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epois de mais de cinco 
meses de pandemia, que 
é quando este artigo está 
sendo escrito, cada vez mais 
nos damos conta de que vi-

vemos momentos que, sem dúvida, vie-
ram para imprimir a sua marca definitiva 
no tempo, na história da humanidade e 
também nas vidas pessoais de cada um 
de nós. Ainda computamos as perdas e 
os ganhos, mas parece certo que muitas 
das ações e transformações que agora 
são sentidas como meras adaptações 
estão sendo na verdade agregadas aos 
nossos hábitos e costumes. 

Como em todos os desafios que 
nos envolvem emocional e fisicamente, 

ainda mais em tempo real, há a necessi-
dade de um grande empenho de ener-
gia, lucidez, criatividade, dedicação e 
perseverança, atributos essenciais para 
se conseguir vencê-los e lhes agregar 
um resultado de valor. Foi nesse contex-
to que nasceu o SBU em Casa. Deriva-
do do SBU na Estrada, quando a SBU 
percorria este grande Brasil, ou os diver-
sos “Brasis”, em sua marcante e bonita 
diversidade, levando conhecimento e 
reforçando os nossos laços fraternais, 
com o distanciamento social imposto 

pela pandemia, e pela impossibilidade de 
se realizar eventos presenciais, a SBU não 
parou, como muito bem diz o mote desta 
gestão. Não só não parou, como se rein-
ventou e se redescobriu. E eis aí esse pro-
grama de tanto sucesso, inspirador para 
muitas Sociedades, nacionais e interna-
cionais, que é o SBU em Casa. 

E cabe dizer que nada disso teria 
sido possível sem um grande esforço, in-
teresse, confiança, dedicação, prestígio e 
união de todos, capitaneados pelo Prof. 
Pompeo. Muitos outros projetos e pro-
gramas vieram em seguida e os senhores 
encontrarão nestas páginas um pouco de 
tudo o que tem sido realizado e construí-
do com o envolvimento de tantas cabeças 
e mãos. É a nossa SBU, cada vez mais pu-
jante e motivo de orgulho para todos nós. 

E não poderíamos deixar de enal-
tecer a nossa revista. O BODAU, que já 
era tão importante na comunicação da 
nossa Sociedade, tem se mostrado cada 
vez mais jovial, representativo e cheio de 
personalidade. Além das ótimas e belas 
matérias escritas por nossos colegas, que 
mostram que além de craques na Urolo-
gia também se destacam muito bem em 
outras áreas, os senhores encontrarão no-
tícias das seções estaduais, do empenho 
da SBU na defesa profissional, da atua-
ção conjunta com as maiores associações 
urológicas mundiais, do que acontece lá 
do outro lado do mundo, com o nosso 
correspondente internacional, bem como 
dicas de turismo – como sempre incenti-
vando os futuros congressos presenciais 
que todos aguardamos –, de gerencia-
mento da vida profissional e do consul-
tório (em Consultório Legal), opiniões 
sobre pesquisa reprodutível e a mais nova 
editoria, o Urologista Saudável, que pre-
tende, com o exemplo dos colegas, servir 
de estímulo para que, além de cuidarmos 
da saúde dos nossos pacientes, também 
busquemos cuidar das nossas próprias. 

Desejando uma ótima leitura a to-
dos, deixo o meu abraço fraternal. Fiquem 
bem e em segurança. A SBU não para!

d

DRA.KARIN MARISE
JAEGER ANZOLCH 
Editora-chefe do BODAU

A SBU SE 
REINVENTOU 
E SE 
REDESCOBRIU

E cabe dizer que nada 
disso teria sido possível 
sem um grande esforço, 
interesse, confiança, 
dedicação, prestígio 
e união de todos, 
capitaneados pelo Prof. 
Pompeo.”
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ste ano a pandemia mos-
trou ao mundo o quanto 
uma doença pode interferir 
negativamente em nossas 

vidas, não apenas no âmbito pessoal, 
mas também no profissional e social. 
Para isso, colaboraram inúmeros fato-
res, com destaque para as limitações 
impostas pelo afastamento social, o te-
mor compreensível das pessoas quanto 
a contaminação, funcionamento dos 
hospitais, ambulatórios e consultórios.

Os hospitais tiveram que se ade-
quar às necessidades de assistência 
prioritária aos portadores do coronaví-
rus causando restrições expressivas ao 
atendimento de outras doenças, entre 
elas as que necessitavam de tratamen-
to cirúrgico eletivo. As orientações vi-
savam internar apenas pacientes com 
situações emergenciais.

O atendimento nos consultórios e 
os ambulatórios diminuíram considera-
velmente e com os cuidados específicos 
quanto ao contágio.

