57%) e Pará (75%).

A taxa de transplantes renais entre 2012 e 2018 manteve-

-se inalterada (28,5 pmp), com uma queda de 32,9% no índice 

de transplantes com doador vivo e aumento na taxa de doador 

falecido de apenas 10,3%, passando de 21,5 pmp para 23,6 

pmp. Alguns fatores podem estar implicados nessa estagnação, 

principalmente o não crescimento das equipes de transplante e 

algumas delas perdendo membros, sem possibilidade de repo-

sição. Não há reajuste de honorários do acompanhamento pós-

-transplante e das intercorrências pós-transplantes há 20 anos. 

Isso também pode estar ligado ao desinteresse dos urologistas 

nessa área.

Em 2018, seis estados não realizaram transplantes renais 

(AM, AP, MT, RR, SE e TO). No editorial da RTB2018, escrito pelo Dr. 

Valter Duro Garcia, temos a informação de que a ABTO tem lutado 

junto ao Ministério da Saúde para que haja um incremento financei-

ro a todos os envolvidos na área de transplante de órgãos, mediante 

número mínimo de transplantes e de sobrevida adequada. 

Diretriz de IST

Dr. José Carlos Arenhart
Coordenador

Membros: 

Dr. Luiz Sérgio Santos 

Dr. Marco Túlio Coelho Lasmar
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Departamento de Trauma
e Cirurgia Reconstrutiva

Departamento de
Sexualidade e Reprodução

Destaques da 
programação do CBU 2019

Nosso XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia está chegando, e 

o Departamento preparou um programa dividido em: 

Cursos básicos em infertilidade 
Objetivos: discutir temas mais frequentes em consultório vol-

tados a diagnóstico e tratamento padrão sem abordar controvérsias.

Temas: 

Propedêutica do fator masculino

Microcirurgia prático

Varicocele

Cursos avançados em infertilidade
Objetivos: discutir temas de diagnóstico e tratamento de alta 

complexidade em FIV, azoospermia, recuperação de espermatozoides 

e microcirurgia.

Temas: 

Genética

Testes de função de espermatozoides

Recuperação de espermatozoides para FIV

Diásporas em infertilidade
Objetivo: temas que dividem as opiniões dos especialistas sem 

consenso para termos a oportunidade de debate e conhecer outras 

opiniões. 

Temas:

Tratamento hormonal antes da TESE na azo não obstrutiva

Espermatozoide com TfDNA aumentada e na criptozoospermia: 

espermatozoide do ejaculado ou testicular

Microdissecção testicular: única opção na azo no?

Indicações alternativas de correção de varicocele: hipoandroge-

nismo e dor.

Varicocele e azo no: operamos?

Cursos básicos em sexualidade
Disfunção erétil

Prótese peniana

Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino

Doença	de	Peyronie

Andrologia de consultório

Tutoriais de sexualidade e infertilidade
Contaremos com a presença dos convidados internacionais 

Paul	Turek,	Gerald	Brock	e	Culley	Carson,	além	dos	colegas	brasi-

leiros que trabalham na especialidade, produzem conhecimento e 

norteiam a especialidade em nossa Sociedade.

Esperamos por vocês, urologistas, em Curitiba para mais um 

grande congresso.

Dr. Carlos Da Ros, coordenador do Departamento de 

Sexualidade e Reprodução

Dr. Giuliano Aita, coordenador da área de Sexualidade

Dr. Marcelo Vieira, coordenador da área de Reprodução
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o final de junho os editores e as casas editoras ficam na 

espera da liberação do fator de impacto (agora da Clari-

vate) das revistas. E neste ano tivemos uma boa notícia, 

o fator de impacto do International Brazilian Journal of 

Urology passou de 1, agora é 1,046.

No cenário das revistas urológicas internacionais pode não 

ser muito. Mas para o IBJU é uma grande conquista, pois não são 

muitas revistas brasileiras na área da saúde que têm fator de im-

pacto maior que 1.

O IBJU talvez seja uma das poucas revistas médicas no mundo 

que são mantidas e feitas por uma Sociedade médica sem o apoio de 

uma grande editora, além disso é uma revista de livre acesso (open 

access) e que não cobra dos autores nenhuma taxa para submissão 

e publicação de artigos. O IBJU vem sendo publicado continuamente 

há 45 anos e hoje recebe cerca de 800 artigos por ano de todos os 

continentes; e não é fácil publicar no IBJU, pois rejeitamos cerca de 75% 

dos artigos durante a revisão por pares (peer review).

Entendo que, para os urologistas que não vivem a vida aca-

dêmica, uma revista científica não é muito importante, embora o 

nosso journal possa ser uma fonte importante de aprendizado e 

atualização, distante apenas alguns cliques no computador, sem 

taxas ou muitas dificuldades. 

Talvez muitos não saibam, mas há alguns anos, quando o edi-

tor era o Prof. Francisco Sampaio e logo após o IBJU ter sido inde-

xado no PubMed, o nosso fator de impacto já foi maior que 1, mas 

caímos com o tempo.

O mérito dessa nossa subida atual é dos autores, que têm 

acreditado no IBJU e submetido artigos de boa qualidade e que ge-

ram citações, dos revisores, que voluntariamente avaliam e selecio-

nam os melhores trabalhos, e dos editores associados, que coorde-

nam todo o trabalho.

Tenho que agradecer especialmente às últimas quatro ges-

tões da SBU (sob o comando de Aguinaldo Nardi, Carlos Corradi, Ar-

chimedes	Nardozza	Jr.	e	Sebastião	Westphal),	que	compreenderam	

o quanto é importante a SBU ter uma revista respeitada internacio-

nalmente e não mediram esforços, mesmo com a grave crise que 

se abateu sobre a nossa Sociedade, para que o IBJU não sofresse 

nenhuma solução de continuidade.

Mas nada teria sido conseguido se não tivéssemos uma equipe 

fantástica que efetivamente faz a revista, que põe a mão na massa: o 

Ricardo Morais, que está à frente do IBJU há mais de 15 anos, o Bruno 

A. Nogueira e a Patrícia A. Gomes, que nos últimos anos vêm ajudando 

nesse trabalho.

Ultrapassar 1 é apenas um passo, mas um passo largo e eu es-

pero que os autores, principalmente os brasileiros, submetam cada vez 

mais os seus melhores trabalhos para o IBJU e com isso possamos co-

memorar o 2, o 3 e assim por diante em um futuro não muito distante. 

É importante para esse crescimento que os residentes sejam acostuma-

dos a ler a nossa revista, não apenas os journals de fora, e apresentem 

trabalhos do IBJU nos seus clubes de revista.

Este ano eu termino meu mandato como o editor-chefe do IBJU e 

vocês não imaginam com que orgulho eu exerci esse papel. A cada nova 

citação de um trabalho do IBJU eu sentia um prazer imenso, o do dever 

cumprido e bem realizado.

Leia, publique e cite o International Brazilian Journal of Urology!

N
1!DEPASSAMOS

__________________________________
Dr. Sidney Glina

Editor-chefe do Int Braz J Urol
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AMB ajusta valores de 
procedimentos 

Posição da SBU sobre 
aumento peniano 

Urologia da Unicamp destaca
legado do Dr. Antonio Gugliotta 

A carreira médica do professor Dr. Antonio Gugliotta teve iní-

cio em Ribeirão Preto (SP), quando se graduou em 1961 na Faculda-

de de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas foi em Campinas 

que desenvolveu suas principais habilidades médicas/urológicas e 

onde viveu a maior parte de sua vida com seus familiares e amigos.

Realizou mestrado e doutorado pela Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), onde foi professor colaborador na área de 

Uropediatria até dezembro de 2018 e recebeu o prêmio Amigo da 

Urologia Unicamp – Professor Nelson Rodrigues Netto Júnior nesse 

mesmo ano. Trabalhava com alunos da graduação, residentes e pós-

-graduação. Era tão querido pelos pós-graduandos que participou de 

mais de 80 bancas de concurso de mestrado e doutorado. Suas visi-

tas de quarta-feira, na beira do leito, ficarão na memória dos alunos 

que tiveram esse privilégio. Mas será principalmente na reunião se-

manal da Urologia que sentiremos sua falta, como amigo, professor 

e médico dedicado aos seus alunos e colegas.

A Unicamp foi sua segunda paixão profissional, pois sua pri-

meira foi a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nessa fa-

culdade foi professor titular, paraninfo, professor homenageado vá-

rias vezes e onde lecionou durante toda a sua vida urológica. Treinou 

residentes, ensinou alunos e todos foram tão gratos que montaram 

uma Liga de Urologia com seu nome: Liga Acadêmica de Urologia Dr. 

Antonio Gugliotta.

Foi um importante urologista brasileiro, conhecido e amigo 

de todos. Pioneiro em transplante renal em Campinas, trabalhou no 

Hospital Casa de Saúde de Campinas, onde realizou muitas cirur-

gias e procedimentos de litotripsia extracorpórea. Também criou e 

participou ativamente da residência médica de Urologia do Hospital 

Mário Gatti, antigamente vinculada à Casa de Saúde de Campinas.

Professor Gugliotta era um colega muito ativo também na 

vida associativa, trabalhou como membro da Comissão de Ensino e 

Treinamento da Sociedade Brasileira de Urologia, de 1999 a 2007, e 

foi delegado da SBU-SP nos biênios: 1998-2000, 2002-2003 e 2004-

2005. Não perdia um Congresso Brasileiro e Congresso Paulista de 

Urologia.

Tem uma família maravilhosa! Sua esposa, Maria Silvia, que 

foi grande companheira em muitos eventos urológicos, é conhecida 

de todos pela sua simpatia e amizade. Seus seis filhos: Teresa Cristi-

na, Antonio Augusto, Carlos Alberto, Silvia Helena, Renata e Patrícia.

Esperamos que nesse momento de tristeza sua família e ami-

gos saibam a importância de toda a história e legado que nos deixou 

o professor Gugilotta, com sua amizade, dedicação e humildade.

A AMB divulgou novos valores referenciais de porte de pro-

cedimento e da unidade de custo operacional. A correção foi aci-

ma da variação do INPC/IBGE. Veja a tabela: http://bit.ly/2VPf9tZ	

A Sociedade emitiu parecer sobre procedimentos para au-

mento peniano, prática que é considerada experimental. Leia a 

nota: http://bit.ly/2VOVHJj

Com carinho, disciplina de Urologia Unicamp.
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SBU emite nota sobre 
modulação hormonal 

SUS incorpora 
ureterolitotripsia 

Comissão avalia 
telemedicina 

Diretoria se reúne em 
São Paulo 

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

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

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

Tendo em vista a disseminação da “modulação hor-

monal”, tratamento não reconhecido na área médica, a 

SBU emitiu nota oficial condenando a prática e alertando o 

público leigo que a reposição hormonal deve ser indicada 

somente por um médico.

Leia em:	http://bit.ly/modulacao

O Ministério da Saúde aprovou em março a incorporação 

da ureterolitotripsia transureteroscópica no tratamento da litía-

se. A decisão é fruto de empenho da SBU. 

A SBU nomeou uma comissão extraordinária para avaliar a 

incorporação da telemedicina e novas tecnologias de acesso a distância 

para atividades em Urologia, coordenada pelo Dr. Carlos Sacomani. 

A diretoria da SBU se reuniu em abril, durante o X Congresso 

de Uro-Oncologia, em São Paulo, para tratar assuntos como CBU 

2019, convênio com a EAU e nomeação da Comissão Eleitoral. 

Dr.	Samuel	Dekermacher	recebeu	homenagem	especial	da	

SBU pelo empenho para viabilização do Museu da Urologia. 
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Reunião de presidentes 
de seções e delegados 

Guidelines da AUA 
traduzidos 

Nota sobre
biópsia transretal

Por ocasião do X Congresso de Uro-Oncologia, também foi rea-

lizada reunião com presidentes das seções estaduais e delegados. Na 

pauta, a situação financeira da SBU, a mudança de sede da SBU-RJ e 

inadimplência.

O Departamento de Uro-Oncologia da SBU emitiu nota de es-

clarecimento sobre publicações na internet que condenam a biópsia 

transretal para detecção do câncer de próstata.

Veja a nota em:	http://bit.ly/2VykYXv

vamos substituir imagem

A SBU assinou termo de compromisso com a AUA para traduzir 

os guidelines apresentados no Congresso de Chicago, em maio. O 

documento será entregue no CBU deste ano. 
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Cadeira de urodinâmica 
ou um divã 

Quem realiza urodinâmica e utiliza a “cadeira elétrica”, ou 

melhor, automática, dedicada a esse exame, pode esperar qual-

quer tipo de reação. O trocadilho é proposital. Tive pacientes que 

desistiram, antes mesmo do seu início, houve outros que enfren-

taram seus medos, mas manifestaram diferentes sentimentos. 

O primeiro é o constrangimento ao saber que duas sondas serão 

introduzidas, como sabem, na uretra e no ânus. Nunca fui submetido a 

isso, mas é difícil ter empatia, porque normalmente é algo que a maioria 

dos urologistas jamais passou e não sentiu na pele. Pode ter uma vaga 

ideia, mas não é o mesmo. Não significa que para ter empatia é preciso 

passar por todos os procedimentos que existem na medicina. Explico: o 

sentimento é idiossincrático, uma experiência única para cada ser hu-

mano e o máximo é entender a angústia da introdução de tais sondas. 

Claro que não se trata de uma espécie de “tortura”, o que é exagero, 

mas…  por que tantos odeiam (pacientes e talvez alguns médicos)? Um 

mecanismo de defesa é racionalizar ao enaltecer a importância do exa-

me ou dizer a si mesmo que há coisas piores. Algumas pessoas acredi-

tam que se trata do pré-tratamento ou o divisor de águas para tomada 

de decisão entre cirurgia, fisioterapia ou medicação. 

Comentei com alguns colegas que eu me recusava a realizar 

alguns exames solicitados por outros sem que houvesse indicação, do 

meu ponto de vista. Fechar os olhos e “tocar o pau” (jargão recorrente) 

ao se despreocupar da real validade do que será feito pode não ser anti-

ético, mas do ponto de vista moral, que é de foro íntimo, é perturbador. 

Como diz um pensador: o que é legal (do ponto de vista jurídico) nem 

sempre é justo. Exemplo: quantas vezes recebi pacientes com sintomas 

de bexiga hiperativa sem qualquer tipo de terapia prévia, comportamen-

tal ou farmacológica e que chegavam com o pedido de urodinâmica 

sem saber o que os esperava ou simplesmente porque a próstata estava 

aumentada de tamanho, sem sintomas. 

Talvez o paciente não tenha sido claro com o colega médico soli-

citante, mas como eu descobriria essa particularidade, ou seja, saberia 

dos sintomas da pessoa que está ali na minha frente? Faltou conversa, 

tempo ou é despreparo? Imagine se todo paciente soubesse disso, qual 

seria a opção dele? Pacientes lá sentados (é como realizo os exames 

em mulheres) já vomitaram, desmaiaram, choraram ou se calaram. Co-

mentários	nas	redes	sociais	ou	no	YouTube	são	criativos,	como:	“foi	o	

diabo que inventou isso” ou “é mentira que não dói, falem a verdade”. 

Cheguei a um impasse, mas há algo salutar…

Quem está despreparado para fazer o exame é o médico ou o pa-

ciente? Acontece que abrimos portas nesse momento de fragilidade e 

entrega completa da pessoa a ser examinada. É um momento de misé-

ria extrema, de esquecimento do ego e da exacerbação do Id (preciso 

fugir daqui). Alguns médicos exercem seu sadismo e sua autoridade, 

porque é o momento ideal. É narcísico. Tem o controle completo de 

tudo, até do que será colocado à prova, como decidir quando terminar. 

Toda essa reflexão pode ser uma maluquice, mas é importante pensar e 

reconhecer o que se sente 

para não aumentar a culpa 

ou se sentir cúmplice. Gos-

to muito de estudar e exe-

cutar o exame de urodinâ-

mica. Qual é a verdade da 

urodinâmica? O que que-

remos dela lá no fundo? 

É preciso que as 

indicações do exame se-

jam precisas, conforme 

as diretrizes estabeleci-

das, e que as “boas prá-

ticas de urodinâmica” 

sejam seguidas à risca. 

A orientação de como 

será executado o exame 

é fundamental, porque os trabalhos mostram que há diminuição 

da ansiedade do paciente. O contato durante todo o exame é mui-

to importante para que a relação de confiança se estabeleça e o 

transcorrer do procedimento seja tranquilo. Talvez o paciente saia 

melhor do que entrou ao encontrar alguém que entenda seus pro-

blemas, apesar do caráter invasivo da consulta.

_____________________________

Dr. Marcelo Thiel, Campinas (SP)

\ Carta do Associado \

É preciso que as

indicações do

exame sejam

precisas, conforme as 

diretrizes estabelecidas, 

e que as ‘boas práticas de 

urodinâmica’ sejam seguidas 

à risca. A orientação de como 

será executado o exame 

é fundamental, porque os 

trabalhos mostram que há 

diminuição da ansiedade

do paciente.”
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Cerca de 300 residentes
foram submetidos
ao Pró-TiSBU 2019
Exames teóricos e prático foram aplicados em 
abril em São Paulo

Nos dias 6 e 7 de abril foram realizadas as provas teórica e práti-

ca para os residentes em Urologia dos programas de residência creden-

ciados à SBU. A prova teórica foi aplicada para R1, R2 e R3 na cidade de 

São Paulo e a prova prática, para os R3 em Barueri na sede da HStrat-

tner. Prestaram o exame 296 candidatos, sendo 20 do sexo feminino 

e 276 do masculino. A região Sudeste contou com 196 residentes, o 

Nordeste 42, o Sul 39, o Centro-Oeste 19 e o Norte 3. São Paulo foi o 

estado com mais inscritos (125 residentes).

A tabela abaixo mostra os conteúdos com maior deficiência e 

suficiência de aproveitamento por ano de residência: 

Deficiência Suficiência

R1 R1

Câncer de próstata Câncer de bexiga

Uropediatria Cirurgia videolaparoscópica

Embriologia 

R2 R2

HPB Cirurgia videolaparoscópica

Uropediatria Embriologia

R3 R3

Imaginologia Tumor renal

Câncer de próstata

Os aprovados no Pró-TiSBU 2019 (confira a lista em: http://

bit.ly/protisbu)	devem	aguardar	contato	da	SBU	via	e-mail	com	as	

orientações para obtenção do certificado do Título de Especialista, a 

ser expedido pela AMB. Este ano o índice de aprovação para aqueles 

que prestaram a prova foi de 83,8% para R1, 83,5% para R2 e 87,7% 

para R3, dentro da média na série histórica. 

O que chamou a atenção da Comissão de Seleção e Título de 

Especialista (CSTE) da SBU foi o índice de titulados no final do R3 

de somente 56%, o que reflete que muitos residentes precisavam 

recuperar notas dos anos anteriores e não conseguiram, apesar do 

alto índice de aprovação. 

Presidente da CSTE, Dr. Gilberto Laurino Almeida lembra 

que o critério de aprovação não é igual entre os anos de resi-

dência – são exigidos 40% de acertos para R1 e 50% para R2 –, 

porém há a necessidade de recuperação da nota nos anos con-

secutivos para a titulação final, com 60% de aproveitamento na 

média dos três anos de prova. 

Foram enviados 278 recursos no total em relação às três provas, 

sendo anuladas três questões para R1 e duas para R2 e R3.

Confira os quadros de aprovação no exame nos últimos anos:

 

R Nº
Candidatos

Critério Aprovação % Aprovação Reprovação %
Reprovação

R1 99
De 40 a 100 

acertos
91 92% 8 8%

R2 103
De 50 a 100 

acertos
79 77% 24 23%

R3 98
De 60 a 100 

acertos
57 58% 41 42%

2015

2015

43,05%
55,56%

70,34%
85,29% 83,84%

2016

2016

2017

2017

média de aprovação

média de aprovação

2018

2018

2019

2019

78,52%
66,67%

80,29% 75,59%
83,50%

Índice de AprovaÇÃO R1

Índice de AprovaÇÃO R2
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MEMBROS DA CSTE
Gilberto Laurino Almeida (presidente)

Alexandre Fornari 

André Lopes Salazar 

Antonio Euclides Pereira de Souza Júnior 
Eyder Leite Ferreira

Francisco de Assis Teixeira Guerra

Guilherme Antonio Veloso Coaracy

Gustavo Ruschi Bechara 

João Sérgio de Carvalho Filho

José Ailton Fernandes Silva

José Antonio Penedo Prezotti

Jose de Bessa Jr.