As consultas a distância (teleme-
dicina) ganharam corpo, porém ainda 
com espectro limitado por problemas 
técnicos, pela impossibilidade do exame 
físico, além da dificuldade dessa comu-
nicação, uma vez que grande parte da 
nossa população apresenta níveis cultu-

UROLOGIA 
NOS TEMPOS 
DA COVID-19

As consultas 
a distância 
(telemedicina) 
ganharam corpo, 
porém ainda com 
espectro limitado 
por problemas 
técnicos, pela 
impossibilidade do 
exame físico, além 
da dificuldade desta 
comunicação (...)”

PROF. ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO
Presidente da SBU e

rais e materiais heterogêneos. O conjun-
to desses fatores resultou em verdadeiro 
caos no atendimento médico pois, em 
geral, tratamentos não eram indicados, 
não davam sequência ou comumente 
eram postergados.

Passados os primeiros três meses 
da pandemia, a Sociedade Brasileira de 
Urologia patrocinou uma pesquisa com 
questionário complexo, que incluiu 766 
associados, buscando conhecer a influ-
ência da pandemia em suas atividades 
médicas e pessoais. Os resultados foram 
alarmantes, constatando-se, como espe-
rado, um comprometimento assistencial 
muito expressivo, fato que pode ser es-
tendido às outras especialidades.

Entre outros, o funcionamento 
dos consultórios e dos ambulatórios di-
minuiu aproximadamente 80%, mais 
da metade dos procedimentos cirúrgi-
cos eletivos foi suspensa ou adiada por 
tempo indeterminado. Destaque-se que 
entre esses havia muitos casos de pro-
cedimentos eletivos prioritários que não 
deviam ser postergados pela perda da 
oportunidade de cura ou, pelo menos, 
melhores resultados. Alguns casos são 
elucidativos como os tumores vesicais, 
da próstata de alto risco, de testículos... 
Acresce ainda pelo menos 20% de cirur-
gias emergenciais não foram realizadas, 
optando-se por medidas menos invasi-
vas, cujos resultados, sabidamente, são 
inadequados. Sob o aspecto pessoal, 
13% dos urologistas se contagiaram, 
muitos foram internados e alguns, infe-
lizmente, faleceram.

Quais foram as ações da SBU neste 
período?

Desde o início da Covid-19, nossa 
Sociedade não parou. Adequou seu pro-
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grama de gestão, até então estabelecido, 
às condições adversas desse momento 
criando o SBU em Casa, substituindo o SBU 
na Estrada.

Esse programa, quando estabele-
cido, não tinha previsão de duração e 
qual o espectro a ser alcançado pelo 
desconhecimento da agressividade bio-
lógica da pandemia.

Pelo impedimento da realização de 
eventos e ações presenciais, voltamos o 
foco para a comunicação virtual, que apro-
veitou os avanços tecnológicos da comuni-
cação, de baixo custo e alcance geral.

Nossas metas prioritárias incluí-
ram manter a educação continuada, dar 
orientações práticas aos urologistas nessa 
fase, com ênfase na segurança do contá-
gio dos pacientes e dos profissionais de 
saúde, além da manutenção da defesa 
profissional (jurídica), rígido controle e 
transparência financeira.

Começamos os webinars, nas noites 
de terças e quintas-feiras, com um pro-

grama bem padronizado, que tem sido 
replicado pelas seções estaduais. O su-
cesso superou as melhores expectativas, 
aproximamo-nos do 40º evento e com uma 
audiência que se aproxima dos 20 mil. A 
participação efetiva e unida da Diretoria, 
ESU, comissões, departamentos, seções 
estaduais, funcionários embasou inúmeros 
outros projetos em pleno andamento. 

Nossa comunicação é muito ativa, 
permitindo nossa atividade diária, desta-
cando o Portal da Urologia, o BODAU, a 
Rádio SBU e, aguardem, vem aí a Urolo-
gia Essencial, outro meio de comunicação 
importante que não compete com o exis-
tente. O International Brazilian Journal of 
Urology está forte e “subindo” no ranking 
mundial, com uma audiência que se aproxi-
ma dos 2.000, ultrapassando as fronteiras.

Nosso relacionamento com as 
principais Sociedades internacionais é 
sólido e traz frutos como bolsas de es-
tudo, estágios, cursos, guidelines, AUA 
News em português...

Aproveitamos este espaço apenas 
para citar alguns programas que serão 
detalhados pela comunicação, depar-
tamentos e comissões. Assim aqueles 
voltados aos acadêmicos de medicina 
(PEDAU), aos residentes de urologia 
(TARGET), aos urologistas (webinars), 
discussão de casos (Uroconecta), à co-
munidade (Trato Feito com a Saúde) e 
aos colegas que ocupam cargos de ges-
tão (Treinamento de Alta Performance 
- TAP).

Estamos olhando e planejando 
o pós-Covid e o nosso evento maior, o 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Urologia, 
o terceiro mais importante do cenário 
mundial, em Brasília, de 28 a 31 de agosto 
de 2021, onde espero encontrá-los!

Agradeço a todos que nos têm 
apoiado com muito entusiasmo. Descul-
pem aqueles que não foram citados, mas 
a história se encarregará.

A SBU não para. Unidos somos for-
tes! Isolados, frágeis.
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DR. ALFREDO CANALINI 
Secretário-geral

hegamos em junho ao nosso 
vigésimo SBU em Casa; foram 
webinars realizados a partir 
de um trabalho em equipe 

que envolveu a Diretoria, a Comissão 
de Comunicação, a Comissão de Edu-
cação Continuada e os departamentos. 
A dedicação de cada um, a qualidade 
dos expositores e a acolhida de todos os 
urologistas que se integraram à Socieda-
de nessa atividade de educação foram a 
fórmula desse sucesso, que já atraves-
sou as fronteiras do Brasil, firmando a 
nossa Sociedade como líder na América 
Latina. Em média 15% dos acessos são 
feitos de outros países da América do 
Sul, América Central, América do Nor-
te, Europa, África e Ásia. É o reconhe-
cimento da força que a SBU tem, que 
todos nós temos. 

Já estamos aumentando nosso 
horizonte de ação, entrando nas facul-
dades através das ligas acadêmicas e 
fazendo com que o estudante de medi-
cina conheça desde cedo a SBU. Sentire-
mos o desdobramento desses contatos 
no próximo CBU, que certamente terá 
eventos voltados para os doutorandos. 

Também estamos desenvolvendo 
projetos de disease awareness, que aler-
tarão o leigo sobre a importância dos cui-
dados com a saúde do aparelho urinário e 
do aparelho reprodutor masculino e que 
se estenderão além das campanhas tradi-
cionais, como o novembro azul, colocando 
nossa especialidade em evidência. 

Em breve iniciaremos atividades via 
webinar voltadas para os residentes e para 
o jovem urologista, que incluirão discus-
sões sobre inserção no mercado de traba-
lho e defesa profissional. 

Ainda em relação aos residentes, 
a Diretoria, com a CET e a CSTE, tem 
participado das discussões promovidas 
na AMB para achar soluções para os 
problemas gerados pela pandemia. A 
necessária prioridade dada ao atendi-
mento de pacientes com Covid-19 pre-
judicou alguns PRMs, e de forma bastante 
heterogênea. Há diferenças nos impactos 
sentidos em cada estado, em cada cidade, 
em cada hospital e em cada especialidade, 
tornando difícil uma estratégia que possa 
ser universal, e numa situação de exceção 
que nitidamente ainda não terminou. 

Muitas dúvidas também têm sur-
gido em relação às provas do Pró-TiSBU. 
Considerando a Lei transitória 14.010, 
publicada no DOU de 14 de junho de 
2020, que impõe regras para algumas 
atividades presenciais, teremos que 
adaptar estratégias para a aplicação 
desse teste de avaliação de forma a evi-
tar qualquer tipo de aglomeração. 

Sabemos dos inconvenientes que isso 
gera e estamos analisando todas as alterna-
tivas com as outras Sociedades de especia-
lidades médicas. É um trabalho diário, mas 
também empolgante. Parafraseando nosso 
presidente: a SBU não para.

Já estamos 

aumentando nosso 

horizonte de ação, 

entrando nas 

faculdades através 

das ligas acadêmicas 

e fazendo com que 

o estudante de 

medicina conheça 

desde cedo a SBU.“

SBU 
DESENVOLVE 
AÇÃO PARA 
CONSCIENTIZAR 
LEIGOS

c
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DR. RONI DE CARVALHO 
FERNANDES
Diretor da Comissão
Permanente de Comunicação

INTENSIFICAMOS 
NOSSA ATUAÇÃO 
NA PANDEMIA

SBU está cada vez mais uni-
da. A pandemia nos apresen-
tou um novo normal e aca-
bou colocando a Comissão 

Permanente de Comunicação no olho 
do furacão. Tivemos que nos adaptar 
rapidamente e desenvolver projetos em 
conjunto com a Diretoria, comissões e 
Escola Superior de Urologia. Esses pro-
gramas foram pensados para todos os 
associados desde os acadêmicos até os 
urologistas seniores e rapidamente vira-
ram realidade e disponíveis para todos 
os sócios adimplentes. 

Os acadêmicos de medicina, sócios 
da nossa Sociedade, estão participando 
de aulas mensais, ministradas por pro-
fessores universitários, no Programa de 
Educação a Distância para Acadêmicos 
participantes de ligas de Urologia, ba-
tizado com o nome PEDAU. Já fizemos 
três aulas com enfoque de diagnóstico e 
tratamento das doenças mais frequentes 
da nossa especialidade.