Leonardo Seligra Lopes 
Miguel Zerati Filho

Rodrigo Ketzer Krebs

Candidatos são submetidos à prova teórica

Residente é avaliado na prova prática 

Membros da Comissão de Seleção e Título de Especialista (CSTE)

Residente participa da prova prática

2015

2015

2016

2016

2017

2017

média de aprovação

média de aprovação

2018

2018

2019

2019

63,20%

57%

76,61%

67%

94,26%

68%

95,15%

72%

87,76%

56%

Índice de AprovaÇÃO R3

titulados R3
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Dr. Gilberto
Almeida

Certificado de especialista em Urologia dos 
aprovados é emitido pela AMB

\ Entrevista \

BODAU - O que a SBU faz para avaliar 
a formação do residente?
Dr. Gilberto Almeida - A SBU tem trabalhado para melhorar 

tanto o processo de avaliação dos residentes, por meio do Pró-

-TiSBU, quanto a avaliação dos programas de residência, pela 

Comissão de Ensino e Treinamento. O objetivo é formar urolo-

gistas bem capacitados e treinados. Porém ainda temos a me-

lhorar, a cada processo de avaliação do Pró-TiSBU avaliamos as 

críticas e sugestões dos residentes e estamos em constante mu-

dança e aperfeiçoamento do processo. A prova não tem caráter 

punitivo, e sim de avaliação da formação dos nossos residentes 

pelo Brasil, o que em muito reflete a qualidade e carências dos 

As provas do Pró-TiSBU são elaboradas e formuladas 
pela Comissão de Seleção e Título de Especialista (CSTE) da 
SBU, que também aplica a prova prática. Já a aplicação da 
prova teórica fica a cargo do Instituto Brasileiro de Gestão 
e Pesquisa (IBGP), empresa contratada também para con-
sultoria na elaboração (correção pedagógica, linguística e 
diagramação) – o apoio pedagógico é realizado pela Anna 
Sophia Candiotto Pereira. Confira a seguir a entrevista com 
o presidente da CSTE, Dr. Gilberto Laurino Almeida:

programas de residência. A prova e o processo de avaliação es-

tão em constante mudança e aperfeiçoamento. Implementamos 

uma nova metodologia de avaliação de habilidades práticas com 

estações que mimetizam procedimentos cirúrgicos e exames 

da prática clínica diária de um urologista. E para isso a parce-

ria com a indústria tem sido fundamental, como a HStrattner, 

a	Boston	Scientific	e	a	Dynamed.	Buscamos	avaliar	o	 residente	

numa situação mais próxima da realidade, inclusive este ano im-

plementamos modelo vivo com manequim e cirurgia simulada 

como vasovasostomia microcirúrgica e implante ureterovesical 

em simulador laparoscópico com pneumoperitôneo. A avaliação 

tenta ser a mais justa possível, tendo a nota final o consenso entre 

dois avaliadores naquelas estações teórico-práticas, enquanto que 

naquelas puramente práticas a nota é o resultado do cumprimen-

to de tarefas sem intervenção do avaliador. 

BODAU - Qual a vantagem de o 
residente fazer o Pró-TiSBU?
GA - O Pró-TiSBU é um processo evolutivo durante os três anos de 

residência em Urologia, o que mede a aquisição de conhecimento 

progressiva e proporcional ao ano de residência em que o candida-

to se encontra. Não cobramos conhecimentos de um R3 para um 

R1 e vice-versa. Isso torna o processo mais longitudinal à aquisi-

ção de conhecimento, diferentemente da prova do TiSBU, que é 

um exame único abrangendo todo o conhecimento da Urologia, 

inclusive com índice de aprovação bem inferior ao Pró-TiSBU. O 

melhor momento para o residente adquirir o Título de Especialista 

em Urologia é durante a residência, quando está com sua ativida-

de focada no aprendizado e não tem ainda atividades profissionais 

que lhe demandam tempo e energia dificultando seu estudo. 

BODAU - A SBU oferece algum 
benefício para quem faz o Pró-TiSBU?
GA - Com certeza! A diretoria da SBU tem se empenhado em for-

talecer o Título de Especialista, inclusive junto às fontes pagadoras 

da saúde e convênios médicos, mas claro muito ainda precisa ser 

feito. Nesta gestão estamos oferecendo de acordo com a classifi-

cação do Pró-TiSBU: 42 vagas de curso de cirurgia minimamente 

invasiva no Ircad, três vagas com desconto e parcelamento dife-

renciado para a pós-graduação em cirurgia robótica do Hospital 

Sírio Libanês e acabamos de assinar convênio com a Associação 

Americana de Urologia no último congresso da AUA, em Chicago, 

para que os primeiros cem colocados no Pró-TiSBU possam parti-

cipar sem custo do curso da AUA para os residentes em dezembro 

de 2019, com apoio financeiro da Astellas. 
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ntre os dias 24 e 27 de agosto, Curitiba será a capital da Urolo-

gia. A cidade receberá o XXXVII Congresso Brasileiro de Urolo-

gia, que terá cerca de 20 palestrantes internacionais e cente-

nas de palestrantes nacionais de renome. Será uma grande oportunidade 

de atualização nas principais novidades da área, de networking e de es-

pecialização em cursos práticos e teóricos e tutoriais.

E

Sessão 3 anos, 3 artigos
Especialistas dos Departamentos da SBU 
vão atualizar os presentes sobre artigos 
que tenham mudado a conduta da práti-
ca médica desde o último CBU. 

Robótica
Professor Anuar Mitre vai conduzir uma 
discussão sobre a introdução da robótica 
nos currículos das residências. Haverá tam-
bém palestras de atualização sobre o tema.

Simpósios com Sociedades internacionais 
Em parceria com a American 
Urological Association (AUA), a 
European Association of Urology 
(EAU), a Confederación Americana 
de Urología (CAU) e a International 
Society for Sexual Medicine (ISSM).

Tutoriais
Com inscrição gratuita, os tutoriais foram 
reformulados para trazer enfoque práti-
co com discussão de casos em cada su-
bespecialidade da Urologia.

A expectativa é receber mais 
de 2.500 congressistas

Veja os destaques:

Cinema SBU
Com exibição de cirurgias robóticas e de 
procedimentos inovadores.

Telemedicina
O tema que tomou as conversas no início 
deste ano, com a aprovação de uma regu-
lamentação pelo CFM depois suspensa, vai 
ser debatido no CBU.

O maior evento da 
Urologia acontece em 
agosto em Curitiba
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Cursos
Serão oferecidos diversos cursos 
chancelados pelas Internacional Con-
tinence Society (ICSU), International 
Neuro-Urology Society (INUS) e En-
dourological Society. A AUA também 
oferecerá curso de Endourologia.

Ligas acadêmicas
Além de ganharem 10% de desconto, 
haverá o 1º Encontro Nacional de Ligas 
Acadêmicas de Urologia da SBU (EN-
LAU-SBU) no dia 24 de agosto.

Cirurgia uretral
Antes do CBU também será possível partici-
par do I Encontro Brasileiro de Cirurgia Ure-
tral, que vai acontecer no dia 22 de agosto.

Corrupção
O procurador da república e coordenador da 
Lava Jato em Curitiba, Dr. Deltan Dallagnol, 
fará a conferência de abertura com o tema 
Combate à corrupção: o que podemos 
esperar e o que podemos fazer?

Espaço Eric Wroclawski
Local de confraternização com shows 
musicais de urologistas.

VEJA A 
PROGRAMAÇÃO
DA PLENÁRIA

Confira a programação completa 
em: http://bit.ly/programaCBU 
ou faça o download do aplicativo 
para ter fácil acesso a todas as 
informações – procure na loja 
Apple Store ou no Google Play por 
CBU 2019. (Aline Thomaz)
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PROGRAMAÇÃO DA PLENÁRIA
11h40 às 12h       Urologia brasileira através das gerações

12h às 13h20        Intervalo

13h20 às 13h30     Espaço da SBU

13h30 às 18h20    Sessão AUA/SBU

13h30 às 13h40 Introdução

13h40 às 13h50 O papel das mulheres na Urologia

13h50 às 14h10 Técnicas cirúrgicas prostatectomia radical em 
2019

14h10 às 14h25 Conferência: Cálculo de cálice inferior de 1.0 cm – 
qual o melhor tratamento?

14h25 às 15h10 Discussão de casos de câncer de pênis

15h10 às 15h25
Conferência: Neuromodulação na bexiga 
hiperativa

15h25 às 16h10 Discussão de casos em LUTS/HPB

16h10 às 16h25 Intervalo

16h25 às 16h40 Conferência: Cirurgia da HPB em 2019

16h40 às 17h05 Discussão de casos em andrologia

17h05 às 17h25 Discussão de casos de infertilidade

17h25 às 17h40
Conferência: Obtenção de esperma na azoospermia 
não-obstrutiva: da Idade Média aos tempos 
Modernos

17h40 às 18h
Vídeo: Prostatectomia radical robótica: dicas e 
truques

18h às 18h20 A Urologia do amanhã

18h30 às 19h        Cerimônia de abertura

19h às 20h           
Combate à corrupção: o que podemos esperar e o 
que podemos fazer?

26/08/2019 (segunda-feira)

8h às 8h30      Sessão 3 anos, 3 artigos

8h às 8h10 3 anos, 3 artigos – Disfunção erétil

8h10 às 8h20 3 anos, 3 artigos – Urologia Feminina

8h20 às 8h30 3 anos, 3 artigos – Cirurgia minimamente invasiva

25/08/2019 (domingo)

7h50 às 8h      Abertura

8h às 8h30      Sessão 3 anos, 3 artigos

8h às 8h10 3 anos, 3 artigos - Câncer de próstata

8h10 às 8h20 3 anos, 3 artigos - Câncer de rim

8h20 às 8h30 3 anos, 3 artigos - Câncer de bexiga

 8h30 às 10h25       Painel neoplasia de próstata 

8h30 às 8h40
Como posso refinar indicação da biópsia de 
próstata (marcadores séricos, urinários, 
nomogramas)

8h40 às 8h50
Biópsia sistemática por USTR ou por fusão com 
RNM?

8h50 às 9h
Vigilância ativa no câncer de próstata – qual o 
melhor protocolo?

9h às 9h10
Como evitar margens positivas na cirurgia 
laparoscópica/robótica

9h10 às 9h20
Avanços na radioterapia do câncer de próstata: 
hipofracionamento, IGRT, Hxt adjuvante

9h20 às 9h30
Tratamento da doença oligometastática após 
prostatectomia radical

9h30 às 9h40 Terapia focal: racional, indicações e resultados

9h40 às 9h55 Novidades na abordagem do CaP metastático

9h55 às 10h25 Discussão de casos de CaP localizado

10h25 às 10h45 Intervalo

10h45 às 11h40 Painel neoplasias de urotélio 

10h45 às 10h55 Tratamento das neoplasias de ureter

10h55 às 11h05 Cistectomia radical nos Estados Unidos em 2019

11h05 às 11h15
Cistectomia laparoscópica/robótica: há 
benefícios reais?

11h15 às 11h40 Discussão de casos de neoplasias uroteliais
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8h30 às 10h      Painel andrologia

8h30 às 8h40
Novas terapias para DE, células-tronco, plasma 
rico em plaquetas e ondas de choque – o papel do 
médico pesquisador

8h40 às 8h50
Reposição de testosterona: quando e por quanto 
tempo?

8h50 às 9h
Terapias para a doença de Peyronie: abordagens 
clínicas e cirúrgicas

9h às 9h10
Prós e contras das próteses maleáveis vs. 
infláveis

9h10 às 9h20 Idade do homem e fertilidade: existe relação?