A SBU se aproximou do residente, 
com o programa de Treinamento Avan-
çado para Residentes com Guidelines 
em Tratamento, carinhosamente chama-
do de TARGET, que ocorre no primeiro 
sábado do mês com a participação ativa 
dos residentes apresentando e discutin-
do os casos com nossos convidados. A 
agenda já está no nosso portal. 

Promovemos a abertura das por-
tas dos serviços de residência para está-
gios com o Portas Abertas para Estágio 
de Residentes – projeto integrante do 
Programa de Educação Continuada da 
Escola Superior de Urologia com a Co-

a missão de Ensino e Treinamento e co-
participação da Comissão de Seleção e 
Título de Especialista.

O projeto visa a proporcionar dife-
rentes experiências educacionais duran-
te o período de residência médica em 
Urologia através da viabilização e opor-
tunidade de um programa oficial de visi-
tação dos residentes a diversos Serviços 
de referência na Urologia e/ou especia-
lidades afins, com programas curtos de 
uma semana ou de até 30 dias.

O Treinamento de Alta Performan-
ce – TAP, oferecido para os diretores 
-presidentes e diretores em suas três 
primeiras edições mensais com os temas 
media training, liderança e marketing 
para entidades foi aprovado por todos 
os participantes e será oferecido para 
todos os associados nos eventos oficiais.

A revista Urologia Essencial foi 
resgatada após seis anos sem nenhuma 
publicação. Foi totalmente modernizada 
para o formato digital com novas seções 
como o UFC, vídeos de dicas, casos in-
terativos etc.

Completamos três meses de SBU 
em Casa, uma fórmula de sucesso de 
webinar com mais de 15 mil participan-
tes, em mais de 30 edições, com cerca 
de 200 palestrantes em 2 mil horas de 
discussão de casos e total interação com 
os participantes pelas enquetes.

No aniversário de 94 anos da nos-
sa Sociedade o premiado foi o associado 
com a criação do cartão virtual ou linkado. 
Solicite o seu para a secretaria da sede.

Na semana do Dia Nacional do Ho-
mem, 15 de julho, lançamos a campanha 

Completamos três meses 
de SBU em Casa, uma 
fórmula de sucesso de
webinar com mais de 15 
mil participantes, em mais 
de 30 edições, com cerca 
de 200 palestrantes em 
2 mil horas de discussão 
de casos e total interação 
com os participantes 
pelas enquetes.”
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Trato Feito com a Saúde. Fizemos uma 
grande rede de ajuda entre as seções 
estaduais, descentralizando a assessoria 
de imprensa e possibilitando que os re-
presentantes estaduais fossem entrevis-
tados em seus estados, uniformizando 
a comunicação e personalizando para a 
realidade local.

A Rádio SBU preparou uma pro-
gramação especial e inteiramente de-
dicada à saúde do homem com convi-
dados como Diogo Portugal, Ricardo 
Amorin, Claudio Gil, Jaime Jimenez e 
Júlio Rocha. Todos deram dicas para os 
homens terem uma paternidade respon-
sável, cuidarem da saúde física e finan-
ceira, planejarem a carreira e com bom 
humor para vencer os preconceitos do 
exame de toque.

Estamos a menos de um ano do 
nosso Congresso Brasileiro de Urologia, 
oportunidade de confraternização e re-
ciclagem do conhecimento. A Comissão 
Permanente de Comunicação enviará 
em tempo real todas as novidades que 
forem aparecendo para recebê-los e 
proporcionar o melhor congresso dos 
últimos anos.

O Uroconecta tem como iniciativa 
estimular as discussões de casos para 
os urologistas que não participam de 
grupos de hospitais ou serviços univer-
sitários, através de ferramentas de fácil 
utilização como o WhatsApp e Zoom. 
Veja a agenda das reuniões dos depar-
tamentos no portal.

A edição semanal do SBU on-line 
traz um resumo da semana de trabalho 

e ainda divulga os eventos regionais.
Lançamos um novo Portal, com 

atualizações dos consentimentos in-
formados e publicação dos consensos 
e resoluções e AUA News em portu-
guês. Normatizamos e potencializamos 
a amostragem das pesquisas enviadas 
para a SBU e comissão de estudos epi-
demiológicos.

Gostaria de agradecer o apoio da 
Diretoria, comissões e departamentos 
pelas respostas rápidas. A comunicação 
não pode esperar! O nosso time – com-
posto pela comissão, funcionários da 
sede e assessoria de comunicação – não 
mediu esforços para aproximar a SBU 
dos seus associados! 