9h20 às 10h Discussão de casos em andrologia

10h às 10h20         Intervalo

10h20 às 11h10       Painel Urologia feminina

10h20 às 10h35
Tratamento dos prolapsos genitais - o que mudou 
após a decisão do FDA e do Reino Unido?

10h35 às 10h45
Propedêutica da IUE feminina: sling aponeurótico 
está de volta?

10h45 às 10h55 Função sexual na mulher com prolapso pélvico

10h55 às 11h10
Toxina botulínica ou neuromodulação sacral na 
bexiga hiperativa

11h10 às 12h         Painel uropediatria

11h10 às 11h20 Refluxo vesicoureteral: mais do que se enxerga

11h20 às 11h30 Opções técnicas para o testículo não palpável

11h30 às 11h40 Cirurgia urológica robótica em crianças

11h40 às 12h Discussão de casos em uropediatria

12h às 13h20 Simpósio satélite

13h20 às 13h30   Momento SBU

13h30 às 15h40   SBU & EAU

13h30 às 13h45
Conferência: Consenso da ICS sobre o diagnóstico e 
tratamento da noctúria

13h45 às 14h Dicas e truques em uretroplastias

14h às 14h40 Comentários finais de cada caso

14h às 14h40
Discussão de casos complexos em Uroneurologia e 
Disfunções Miccionais

14h40 às 15h
Prostatectomia radical minimamente invasiva 
passo a passo

15h às 15h20
Prostatectomia radical de salvamento: como 
obter melhores resultados

15h20 às 15h40 Como evitar lesões durante a ureteroscopia?

15h40 às 16h        Intervalo

16h às 16h50         Painel cirurgia reconstrutiva

16h às 16h15
Slings ou esfíncteres para incontinência 
masculina após prostatectomia, RTU e cistectomia

16h15 às 16h30 Neobexigas em homens e mulheres

16h30 às 16h45
Lesões uretrais em fraturas pélvicas: mecanismos 
de lesão, opções de tratamento e resultado

16h45 às 16h50 Discussão

16h50 às 18h          Painel neoplasias de rim

16h50 às 17h Vigilância ativa para pequenas massas renais

17h às 17h10 Nefrectomias parciais: indicações e limites

17h10 às 17h20 Papel da nefrectomia citorredutora

17h20 às 18h Discussão de casos em neoplasias de rim

27/08/2019 (terça-feira)

8h às 8h30            Sessão 3 anos, 3 artigos

8h às 8h10 3 anos, 3 artigos – Urolitíase

8h10 às 8h20
3 anos, 3 artigos – Hiperplasia Benigna de 
Próstata

8h20 às 8h30 3 anos, 3 artigos – Disfunções miccionais

8h30 às 9h30      Módulo urolitíase/endourologia

8h30 às 8h40
Urolitíase: tendências em prevalência, 
tratamentos e custos

8h40 às 8h50 Ureteroscopia flexível: técnica, dicas e truques

8h50 às 9h Inovações em nefrolitotomia percutânea

9h às 9h10
Avaliação metabólica da litíase: quem, quando e 
como?
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9h10 às 9h30 Casos em urolitíase

9h30 às 10h10    Módulo HPB

9h30 às 9h40    
O "timing" do tratamento farmacológico para HPB 
interfere na progressão da doença? Monoterapia 
e terapia combinada, quando e qual?

9h40 às 9h50 Lasers em HBO, experiência da Clínica Las Condes

9h50 às 10h A RTU ainda é o padrão-ouro em HPB? Papel das 
novas tecnologias: (embolização prostática, 
aquavaporização - urolifit) e da prostatectomia 
simples robótica - realidade para nós?

10h às 10h10 Da terapia farmacológica ao tratamento 
cirúrgico: quando?

10h10 às 10h30       Intervalo

10h30 às 11h          Módulo disfunções miccionais (Plenária)

10h30 às 10h40 Bexiga hiperativa: novas abordagens

10h40 às 10h50 Bexiga hipocontrátil: abordagem terapêutica

11h50 às 11h Slings de incisão única na IUE - quais opções?

11h às 11h20    Módulo Int Braz J Urol

11h20 às 12h    Módulo cirurgia robótica/laparoscópica

11h20 às 11h40 Mesa: Ensino da cirurgia minimamente invasiva/
robótica no Brasil

11h40 às 12h Revolução digital e telemedicina: como 
sobreviveremos?

12h às 13h20         Intervalo

13h20 às 13h30     Momento SBU

13h30 às 15h30       Simpósio SBU/ISSM/SLAMS

13h30 às 13h45 Como enriquecer com a Urologia

13h45 às 14h Uso, mau uso e abuso da testosterona: o que 
sabemos?

14h às 14h15 TRT e câncer de próstata: mudança de paradigma?

14h15 às 14h30 Uso de ondas de choque em DE: realidade atual

14h30 às 14h45 Reabilitação peniana: existem evidências? 
Devemos fazer?

14h45 às 15h HPB e disfunções sexuais masculinas: mitos e 
verdades

15h às 15h30 Perguntas

15h30 às 17h30       Plenária - CAU

15h30 às 15h31 Abertura

15h31 às 15h45 Inovações em nefrolitotripsia percutânea

15h45 às 16h Atualizações no tratamento cirúrgico da litíase 
urinária

16h às 16h15 Evitando complicações em prostatectomia 
minimamente invasiva

16h15 às 16h30 Lasers no tratamento da HPB – truques durante a 
curva de aprendizado

16h30 às 16h45 Quimioprofilaxia antimicrobiana em 
procedimentos urológicos invasivos

16h45 às 17h Câncer de próstata resistente à castração não 
metastático – enfoque atual

17h às 17h15 Slings masculinos – atualidades e perspectivas

17h15 às 17h30 Prostatectomia radical no paciente idoso: quando 
indicar

17h30 às 18h            Encerramento

19h Festa de encerramento
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American Urological Association (AUA) 

Todos os anos a AUA patrocina a ida ao congresso americano 

de dois residentes membros da SBU. Eles assistem ao congresso e um 

deles participa do chamado Resident’s Bowl, competição em Urolo-

gia entre equipes formadas por residentes de diferentes países. Os 

residentes escolhidos são os dois primeiros colocados na prova de re-

sidência R2 do ano anterior. Em 2019 foram para a AUA os doutores 

Tiago	Mierzwa	(PR)	e	Carlos	Eduardo	Garcia	Westin	(SP).

Temos uma parceria pela qual dois urologistas brasileiros 

são convidados a participar do Congresso da AUA e a seguir ficam 

por um mês fazendo estágio em um centro especializado nos Esta-

dos Unidos. Os candidatos mandam seus currículos, uma comissão 

específica os avalia de maneira cega e os dois primeiros colocados 

são escolhidos. Em 2019 foram o Dr. Marcelo Pimentel (RS), que 

está fazendo estágio no Departamento de Urologia do Massachu-

setts General Hospital, e o Dr. Alessandro Corrêa Prudente dos San-

tos (RO), que está fazendo estágio no Boston Children’s Hospital.

Da mesma maneira, dois urologistas americanos virão participar 

do Congresso Brasileiro de Urologia em Curitiba e vão fazer estágio de 

um	mês	em	centros	brasileiros:	o	Dr.	Aditya	Bargrodia,	da	University 

of Texas Southwestern, que fará estágio na Universidade Estadual de 

Rio Preto (SP), e o Dr. Michael Santomauro, do Naval Medical Center 

of San Diego, que fará estágio no HC de São Paulo.

Há oito anos a SBU realiza a sessão chamada Highlights da 

AUA durante um evento da SBU regional logo após o congresso 

americano. A AUA manda imediatamente depois do congresso 

todo o material selecionado por eles, e os palestrantes nacionais 

convidados apresentam os slides originais em inglês, comentados 

em português. É um projeto de grande sucesso, já que os urolo-

gistas podem ver um resumo do que foi apresentado na AUA. A 

exemplo do ano passado, essa sessão é transmitida ao vivo pela 

internet para que todos os urologistas em todo o Brasil tenham a 

A Comissão de Relações Exteriores da SBU vem 
ao longo dos últimos anos realizando parcerias 
importantes com algumas das mais respeitadas 
Sociedades internacionais, visando não apenas 
a uma maior globalização da SBU, mas também 
abrindo espaço para que os associados tenham 

acesso ao que está acontecendo na Urologia 
mundial. Com essas parcerias podemos oferecer 

aos residentes e urologistas brasileiros um grande 
programa científico dentro e fora do Brasil.

Abaixo, os projetos e acordos realizados com 
Sociedades internacionais em 2019: 

Membros das diretorias da AUA e da SBU

Da esq. para dir.: Dr. Romulo Augusto da Silveira, Dr. Gustavo Carvalhal, 
Dr. Alfredo Canalini, Dr. John Denstedt (secretário-geral da AUA), Dr. 
Antonio Pompeo, Dr. Geraldo Faria, Dr. Sebastião Westphal e Dr. Luciano 
Favorito. Sentados: Dr. Luiz Otavio Torres e Dr. Fernando Kim (relações 
internacionais da AUA)

Confira as atuais
parcerias com 

Sociedades 
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oportunidade de assistir. Na última reunião da SBU com a AUA foi 

assinado um documento garantindo que vamos manter esse proje-

to pelos próximos dois anos.

O Brazilian Portuguese Urological Program é também um 

sucesso de parceria. Trata-se de uma sessão científica de quatro 

horas em plenária à tarde durante o congresso da AUA. São 

selecionados tópicos que especialistas americanos apresentam 

e depois de cada apresentação dois moderadores brasileiros 

discutem cada assunto com o conferencista e interagem com os 

participantes. Por solicitação da SBU, esse programa, que acontecia 

às terças-feiras à tarde – quando muitos urologistas brasileiros não 

podiam participar devido ao retorno ao Brasil –, este ano passou a 

acontecer em horário nobre, na tarde de sábado do congresso. Este 

ano tivemos 301 participantes brasileiros. 

Durante o CBU teremos uma sessão científica SBU/AUA da 

qual participarão quatro palestrantes americanos patrocinados 

pela AUA: Dr. John Denstedt, secretário-geral da AUA, e os Drs. Su-

zette Sutherland, Angela Smith e Fernando Kim.

Durante o CBU teremos também o curso hands-on AUA em 

Endourologia, no dia 24 de agosto, das 9h às 17h, coordenado pelos 

Drs. John Denstedt e Fernando Kim com auxílio de colegas brasileiros.

Pelo segundo ano consecutivo a SBU irá realizar o curso AUA 

para residentes, de 5 a 7 de dezembro em São Paulo – a SBU paga-

rá as inscrições para os cem melhores classificados no Pró-TiSBU 

deste ano. No final haverá uma prova (não obrigatória) e certificado 

de conclusão. Quatro professores americanos virão para a adminis-

tração do curso.

No CBU serão distribuídos os guidelines de bolso da AUA 

com tradução para o português. Constam alguns tópicos novos e 

outros com a atualização em 2019. A SBU assinou um documento 

garantindo a não disponibilização desses guidelines antes da AUA, 

já que recebemos esse material para tradução antes mesmo de 

serem distribuídos no congresso americano.

European Association of Urology (EAU) 

A exemplo da parceria com a AUA, na última reunião da SBU 

com a EAU propusemos uma troca de estágios, que foi aceita de ime-

diato. A partir do ano que vem um urologista membro da SBU irá par-

ticipar do Congresso da EAU e depois fará estágio de um mês em um 

centro europeu de excelência. Da mesma maneira receberemos um 

urologista europeu para participar do Congresso Paulista de Urologia 

em 2020 e no ano seguinte do Congresso Brasileiro de Urologia e em 

seguida fazer estágio de um mês em um centro brasileiro.

Durante o CBU teremos uma sessão científica SBU/EAU com 

alguns conferencistas europeus convidados – a EAU patrocinará a 

vinda do Dr. Oliver Traxer.

Pelo segundo ano consecutivo também será mantida a parce-

ria para que os membros da SBU paguem uma anuidade diferenciada 

para se tornarem membros da EAU ou renovarem sua inscrição. Nor-

malmente a anuidade feita de maneira individual custa €187,50 para 

os membros e €94 para os residentes. Com esse acordo de fazermos 

inscrições “em bloco” dos 

urologistas brasileiros e 

não individualmente, a 

anuidade passa para €75 

e €62,50 para os residen-

tes. A inscrição/renova-

ção deverá ser feita pela 

internet entre os dias 19 

de agosto e 9 de setem-

bro e poderá também ser 

feita presencialmente 

durante o CBU. 

A EAU disponibi-

lizará também uma lis-

ta de centros europeus 

caso algum membro da 

SBU queira fazer contato 

direto para realizar está-

gio na Europa.

International Society of Sexual 
Medicine/Sociedade Latino-
-Americana de Medicina Sexual 
(ISSM/SLAMS)

Teremos uma sessão científica SBU/ISSM/SLAMS durante 

o CBU com conferencistas dessas Sociedades.

Confederación Americana
de Urologia (CAU)

Durante o CBU teremos uma sessão científica SBU/CAU com 

dois conferencistas latino-americanos patrocinados pela CAU.

Dr. Luiz Otavio Torres
Diretor da Comissão de

Relações Internacionais da SBU

Dr. Marcelo Pimentel (estagiário enviado pela SBU), Dr. Manoj Monga (ex-
secretário-geral da AUA), Dr. Luiz Otavio Torres, Dr. John Desnstedt e Dr. 
Alessandro Corrêa Prudente dos Santos (estagiário enviado pela SBU)

Dr. Luiz Otavio Torres, Dr. Antonio Pompeo, 
Dr. Chris Chapple (secretário-geral da EAU) 
e Dr. Sebastião Westphal

CONFEDERACION
AMERICANA
DE UROLOGIA

European
Association
of Urology
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reconstrução uretral sempre foi considerada um 

grande desafio mesmo para urologistas experientes. 

Apesar de alguns centros de excelência reportarem 

altas taxas de sucesso com as técnicas tradicionais, 

existe um senso comum entre os urologistas de que as uretroplas-

tias complexas são extremamente trabalhosas e possuem resulta-

dos muito aquém dos desejados. Essa relativa insatisfação com os 

resultados cirúrgicos tradicionais se reflete na enorme variedade 

de técnicas que, ao longo das décadas, foram descritas para o tra-

tamento de estenoses de uretra complexas. 

De uma forma geral, essas abordagens tradicionais empregam 

dois princípios básicos: a) rotação de retalhos locais vascularizados; b) 

enxertos de pele ou mucosa oral. Pacientes com líquen escleroso, uma 

condição inflamatória crônica de etiologia desconhecida que induz fi-

brose uretral progressiva, por exemplo, não são candidatos à rotação 

de retalhos locais, já que estes podem ser acometidos futuramente 

pela doença [1]. Embora enxertos de mucosa oral tenham se tornado, 

neste século, o mais comum e eficiente substituto autólogo da muco-

sa uretral [2], o seu grande fator limitante é a disponibilidade. Alguns 

autores têm, inclusive, sugerido uso de múltiplos enxertos de mucosa 

oral simultâneos para tratar estenoses longas, algo que não nos parece 

apropriado pela alta morbidade associada [3]. 

Casos de hipospádias multioperadas, marcados por falhas 

sucessivas de enxertos e retalhos, constituem um dos maiores 

desafios da urologia reconstrutiva. Diferentes tecidos autólogos 

foram testados sem sucesso para a reconstrução uretral: arté-

rias [4], veias [5], ureter [6], apêndice [7], tunica vaginalis [8], 

mucosa vesical [9] e dura-máter [10]. 

A busca incessante pelo substituto uretral ideal tem sido o foco 

principal da urologia reconstrutiva. Nas últimas duas décadas, com 

os avanços da engenharia tecidual, as matrizes acelulares se transfor-

maram na principal estratégia empregada para promover a regenera-

ção uretral. Nesta breve revisão, iremos focar nas matrizes acelulares, 

sobretudo nas que já estão sendo empregadas em humanos. 

Matriz acelular biológica

A capacidade de regeneração tecidual, tão exuberante nos 

répteis, foi considerada extinta entre os mamíferos como consequ-

ência	do	processo	evolutivo.	Contudo,	em	1982,	Yannas	demons-

trou que uma estrutura porosa de colágeno aplicada sobre feridas 

de cobaias foi capaz de induzir regeneração tecidual [11]. Essa foi 

uma sólida evidência de que a regeneração tecidual em mamíferos 

estava presente, ainda que limitada. Mas, ao que parecia, a rege-

neração só ocorria quando existia uma estrutura de suporte para o 

crescimento das células, a qual foi denominada scaffold (em por-

tuguês, andaime). A partir de então vários autores começaram a 

produzir diferentes tipos de scaffolds, principalmente a partir de 

descelularização	de	 tecidos	biológicos.	Badylak,	em	1989,	 testou	

com sucesso uma matriz acelular de submucosa de porco (SIS) 

como enxerto vascular em aortas de cães [12]. 

No processo de descelularização de tecidos biológicos, as 

células e os epitopos antigênicos são removidos por meios me-

cânicos, térmicos e enzimáticos do tecido nativo, resultando em 

uma estrutura 3-D idêntica à original, composta basicamente 

de colágeno e elastina, portanto imunologicamente inerte [13]. 

As fibras de colágeno promovem a migração celular ordenada, 

e a elastina é importante para diferenciação celular [14]. Por 

essas características, as matrizes biológicas podem ser implan-

tadas sem semeadura celular in vitro. As células da uretra na-

tiva irão penetrar o enxerto até cerca de 1,5 a 2,0 cm a partir 

das suas bordas [15]. Os enxertos de matrizes biológicas não 

semeadas, em geral, são realizados onlay, nunca tubularizados. 

A matriz ideal para a substituição uretral deve servir como es-

trutura de sustentação imunologicamente inerte que permita 

o crescimento progressivo e ordenado, camada por camada, de 

todos elementos celulares provenientes do hospedeiro. Ao final 

desse processo, a matriz repovoada por células deve possuir as 

mesmas características funcionais e teciduais da uretra nativa. 

Engenharia tecidual e 
reconstrução uretral
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Matrizes sintéticas

As matrizes sintéticas são scaffolds confeccionados a par-

tir de polímeros. Alguns autores testaram materiais não absor-

víveis como silicone [16], politetrafluoretileno (PTFE) [17] para 

reconstrução uretral com péssimos resultados, resultando em 

erosão, calcificação e fístulas urinárias. Por outro lado, matri-

zes biodegradáveis produzidas com ácidos poliglicólico (PGA) e 

polilático (PLA) ou uma mistura de ambos (PLGA) mostraram re-

sultados favoráveis, principalmente quando semeadas com cé-

lulas in vitro previamente à enxertia [18]. Esses biomateriais são 

hidrolisados e reabsorvidos com mínima reação tecidual [19], 

além de permitirem aos pesquisadores reproduzir o formato 3-D 

de órgãos, controlar a porosidade e propriedades mecânicas da 

matriz, de forma reprodutível e com relativo baixo custo [20]. 

Outra principal vantagem das matrizes sintéticas é a ausência 

de preocupações legais com a doação de órgãos e transmissão 

de doenças. 

Uma desvantagem relevante é a ausência, na composição 

original da matriz, de colágeno e elastina, importantes para mi-

gração e diferenciação celulares. Dessa forma, praticamente to-

das as matrizes artificiais devem ser inicialmente semeadas in 

vitro por algumas semanas para que as células cultivadas pro-

duzam um mínimo de colágeno e elastina por sobre a estrutura 

de polímero degradável. Caso células uroteliais autólogas sejam 

utilizadas para cultivo, uma cistoscopia para coleta deve ser re-

alizada sempre. Outra opção seria o uso de células de mucosa 

oral. Tudo isso encarece substancialmente o custo final [21].

Estudos em humanos

Em 2002, Mantovani et al. [22] publicaram o primeiro uso 

de SIS para reconstrução uretral em humanos. Quatro homens 

com estenoses longas (> 10 cm) e uma mulher com estenose de 

3 cm foram operados com enxertia onlay dorsal. Todos man-

tiveram a patência uretral por mais de seis meses. Em 2010, 

o mesmo grupo publicou uma série de 40 pacientes com bons 

resultados em longo prazo [23]. Para SIS as taxas de sucesso 

em longo prazo variam de 20 a 80% [24]. Deve-se lembrar que a 

presença de ácido úrico e cálcio em grandes concentrações na 

urina e a técnica cirúrgica (uso de bisturi elétrico, sutura con-

tínua apertada) podem comprometer a integração do enxerto.

El	Kassaby	et al. [25] compararam de forma randomizada 

enxertos de mucosa oral vs. matriz acelular de bexiga em 30 

pacientes com estenoses de uretra anterior (2 a 18 cm; média 

6,9 cm) com seguimento médio de 25 meses. Todos os enxertos 

foram ventrais onlay. Para pacientes com uma ou nenhuma ci-

rurgia prévia, os resultados foram comparáveis (100% mucosa 

oral vs. 89% matriz). Por outro lado, para paciente com duas ou 

mais cirurgias a mucosa oral foi superior (100% vs. 33%). Para 

esse autor, casos multioperados devem ser submetidos a enxer-

to de mucosa oral. 