O distanciamento com certeza nos 
aproximou! A SBU não para!
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\DEPARTAMENTO DE
UROPEDIATRIA              

 
WEBINAR COM 
15 HORAS DE 
APRESENTAÇÕES

Pelas limitações impostas pela pan-

demia da Covid-19, o Departamento de 

Urologia Pediátrica (DUP) da SBU passou 

a atuar dando ênfase aos projetos e 

eventos virtuais, tanto para o aperfeiçoa-

mento científico como para o relaciona-

mento social dos associados. 

Assim sendo, mantém o apoio 

ao sítio de discussões no WhatsApp da 

Escola Brasileira de Urologia Pediátrica 

(BSPU), do qual participam urologistas 

e cirurgiões pediátricos do Brasil e 

também radicados no exterior, que 

contribuem com discussões de casos 

clínicos, trocas de experiências e 

informações importantes para a prática 

da subespecialidade. 

Junto com a BSPU, com apoio 

da SBU e da firma Deflux, participou 

de um evento virtual realizado no dia 

13 de junho, o webinar BSPU Live, cuja 

programação científica de 15 horas 

teve apresentações sequenciais de 50 

especialistas de inúmeros países, com 

cerca de 3 mil acessos (média de 350 

espectadores por sessão) originados de 

74 países. A excelente programação, 

preparada pela comissão conjunta BSPU/

DUP, a impecável organização técnica 

e a brilhante condução dos trabalhos 

pelos associados Tiago Rosito e Marcos 

Machado deram à Urologia pediátrica 

brasileira um destaque internacional 

inusitado, além de estabelecer um novo 

padrão para eventos desse tipo. 

Com a implantação pela SBU de 

uma programação sistemática de webinars 

para os associados, o DUP participou de 

dois eventos, um sob o tema Refluxo vesi-

coureteral, em 02 de junho, e outro, sob o 

tema Hipospádia, em 28 de julho, ambos 

com grande participação de associados.

Em maio, o DUP preparou textos 

para a imprensa leiga, divulgados pela 

SBU por ocasião da Semana da Enurese. 

Em conjunto com a Escola Superior de 

Urologia, o DUP firmou acordo com a firma 

Promedon, que contribuirá com R$ 40.000 

anuais, a serem distribuídos a quatro 

membros da SBU para realizar fellowships 
de Urologia pediátrica em serviços 

nacionais reconhecidos. O edital de seleção 

será disponibilizado ainda neste ano. 

Para o segundo semestre e início 

de 2021, o DUP planeja a participação 

virtual nos congressos regionais da SBU 

(Paulista, Sul-Brasileiro e Norte-Nordeste), 

bem como no Congresso da Sociedade 

Iberoamericana de Urologia Pediátrica 

(SIUP). Também participará do congresso 

conjunto da European Society of Pediatric 
Urology, Society of Pediatric Urology e SIUP, 

a se realizar em abril de 2021, em Lisboa. 

Finalmente, o DPU planeja a ree-

dição do livro Atlas de Cirurgia Urope-
diátrica, com atualização dos temas e 

inclusão de vídeos das cirurgias abertas, 

laparoscópicas ou endoscópicas da su-

bespecialidade. 

Neste ano difícil, o DPU propõe-se 

a manter o suporte científico e societário 

aos urologistas pediátricos e segue con-

tando com apoio de todos para o melhor 

desempenho de suas atividades.

.

Dr. Francisco Tibor Dénes,
diretor

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

\DEPARTAMENTO DE
DISFUNÇÕES MICCIONAIS               

 Neste BODAU, destacamos a 

produção de Termos de Consentimento 

Informado para realização de urodinâmi-

ca e de vários procedimentos cirúrgicos, 

incluindo cirurgias para HPB (ressecção 

endoscópica, fotovaporização endoscópi-

ca, prostatectomia transvesical, enucle-

ação transuretral, uretrotomia interna), 

bexiga hiperativa e bexiga neurogênica 

(injeção de toxina botulínica, neuro-

modulação sacral, ampliação vesical), 

urologia feminina (slings suburetrais 

sintéticos, sling aponeurótico, correção 

de prolapso com e sem tela, remoção 

de tela, uretrolise, urertoplastia, fístulas 

urinárias) e incontinência urinária no 

homem (implante de esfíncter artificial e 

sling masculino). Esses termos estão pas-

sando por análise e editoração final pela 

Diretoria da SBU e deverão ser disponibi-

lizados em breve nos canais da SBU para 

todos os associados. 

Também destacamos a perspec-

tiva de chegada de novos tratamentos 

minimamente invasivos para a HPB, que 

já foram incorporados à prática e aos 

guidelines das Sociedades Americana e 

Europeia de Urologia e parecem ofere-

cer melhora significativa dos sintomas 

de LUTS-HPB com morbidade muito 

reduzida, possibilidade de tratamento 

ambulatorial e sem afetar a função 

sexual/ejaculatória. A Anvisa acaba de 

aprovar o dispositivo Urolift, que tem 

por objetivo promover a abertura da 

uretra prostática através do implante de 

elástico/âncora realizado por uretrocis-

toscopia. Ainda não se sabe quando es-

tará disponível comercialmente no Brasil 

nem como será o modelo de aprovação 

pelos planos de saúde. 

Finalmente, fazemos um comentá-

rio sobre o laser vaginal para incontinên-

cia urinária. Uma inovação recente na 

urologia feminina é o uso do laser vagi-

nal para tratamento da atrofia urogeni-

tal. Alguns especialistas acreditam que 

também possa melhorar a incontinência 

urinária e tem havido procura cada vez 

maior pelo método, apesar das poucas 

evidências científicas. Embora haja al-

guns trabalhos com resultados positivos, 

não se sabe qual deveria ser o protocolo 

de aplicação, manutenção e durabilidade 

dos resultados. Os guidelines de algumas 
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das principais sociedades da Urologia 

feminina, como ICS e IUGA, ressaltam 

que a qualidade dos estudos existentes 

não permite recomendar o uso do laser 

intravaginal para o tratamento da incon-

tinência urinária e recomendam que seja 

utilizado ainda em caráter experimental 

para essa indicação.

Referências:

1. Preti M et al. The Clinical Role of LASER 
for Vulvar and Vaginal Treatments in 
Gynecology and Female Urology: An 
ICS/ISSVD Best Practice Consensus 
Document. Neurourol Urodyn. 2019 
Mar;38(3):1009-1023.

2. Shobeiri SA, Kerkhof MH, Minassian VA, 
Bazi T; IUGA Research and Develo-
pment Committee. IUGA committee 
opinion: laser-based vaginal devices for 
treatment of stress urinary incontinence, 
genitourinary syndrome of menopause, 
and vaginal laxity. Int Urogynecol J. 
2019;30(3):371-376.

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

\DEPARTAMENTO DE
INTEGRAÇÃO ASSOCIATIVA              

 
CONHEÇA AS 
ATIVIDADES EM 
CURSO

Fundamental ser uma interface 

com os associados, com as demais So-

ciedades médicas e de saúde e com a 

população leiga, o que eleva a respon-

sabilidade de nossas ações. Retomando 

aos poucos o ritmo de nossas vidas e 

da vida associativa, as quatro áreas se 

empenharão em cumprir seus papéis 

propostos plenamente.

ÁREA DO JOVEM UROLOGISTA

Diante de uma rápida revolução 

tecnológica e de conhecimento, o 

jovem urologista, para se inserir de 

forma adequada e competitiva no 

mercado de trabalho, necessita de 

oportunidades reais de atualização e 

treinamento. O acesso a treinamento, 

principalmente de novas tecnologias, 

é bastante restrito e depende das 

oportunidades (pós-graduações e 

fellow) dentro e fora do país. Diversas 

instituições oferecem vagas para 

estes fins; no entanto, algumas sem 

qualquer alinhamento com a SBU. Por 

isso, a Diretoria da SBU e nossa têm a 

proposta de democratizar o acesso ao 

conhecimento e treinamentos práticos 

aos urologistas de todo o Brasil.

Para isso, constituir um sistema 

meritocrático de seleção transparente 

(“Milhagem SBU”), através da utili-

zação de um modelo de pontuação, 

considerando produção científica, 

participações nas atividades da SBU e 

provas de título, gerando assim uma 

lista “classificatória” que possa contri-

buir no preenchimento das vagas de 

pós-graduação e de fellowship. Com 

isso, espera-se gerar maior interesse 

e envolvimento dos jovens urologistas 

nas atividades da SBU.

Dr. Ariê Carneiro, coordenador
 

ÁREA DA UROLOGISTA MULHER

Seguimos trabalhando em prol 

da representatividade das mulheres 

nos diversos seguimentos da nossa So-

ciedade e especialidade. Com a CAU, 

seguimos com o projeto para realiza-

ção do censo das mulheres urologistas 

da América Latina, com um questio-

nário único para comparação entre os 

diversos países. No Brasil, o projeto foi 

já submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa e aguarda aprovação para 

veiculação entre os associados. 

Ainda em parceria com a CAU, 

em outubro irá acontecer o primeiro 

fórum de mulheres urologistas da 

América Latina, que seria presencial no 

Equador, mas devido à pandemia será 

realizado na forma virtual. É uma honra 

representar o Brasil e a nossa SBU nes-

te momento tão importante e histórico.

Dra. Maria Cláudia Bicudo Fürst,
coordenadora

 

ÁREA DO UROLOGISTA SÊNIOR

A iniciativa da atual Diretoria da 

SBU de criar um canal para o urologis-

ta sênior é bastante louvável, porque 

permite agregar a sabedoria e a expe-

riência dos mais velhos. Essa interação 

entre diferentes gerações propicia um 

convívio extremamente produtivo, que 

auxilia na definição de novos rumos.