  Ribeiro-Filho et al. [26] têm realizado reconstruções com 

matriz acelular humana há cerca de 15 anos. Tanto matrizes 

uretrais quanto de bexiga têm sido empregadas em mais de 320 

cirurgias em pacientes humanos. Em 2014, nosso grupo repor-

tou resultados de longo prazo dos 44 pacientes iniciais submeti-

dos à uretroplastia com matriz acelular órgão-específica (matriz 

uretral humana). Esses pacientes possuíam estenoses longas (3 

a 18 cm) e antecedentes de múltiplas cirurgias prévias (3 a 30/

paciente). O leito uretral era extremamente fibrótico na grande 

maioria dos pacientes e calcificado em sete homens – segui-

mento médio de 42 meses. Cistoscopia realizada em 14 pacien-

tes evidenciou uma uretra vascularizada revestida por urotélio, 

não sendo possível determinar os limites entre enxerto e uretra 

nativa. A taxa de sucesso foi de 70%. Esse estudo mostra que 

enxertos de matriz órgão-específica podem ser utilizados para 

estenoses longas e mesmo com leito uretral desfavorável. 

Cinco garotos submetidos à reconstrução de uretra com 

matrizes de sintéticas tubularizadas semeadas com células epi-

teliais	e	musculares	autólogas	foram	reportados	por	Raya-Rive-

ra em 2011 [18]. Após três meses, biópsias demostraram que a 

uretra enxertada havia desenvolvido uma arquitetural tecidual 

próxima do normal. 

Ram-Liebg et al. publicaram um estudo multicêntrico com 

99 homens submetidos a enxertos de mucosa oral autólogos co-

mercialmente disponíveis, produzidos por engenharia tecidual 

(MukoCell®).	A	 taxa	de	sucesso	 foi	de	67%	aos	12	meses	e	de	

58% aos 24 meses. A principal vantagem foi ausência de mor-

bidade oral, uma vez que apenas pequena biópsia da mucosa 

bucal foi necessária [28].

Matriz acelular biológica órgão-específica (matriz uretral). Enxerto 

ventral onlay
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Conclusões 

Matrizes não semeadas devem ser implantadas como en-

xertos onlay, uma vez que reconstruções tubulares apresen-

tam uma alta taxa de falhas. O alcance da regeneração tecidu-

al a partir das bordas do enxerto é de cerca de 1,5 cm. Matrizes 

sintéticas devem ser implantadas após semeadura com células 

in vitro. Matrizes biológicas não semeadas ainda são as mais 

MukoCell®. Scaffold sintético semeado com células autólogas de mucosa oral
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Por Janaína Soares

Presidente da Comissão 
Científica destaca as atividades 
imperdíveis

XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia, que será realiza-

do de 24 a 27 de agosto em Curitiba (PR), está repleto de 

atividades para o aprimoramento do urologista. Presiden-

te da Comissão Científica, Dr. Gustavo Carvalhal explica 

nesta entrevista ao BODAU a programação da plenária, das pales-

tras, dos cursos práticos e teóricos e tutoriais para os especialistas 

que buscam educação continuada e atualização. Entre os temas que 

serão debatidos está o acesso a novas tecnologias.

No domingo, o CBU recebe o procurador da república Dr. Del-

tan Dallagnol, que vai falar sobre combate à corrupção. O congresso 

também terá sessões plenárias com entidades internacionais como 

AUA, EAU, CAU e ISSM. Confira a entrevista:

O

A programação da 

plenária, dos tutoriais, dos 

cursos práticos e teóricos de 

instrução e pós-graduação 

e dos cursos paralelos ao 

CBU foi carinhosamente 

organizada de forma que 

não ocorra a concomitância 

de eventos na mesma área 

de atuação, permitindo 

que os associados, se 

quiserem, assistam a tudo 

o que for de interesse nas 

subespecialidades.”

Conheça os 
detalhes da 
programação 
do CBU 2019
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Urologia brasileira através das gerações 

no final da manhã de domingo na ple-

nária, na qual discutiremos a prática da 

Urologia no país enquanto projetamos 

as imagens das famílias brasileiras em 

que a Urologia está presente. Adicional-

mente, o professor Miguel Srougi minis-

trará uma conferência sobre passado, 

presente e futuro da Urologia brasileira 

ao final da sessão conjunta AUA-SBU no 

domingo, que irá colocar em perspecti-

va nossa especialidade e que eu consi-

dero imperdível. No domingo, logo após 

a cerimônia de abertura, teremos uma 

conferência do Dr. Deltan Dallagnol, do 

Ministério Público Federal, com o tema 

Combate à corrupção: o que podemos 

esperar, e o que podemos fazer, sobre 

o problema que aflige o país e é de in-

teresse de todos os brasileiros. Também 

imperdíveis serão a apresentação do 

duo brasileiro de violões Siqueira-Lima, 

que tem feito enorme sucesso em re-

presentar o violão clássico brasileiro in-

ternacionalmente, antes do coquetel de 

abertura, e a festa de encerramento do 

CBU, na terça-feira à noite. A cidade de 

Curitiba oferece inúmeros atrativos cul-

turais e de gastronomia, e esperamos 

que os congressistas venham com suas 

famílias conhecer essa parte do país que 

tanto tem a nos oferecer. O CBU, mais 

do que simplesmente atualização cien-

tífica, é sempre a possibilidade de en-

contrar amigos, estabelecer contatos e 

de compartilhar com colegas e com a 

família momentos felizes e produtivos.

BODAU - Fale-nos sobre o que será 

apresentado pelos especialistas es-

trangeiros.

GC - Os especialistas estrangeiros em 

grande parte foram indicados pelos 

próprios departamentos da SBU e 

são os pontos altos do congresso, por 

agregarem grande experiência na área. 

Procuramos selecionar suas palestras 

com base no que eles publicaram em 

revistas indexadas nos últimos cinco 

BODAU - O que a comissão científi-

ca do CBU 2019 preparou para a edi-

ção deste ano? 

Dr. Gustavo Carvalhal - O próximo 

Congresso Brasileiro de Urologia, que 

ocorrerá de 24 a 27 de agosto na cidade 

de Curitiba, no Paraná, conta com vários 

atrativos para o urologista que busca 

educação continuada e atualização. 

A Escola Superior de Urologia (ESU) e 

os departamentos de especialidades 

prepararam um programa no qual a 

presença de especialistas internacionais 

e nacionais será importantíssima. 

Nas tardes da sessão plenária haverá 

programação conjunta com a American 

Urological Association (AUA), a 

European Association of Urology (EAU), 

a Confederación Americana de Urología 

(CAU) e a International Society for 

Sexual Medicine (ISSM), que estão 

trazendo palestrantes para o evento. 

Cuidamos para que a programação 

científica incluísse temas de interesse 

comum. Uma das principais discussões 

será o acesso a novas tecnologias (por 

exemplo, a cirurgia robótica), área em que 

a SBU está propondo avanços e firmando 

convênios para que todos os associados 

interessados possam ter capacitação 

em instituições chanceladas, de 

maneira mais democrática e inclusiva. 

Uma discussão sobre a introdução da 

robótica nos currículos das residências 

será coordenada pelo Prof. Anuar Mitre 

na manhã de terça-feira, na plenária. 

Outra novidade é a sessão 3 anos, 

3 artigos, que ocorrerá no início da 

plenária de domingo, segunda-feira e 

terça-feira, na qual especialistas dos 

departamentos da SBU resumem em dez 

minutos três artigos publicados desde o 

último Congresso Brasileiro de Urologia, 

realizado em 2017, que tenham mudado 

a conduta. É uma forma interessante 

de revisar as mudanças recentes nas 

práticas clínicas. Procuramos incluir 

discussões de casos práticos sempre 

que possível, além de tentar adaptar 

as discussões à realidade brasileira. 

Haverá cursos práticos e hands-on 

em várias áreas e também na área de 

exposição. Já no Cinema SBU haverá 

transmissão de cirurgias robóticas e de 

procedimentos inovadores, com acesso 

livre aos congressistas. A programação 

da plenária, dos tutoriais, dos cursos 

práticos e teóricos de instrução e pós-

graduação e dos cursos paralelos ao 

CBU foi carinhosamente organizada de 

forma que não ocorra a concomitância 

de eventos na mesma área de atuação, 

permitindo que os associados, se 

quiserem, assistam a tudo o que for 

de interesse nas subespecialidades. 

Outro ponto alto do CBU ocorrerá 

dia 24, sábado, após os tutoriais: 

programamos atividades musicais no 

Espaço	 Eric	 Wroclawski	 nas	 quais	 os	

urologistas com aptidões musicais 

poderão se apresentar enquanto todos 

confraternizam e encontram amigos 

de todas as partes do país. Outro 

ponto interessante será a palestra 

na plenária do dia 27, terça-feira, 

sobre como sobreviveremos na era da 

revolução digital e da telemedicina, 

com a palestrante Andressa Gullin, que 

apresentará uma perspectiva visionária 

sobre nosso futuro como médicos.

BODAU - Que atividades os urolo-

gistas não podem perder no con-

gresso?

GC - Os tutoriais, que foram organiza-

dos pelos coordenadores e membros dos 

departamentos da SBU, tradicionalmen-

te têm sido de alta qualidade e neste 

CBU não deve ser diferente. A ideia é 

sempre fornecer educação continuada 

e atualização, com espaço para discutir 

diretamente com os associados. Acre-

dito que as sessões plenárias com as 

Sociedades internacionais serão muito 

interessantes, bem como as discussões 

sobre a prática urológica atual ao longo 

da programação. O professor Carlos Cor-

radi moderará uma discussão sobre a 
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anos na base de dados PubMed, e os 

assuntos foram propostos por nós e 

aceitos pelos palestrantes. Entre os 

convidados,	o	Prof.	Anthony	Mundy	(UK)	

na área de cirurgia reconstrutiva; os Profs. 

Karim Touijer (USA), Bertrand Guillonneau 

(FRA), Ottavio de Cobelli (ITA) e Octavio 

Castillo (CHI) na cirurgia minimamente 

invasiva; na endourologia, os Drs. Oliver 

Traxer (FRA), John Denstedt (CAN), Steven 

Kaplan (USA) e Jorge Gutierrez (MEX) 

trarão novidades; na uro-oncologia os 

Drs. Angela Smith (USA), Fernando Kim 

(USA), Christian Ramos (CHI) e Diego 

Abreu (URU); na urologia pediátrica os 

Drs.	Hillary	Copp	(USA),	Luís	Braga	(CAN)	

e Daniel Dajusta (USA); na andrologia Drs. 

Paul	 Turek	 (USA),	 Culley	 Carson	 (USA)	 e	

Gerald	 Brock	 (CAN);	 na	 uroneurologia	 e	

urologia feminina Drs. Suzette Sutherland 

(USA)	 e	 Howard	 Goldman	 (USA)	 são	

alguns dos nomes internacionais que 

abrilhantarão o CBU com sua experiência 

nas subáreas específicas.

BODAU - Quais os destaques dos 

cursos práticos e teóricos?