O Estatuto da SBU, no artigo 7, 

parágrafo segundo, considera sócio 

remido quem tem mais de 70 anos de 

idade e que tenha contribuído como 

membro titular por mais de 20 anos. 

O terceiro parágrafo do mesmo artigo 

7 determina que o sócio remido está 

isento de pagamento da anuidade da 

SBU. Cabe a esse grupo, além de repre-

sentar os urologistas seniores do Brasil 

perante a SBU, implementar ações que 

possam trazer benefícios e maior parti-

cipação dentro do modelo associativo. 

A experiência adquirida por 

alguns urologistas seniores que parti-

ciparam de diretorias anteriores deve 

ser exaltada. A expertise acumulada 

pode ser bastante útil para auxiliar a 

SBU em alguns temas como mudanças 

no estatuto, organização de eventos, 

negociação com empresas parceiras, 

relacionamentos políticos nacionais 

e internacionais. Precisamos, inicial-

mente, conhecer melhor a população 

de urologistas com idade superior aos 

70 anos, ou seja, os sócios remidos 

da SBU, através de um levantamento 
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dessa população para conhecer melhor 

seus anseios e de que forma ambos os 

lados podem se ajudar.

Prof. Dr. Valdemar Ortiz, membro

 

ÁREA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
/ RELAÇÃO COM PÚBLICO LEIGO

A pandemia impossibilitou 

ações diretamente com a popula-

ção, educativas ou assistenciais. Em 

contrapartida, a SBU intensificou 

as ações através de todas as suas 

mídias. Na Rádio SBU, podcast oficial 

acessível nos principais canais de 

streaming de música, o programa SBU 

Responde apresenta entrevistas com 

informações direcionadas aos princi-

pais interesses do nosso público leigo 

manifestados pelos canais de comuni-

cação da SBU.

Campanhas de disease awareness 
estão sendo elaboradas, com o fim de 

disseminar informação sobre as princi-

pais condições urológicas que podem 

afetar as pessoas e muitas vezes não 

são identificadas no momento correto, 

podendo acarretar piores desfechos.

Na Semana da Saúde do Ho-

mem, entre 13 e 17 de julho, foi 

lançada a campanha Trato Feito 

com a Saúde, com divulgação ampla 

de material informativo sobre as 

principais afecções urológicas mas-

culinas e podcasts diários da Rádio 

SBU relacionados à saúde geral 

masculina (física, mental, financeira, 

profissional).

Educação populacional sobre 

sua própria condição de saúde, 

fortalecendo a medicina preventiva, 

passo importante a ser conquistado 

em nosso País.

Dr. Ricardo Luís Vita Nunes,
coordenador
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O International Brazilian Journal of Urology (IBJU) atin-
giu seu maior fator de impacto desde 2010: 1.342, sendo a 
revista de Urologia com maior impacto na América Latina. 

“O fator de impacto mostra o índice de citação da 
revista por outros periódicos, o mais importante para avalia-
ção da qualidade da revista. Artigos publicados em revistas 
com impacto maior são mais vistos, mais lidos e têm mais 
prestígio”, ressalta Dr. Luciano Favorito, editor-chefe do 
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REUNIÃO DA DIRETORIA APRESENTA 
BALANÇO FINANCEIRO
 

Membros da Diretoria reuniram-se por videoconferên-
cia no dia 10 de junho. Na ocasião foi apresentado o balan-
ço financeiro de 2019 da SBU. O relatório está disponível no 
Portal da Transparência (https://bit.ly/3h7ASDb). 

Também estiveram na pauta encontros que têm sido 
realizados com a AMB para discutir os impactos da pande-
mia nos programas de residência médica e as mudanças 
no calendário de eventos internacionais, entre outros as-
suntos. Integrantes da Diretoria da SBU, da Comissão de 
Seleção e Título de Especialista e da Comissão de Ensino e 
Treinamento têm participado de reuniões com a AMB para 
discutir os impactos da pandemia nos programas de resi-
dência médica. 

“Apesar de as decisões dependerem do MEC e da Co-
missão Nacional de Residência Médica, todas as Sociedades 

IBJU. A avaliação é anual e divulgada sempre no fim de junho 
pela Clarivate Analytics.

“Estimulo que todos os urologistas tenham nossa revis-
ta como leitura obrigatória e, se tiverem trabalhos de quali-
dade, enviem para nossa avaliação”, acrescenta.