GC - Haverá o tutorial de endourologia 

da AUA, cursos pré-congresso de cirur-

gia reconstrutiva e de cirurgia robótica, 

cursos de uropediatria, disfunção mic-

cional, cursos práticos e teóricos organi-

zados pelos departamentos em diversas 

áreas da Urologia. Procuramos aprovei-

tar o espaço das salas do Centro de Even-

tos Positivo para que acomodem confor-

tavelmente os assistentes, com base nas 

frequências dos últimos congressos bra-

sileiros nos cursos teóricos e práticos. 

O que pudemos perceber este ano é a 

quantidade maior de cursos em robótica 

e cirurgia minimamente invasiva.

BODAU - Quais os destaques dos tu-

toriais?

GC - Os tutoriais do CBU sempre são 

muito concorridos, e neste ano os de-

partamentos de especialidades organi-

zaram programas variados que acredito 

são de altíssima qualidade. Sempre têm 

apresentado frequência excelente os tu-

toriais de uro-oncologia, endourologia e 

cirurgia minimamente invasiva, de dis-

funções miccionais e de uro-pediatria, 

entre outros.

BODAU - Qual a expectativa da co-

missão com relação aos trabalhos 

científicos? 

GC - Este ano o CBU recebeu um volu-

me recorde de trabalhos submetidos 

nas diferentes áreas (1.031 resumos). 

Os resumos foram selecionados pelos 

membros da ESU e pelo Prof. Luciano 

Favorito para serem apresentados no 

formato de temas livres comentados, 

pôsteres e vídeos. Não pudemos aprovar 

todos os trabalhos, e a taxa de rejeição 

deve ficar em torno de 30-40% – houve 

a necessidade de uma seleção rigorosa 

neste ano inclusive por motivo de espa-

ço nos anais, que serão publicados pelo 

Int Braz J Urol. O sentimento da ESU é 

de que a qualidade dos resumos é muito 

alta, e devemos ter muita qualidade nos 

trabalhos apresentados. Queria ressaltar 

o excelente trabalho dos colegas da ESU 

(Drs. Felipe de Almeida e Paula, Filemon 

Casafus, Rogério Mafra, Carlos Bellucci, 

Stênio	 Zequi	 e	 Marcelo	 Campos),	 além	

do apoio incondicional da diretoria da 

SBU Nacional, composta pelo nosso pre-

sidente,	 Dr.	 Sebastião	 Westphal,	 e	 por	

colegas da mais alta qualidade. Gosta-

ria de agradecer ainda o apoio dos ex-

-presidentes da ESU, em especial os Drs. 

Francisco	 Bretas	 e	 William	 Nahas,	 cuja	

experiência prévia no cargo nos ajudou 

imensamente. Também devo ressaltar 

o trabalho dos colegas coordenadores 

e membros dos departamentos de es-

pecialidades da SBU, sem os quais a or-

ganização do CBU 2019 não teria sido 

possível, além do trabalho incansável 

da empresa RV+, habituada a conduzir 

o CBU nos últimos anos.  

A cidade de Curitiba 

oferece inúmeros

atrativos culturais e de  

gastronomia, e esperamos 

que os congressistas 

venham com suas famílias 

conhecer essa parte do 

país que tanto tem a nos 

oferecer. O CBU, mais 

do que simplesmente 

atualização científica, é 

sempre a possibilidade 

de encontrar amigos, 

estabelecer contatos e de 

compartilhar com colegas 

e com a família momentos 

felizes e produtivos.”
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de uma indispensável interdependên-
cia entre a indústria e profissionais da 
saúde, destacando-se que as partes de-
vem caminhar de maneira harmoniosa, 
obedecendo preceitos éticos e morais. 
Reconhece-se que especialistas, profes-
sores, pesquisadores são profissionais 
que podem dar maior credibilidade a pro-
dutos/medicamentos, atuando em vários 
setores como organizadores de eventos, 
conferencistas, editores de revistas, tra-
balhos científicos... Destaque-se que, 
nessas atribuições, devem seguir normas 
que não caracterizem conflito de inte-
resses (CI), definido como situações em 
que se “mesclam” interesses pessoais, do 
profissional, com suas responsabilidades 
científicas e para com os pacientes.

A conscientização desse panorama 
propiciou, internacionalmente, a criação 
de órgãos de controle sobre o tema inte-
ressando às partes envolvidas. No Brasil, 
os Conselhos de Medicina, a Anvisa/ANS e 
os compliances das indústrias, entre ou-
tros. Assim, o Conselho de Ética Médica 
(CEM) considera irregular: 

medicina se caracteriza por 
constante evolução nas úl-
timas décadas, resultando 
em notável aumento da 
expectativa e qualidade de 

vida das pessoas. Nesse contexto têm re-
levância o crescente conhecimento mé-
dico e o papel desenvolvido pela indústria 
farmacêutica, de equipamentos e de ma-
teriais. É fato notório que pesquisas são 
indispensáveis nesse processo, porém os 
altos custos e tecnologia “de ponta” cons-
tituem fatores limitantes para as institui-
ções de ensino e de pesquisa. Pratica-
mente todas essas, além das Sociedades 
médicas, congressos, revistas, têm suas 
atividades de alguma forma atreladas a 
patrocínios dessas indústrias.

Obviamente esse investimento ob-
jetiva, entre outros, um justificável retor-
no econômico. A competição no mercado 
é imensa e envolve valores expressivos. 
Segundo a OMS, aproximadamente 1/3 
advindo da comercialização dos produ-
tos	 é	 destinado	 ao	 marketing.	 Esse	 pa-
norama mostra claramente a existência 

- “Deixar de manter independên-
cia profissional e científica relacionada 
a financiadores de pesquisa médica, 
satisfazendo interesses comerciais ou 
vantagens pessoais” (art. 104). 

- “Deixar de zelar, quando docente 
ou autor de publicações, pela veracida-
de, clareza e imparcialidade das infor-
mações, bem como deixar de declarar 
relações com a indústria de medica-
mentos, próteses e equipamentos que 
possam configurar conflito de interes-
ses, ainda que velados.” (art. 109). 

Resoluções do Conselho Federal 
de Medicina (CFM): 

a) “proibir a vinculação da pres-
crição médica ao recebimento de 
vantagens”; 
b) “declarar em conferências ou 
artigos se existe e qual o patro-
cínio. Deve, ainda, se ater à me-
todologia e à literatura empre-
gadas. Os editores de periódicos 
ou organizadores de eventos são 
considerados corresponsáveis pe-
las informações.” 

A
CONFLITO DE INTERESSES        NA PRÁTICA MÉDICA
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CONFLITO DE INTERESSES        NA PRÁTICA MÉDICA

__________________________________
Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo
Coordenador do Departamento de 

Integração Associativa, vice-presidente da 

SBU e prof. titular de Urologia da FMABC 

Segundo a OMS, 

aproximadamente 

1/3 advindo da 

comercialização dos 

produtos é destinado 

ao marketing. Esse 

panorama mostra 

claramente a existência 

de uma indispensável 

interdependência 

entre a indústria e 

profissionais da saúde...”

Segundo a Anvisa, qualquer apoio 
ou patrocínio total/parcial a profissionais 
de saúde para participação em eventos 
científicos nacionais ou internacionais 
“não deve estar condicionado à prescri-
ção/propaganda ou publicidade de medi-
camentos” (art. 42).

A preocupação sobre conflito de 
interesses é mundial e inúmeras publica-
ções dedicam-se ao tema. Destacamos 
sumariamente algumas: a European Asso-
ciation of Urology (Eur Urol. 2018; 74:348) 
faz uma análise crítica de 13 guidelines da 
AUA e o suporte financeiro a seus autores. 
Analisados 54 desses – a declaração de CI 
foi inadequada em 37%, receberam paga-
mentos 59%, sendo 37% >US$10,000 e 
11% >US$50,000. Conclui que esses fatos, 
teoricamente, poderiam influenciar condu-
tas. A BMJ Open (2018;8) se atém aos slides 
dos apresentadores sobre CI em grande 
evento da European Society of Cardiology 
(2016): de 1.673 apresentações, 54,7% não 
fizeram referência aos CI; entre os que fize-
ram, a duração mediana destas foi de 2,49 
segundos! Números semelhantes foram 

relatados em eventos em 2016 (US Endo-
crine Society, American College of Rheu-
matology, UK Continence Society...) (BMJ 
Open 2017;7).

Destacamos aqui alguns conceitos 
que, sob nossa ótica, são relevantes:

•	a	 interdependência	entre	a	ativi-
dade médica e a indústria de fár-
macos/produtos é indispensável e 
tem faces positivas bilateralmente;
•	o	conflito	de	interesses,	quando	
existente, deve ter expressão cla-
ra em publicações ou apresenta-
ções orais. Nessas últimas é reco-
mendável “diapositivo” específico 
ou verbalmente.

Finalmente, é necessário o esta-
belecimento de regras mais específicas 
que as atuais. 
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Atualização
em disfunção do 
assoalho pélvico

Em 30 de março, realizamos o Simpósio de Disfunções do 

Assoalho Pélvico em Brasília-DF. Contamos com a presença do Dr. 

José Ailton Fernandes, chefe do Departamento de Uroneurologia 

da SBU e líder do Capítulo Brasileiro da International Neuro-

Urology Society (INUS), que ministrou aulas com temas que 

incluíram como evitar complicações do cateterismo intermitente 

limpo, tratamento farmacológico de bexiga hiperativa e resultados 

de neuromodulação sacral. 

Também tivemos palestrantes urologistas locais: Dr. Pedro 

Rincon Cruz, Dra. Livia Portela, Dr. Aderivaldo Dias Filho, Dr. Eu-

rico Lopes e Dr. Rafael Monteiro. O programa científico também 

contemplou a multidisciplinariedade com ginecologistas (cirurgia 

para prolapsos de órgãos pélvicos); proctologistas (USG anorretal 

3D na avaliação de patologias do assoalho pélvico), infectologista 

(ITU recorrente) e fisioterapeutas (papel do fisioterapeuta no tra-

tamento das disfunções do assoalho pélvico).

Dr. Guilherme Coaracy

Presidente SBU-DF

DISTRITO FEDERAL
Dr. Guilherme Coaracy apresentando o palestrante Dr. José 

Ailton Fernandes

O ginecologista Dr. Jânio Serafim apresentando a aula sobre a 

anatomia cirúrgica da pelve feminina

Distrito Federal
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Curso teórico e prático 
em Campo Grande

Secção Mato Grosso do Sul

MATO GROSSO DO SUL

Neste ano de 2019, a partir da parceria com o Laborató-

rio EMS e o apoio da Liga Acadêmica de Urologia da Paraíba 

(LUPA), além da presença de colegas associados, monitores 

de urologia e alunos inseridos nos projetos de extensão, inter-

nos e residentes, iniciamos nossa programação de educação 

continuada. As reuniões são mensais, acontecem sempre nas 

primeiras terças-feiras do mês no auditório da Coopecir-PB, 

ficando um urologista membro da SBU-PB responsável pela 

atividade (convidado, tema e modelo da reunião). 

Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz

Presidente SBU-MS

Programação
de educação
continuada 2019 

PARAÍBA

Secção Paraiba

Médicos que participaram o curso hands-on sobre biópsia 

transretal de próstata
No mês de março organizamos nosso cronograma de ati-

vidades para todo o ano de 2019, a fim de alcançarmos parce-

rias diversas e realizarmos eventos de qualidade para nossos 

associados, bem como ações diversas da SBU-MS.

Com isso, nossa primeira ação dentro desse cronogra-

ma foi a realização do curso de Biópsia Transretal de Prósta-

ta, no mês de abril, no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em 

Campo Grande.

O curso foi na modalidade hands-on, ou seja, teve aulas 

teóricas e práticas, contou com a participação de dez médi-

cos, sendo seis deles residentes em urologia, e atendeu a 17 

pacientes que estavam na fila de espera do SUS, nos dando, 

assim, a oportunidade de capacitarmos nossos profissionais e, 

ainda, beneficiar a população, o que é extremamente gratifi-

cante para todos nós.

Essa é uma mostra do quanto estamos motivados a ex-

pandir nossa atuação e agregarmos maior conteúdo e práti-

ca científica para nossos associados, não apenas por meio da 

nossa atualização continuada, que acontece todos os meses, 

com a nossa reunião científica, mas também por outras ações 

no decorrer de 2019.

Palestra sobre o paciente LGBT+
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Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Junior

Presidente SBU-PB

Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Jr., presidente da SBU-PB, José 
Kenio de Sousa Nader, palestrante, e Arthur Henrique Dutra, 
acadêmico da LUPA

A primeira foi realizada em 2 de abril, coordenada por este 

presidente, oportunidade em que contamos com a ilustre pre-

sença do urologista e psiquiatra responsável pelo ambulatório 

especializado do Hospital Clementino Fraga, Jose Kênio de Sousa 

Nader, que ministrou palestra sobre “Paciente LGBT+: A que o uro-

logista precisa estar atento?”. 

Em 7 de maio tivemos palestra sobre o tema “Segurança do 

paciente: o que o urologista precisa saber?” com a médica anes-

tesiologista convidada Maria de Fatima Oliveira dos Santos. Essa 

última reunião foi coordenada por Josias Batista, ex-presidente 

da SBU-PB e estudioso da bioética. Ambos temas trazidos são atu-

alíssimos e de relevância crescente para a boa prática urológica. 

Abaixo fotos desses momentos de encontro, troca de experiência 

e confraternização.
Dr. Silvio Henrique Maia de Almeida

Presidente SBU-PR

PARANÁ

Para manter o compromisso de realizar atividades em todas 

as regiões do estado, além das tradicionais reuniões em Curitiba, re-

alizou-se	o	Workshop	em	Próteses	de	Saúde	Masculina	(slings, próte-

ses penianas e esfíncter artificial) em fevereiro na cidade de Maringá.  

Após uma manhã de aulas teóricas sobre indicação e colo-

cação de próteses em incontinência urinária masculina, os urolo-

gistas tiveram oportunidade de simular a colocação e o funciona-

mento das mesmas. No período da tarde se repetiu a metodologia 

com próteses penianas infláveis e maleáveis. Após essa experiên-

cia bem-sucedida devemos repetir novos workshops com endou-

rologia e telas em uroginecologia. 

SBU Paraná itinerante

Workshop em Próteses de Saúde Masculina, realizado em Maringá

PERNAMBUCO

Pernambuco

Paran
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Dr. Antonio Euclides Pereira de Souza Jr.

Presidente SBU-SC

SANTA CATARINA

Realizamos de 29 a 31 de março de 2019 no Resort Águas de 

Palmas, na praia de Governador Celso Ramos, o 59º Encontro Cata-

rinense de Urologia. Como nas edições anteriores deste tradicional 

evento em Santa Catarina, reunimos uma grande quantidade de 

urologistas de nosso estado.

Tivemos a oportunidade de discutir temas relacionados a uro-

logia feminina, uroneurologia e disfunções miccionais sob a coorde-

nação do Dr. Carlos Bellucci, com a participação dos convidados de 

São Paulo, Dr. Cristiano Mendes Gomes e Dr. Carlos Sacomani; do Pa-

raná,	Dr.	Rogerio	Fraga;	e	do	Rio	Grande	do	Sul,	Dr.	Márcio	Averbeck.	

A uro-oncologia foi debatida com a participação dos colegas 

de Santa Catarina e, por fim, tivemos uma interessante discussão 

que abordou tópicos relacionados aos desafios para a saúde suple-

mentar, novos modelos de remuneração em saúde, codificação em 

cirurgias urológicas, a SBU e os avanços no SUS e os projetos atuais e 

futuros do Departamento de Defesa Profissional da SBU.

Dr. Carlos Bellucci, Dr. 

Rogerio Fraga e Dr. 

Antonio Euclides P. de 

Souza Jr.

Dr. Rogério Fraga, fisioterapeuta Dra. Ana Paula Floriani, Dr. Carlos Saco-

mani e Dr. Cristiano Mendes Gomes

Dr. Alexandre Fornari

Presidente SBU-RS

RIO GRANDE DO SUL

Encontro de
ISTs e Congresso
Sul-Brasileiro

Santa Catarina

59º Encontro 
Catarinense de Urologia

Nos	 últimos	 meses	 passamos	 a	 dispor	 de	 um	 website	

para a SBU-RS (www.sbu-rs.com.br). Através da página, foram 

selecionados 20 urologistas gaúchos que receberão pacote 

completo para o Congresso Brasileiro de Urologia, através de 

parceria com a GSK. 

Também no site estão as informações do II ESISTU, 

encontro de atualização em ISTs e sexualidade para os uro-

logistas, que ocorreu em 15 de junho, em Porto Alegre. Em 

junho houve nova rodada de negociações com a Unimed Porto 

Alegre, no sentido de tentar adequar códigos e procedimentos 

que são remunerados de forma inadequada, contribuindo para 

a valorização do trabalho dos associados.

No Congresso Brasileiro lançaremos o futuro Congresso 

Sul-Brasileiro de Urologia, que vai ocorrer em Gramado (RS), 

em agosto de 2020. As tratativas locais, bem como o progra-

ma científico já estão adiantados, assegurando uma experiên-

cia agradável e proveitosa a todos os participantes. Contamos 

com sua presença!
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m pouco mais de um mês começa o XXXVII Con-

gresso Brasileiro de Urologia, maior evento da espe-

cialidade na América Latina, que acontece no Expo 

Unimed Curitiba (PR). Para ficar inteirado de toda a 

programação,	faça	o	download	do	aplicativo	do	CBU	2019.

O app este ano funcionará como uma rede social para unir 

todos os participantes e promover a troca de ideias. Os congres-

sistas poderão fazer postagens na timeline em tempo real, mar-

cando pessoas.

Será possível também montar a sua agenda do dia, ao sele-

cionar as palestras que mais lhe interessam na programação. 

Além disso, o dispositivo trará o nome dos palestrantes com 

foto e currículo. Ao clicar em cima do nome, será possível saber a 

mesa, o dia e o horário que ele falará.

No app é possível consultar ainda a lista de expositores e ob-

ter todas as informações pertinentes ao evento. Procure na loja da 

Apple ou da Google por: CBU 2019 e bom congresso! (Aline Thomaz)

Aplicativo permitirá publicação de usuários na 
timeline para promover interação

E

Baixe o app
do CBU 2019

Timeline/HOME – espaço para interação entre os participantes. É 

possível postar fotos e comentários

Programação – lista de tutoriais, cursos práticos, cursos teóricos, 

sessão plenária 

Palestrantes – lista completa com foto, currículo e palestras 

Agenda – monte sua programação salvando os temas de interesse

TRABALHOS - consulte quais trabalhos científicos estão sendo 

expostos no evento

Expositores – lista de todas as empresas presentes

C o n h e ç a  o  m e n u
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Dr. Rodrigo Barros defendeu sua tese de 
doutorado “Análise da função sexual de 
pacientes submetidos ao tratamento 
cirúrgico da fratura de pênis” no curso de 
pós-graduação em ciências médicas na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj). Na foto, a banca, da esquerda para 
a direita: Dr. João Carvalho, Dr. Luciano 
A. Favorito (orientador), Dr. Antônio 
Augusto Ornellas, Dr. Rodrigo Barros, Dr. 
Ronaldo Damião e Dr. Fabrício Carrerete.

Dr. Mauro da Rocha Muniz foi aprovado, 
em abril, para professor titular da 
Disciplina de Urologia da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(Unirio). Na foto, o médico com a banca, 
da esquerda para a direita: Dr. Rossano 
Fiorelli, da Academia Nacional de 
Medicina (ANM), Dr. Ronaldo Damião, da 
ANM e professor titular da Uerj, Dr. Irineu 
Rubinstein, professor titular da Unirio, 
Dr. Mauro da Rocha Muniz e Dr. Pietro 
Novellino, da ANM. 

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
Quer comunicar a sua oportunidade

de emprego no BODAU? Envie o

descritivo da vaga e prazo para:

Bolsa de emprego

bodau@sbunet.org.br

DEFESA DE
DOUTORADO

DEFESA DE
MESTRADO

No dia 31 de maio, o Dr. André Lima 
Diniz defendeu sua dissertação de 
mestrado sobre embriologia renal 
na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). Na foto os membros da 
banca da esquerda para a direita: Dr. 
Felipe Lott, Dr. Ronaldo Damião, Dr. 
André Lima Diniz, Dr. Luciano Favorito 
(orientador), Dr. José Anacleto e Dr. 
Gustavo Ruschi Bechara.

PROFESSOR 
TITULAR



agenda de
eventos:  2019

DATA EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES

22 a 23
de agosto

Maratona de Cirurgia:
Uro-oncologia

Hospital Erasto Gaertner
Curitiba (PR)

organizacao@ifalke.com

24 a 27
de agosto

XXXVII Congresso Brasileiro
de Urologia

Expo UNIMED
Curitiba

www.cbu2019.com.br

08 a 09
de novembro

Summit
Disfunções Miccionais

Centro de eventos e convenções 
Brasil 21 – Brasília (DF)

www.oncologiasantalucia.com.br

08 a 09
de novembro

III Congresso de Oncologia
do Hospital Santa Lúcia

hotel pullman ibirapuera 
São Paulo (SP)

https://sdm.vpeventos.com/

09
de novembro

III Prostate Day Hotel Meliá Paulista 
São Paulo (SP) www.prostateday.com

15 a 16
de novembro

uro onco
litoral 2019

parque balneário hotel
SANTOS (SP)

www.urooncolitoral2019.com.br

29 a 30
de novembro

III Simpósio Internacional
GU Review – LACOG

Hotel Intercontinental
São Paulo (SP)

www.geniturinariobrasil.com.br

Acompanhe todos os eventos em: 

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



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

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
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