O IBJU é indexado ao PubMed e ao ISI, totalmente open 
access e sem custo para os autores dos artigos. Submeta seu 
trabalho: www.intbrazjurol.com.br.

de especialidades médicas, inclusive a SBU, têm participado 
das discussões, fazendo levantamentos e enviando sugestões 
para que a conduta adotada por aqueles órgãos possa ser ade-
quada para atender às necessidades de formação do especialista. 
A Associação dos Médicos Residentes também tem participado 
desse fórum”, relata Dr. Alfredo Canalini, secretário-geral.

________________________________________

WEBINARS VOLTADOS PARA RESIDENTES

A SBU lançou no dia 1º de agosto o Treinamento Avança-
do para Residentes com Guidelines em Tratamento (TARGET). O 
tema de estreia foi Câncer de próstata de alto risco – atualização 
com guidelines. O TARGET é realizado no primeiro sábado de 
cada mês, às 10h, com acesso pelo Portal da Urologia. 

O conteúdo programático é organizado pela Escola Supe-
rior de Urologia, Comissão de Seleção e Título de Especialista e 
Comissão de Ensino e Treinamento.

IBJU CONQUISTA
MAIOR FATOR

DE IMPACTO
DESDE 2010 

____________________________________________________________________________________
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Já estiveram na pauta os seguintes assuntos: incontinência 
urinária, doenças da próstata, ISTs e urgências urológicas.

Confira os próximos webinars: problemas comuns na in-
fância (30/09), disfunção sexual (28/10) e infertilidade (25/11).

Os webinars realizados podem ser acessados em https://
bit.ly/2GI2aDy.

________________________________________

SBU REALIZA CAMPANHA DE SAÚDE DO 
HOMEM

Aproveitando o Dia do Homem, celebrado em 15 de 
julho, a SBU, em parceria com a Astellas, lançou a campa-
nha Trato Feito com a Saúde. A campanha teve como ponto 
de partida o resultado da pesquisa realizada pela SBU para 
avaliar o impacto da pandemia do novo coronavírus sobre os 
urologistas, que apontou que cerca de 90% dos participantes 
tiveram redução igual ou maior que 50% nas cirurgias eletivas 
e que 54,8% dos especialistas relataram diminuição de pelo 
menos 50% no número de cirurgias de emergência. 

PORTA-VOZES PARTICIPAM DE 
TREINAMENTO

A SBU vem oferecendo aos membros da Diretoria, dos de-
partamentos e diretores-presidentes das seções estaduais uma 
vez por mês o programa de Treinamento para Alta Performance 
(TAP) on-line. 

No dia 17 de junho, foi realizado Media Training, com 
os jornalistas Aline Thomaz, diretora da Vithal Comunicação 
Integrada; Marcio Martins, diretor da Trevo Comunicativa; e a 
jornalista de saúde Natalia Cuminale. No treinamento os parti-
cipantes receberam dicas sobre como conceder uma entrevista, 
como agir em frente às câmeras, como falar em rádio e como 
lidar com um gerenciamento de crise etc. O curso terminou 
com um treinamento prático de como responder ao jornalista 
em temas delicados.

No dia 15 de julho foi a vez do treinamento sobre Li-
derança com o consultor em gestão empresarial e educação 
executiva Jaime Jimenez e a especialista em educação corpora-
tiva Patrícia Rocha. Os participantes foram convidados a refletir 
sobre as características de um líder e como essa função vem se 
transformando ao longo dos anos. Ao final, houve uma dinâ-
mica de grupo.

________________________________________

CAPACITAÇÃO PARA ACADÊMICOS 

Lançado em maio, o Projeto de Ensino à Distância para 
Acadêmicos de Urologia (PEDAU) vem atraindo atenção de es-
tudantes do Brasil e do exterior. O objetivo é difundir a especia-
lidade com um urologista experiente falando sobre um tema, 
uma vez por mês. 

TAP abordou media training em junho

 SBU EM DIA 13
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A programação da campanha incluiu: na UroTV, vídeos de 
urologistas dos departamentos da SBU para o público leigo; na 
Rádio SBU, podcasts sobre importância do exercício na saúde, 
desafios e obrigações da paternidade, saúde financeira na pan-
demia, saúde e carreira e preconceito com o exame do toque 
retal; um hotsite com material de apoio no Portal da Urologia e 
posts nas redes sociais. 

REPERCUSSÃO NA MÍDIA
Também houve divulgação na imprensa de todo o Brasil. 

Somente na primeira semana a campanha alcançou mais de 80 
inserções na imprensa. 

Entre as matérias na imprensa: artigo no site da revista Veja 
Saúde do presidente da SBU, Prof. Antonio Carlos Lima Pompeo; 
matéria da Globonews com entrevista do Prof. Pompeo; matéria 
na Agência Brasil (o conteúdo foi republicado em mais de 40 si-
tes); matéria no portal UOL; entrevista na Rádio Nacional de Bra-
sília com o Dr. Roni de Carvalho Fernandes, diretor da Comissão 
de Comunicação da SBU; entrevista na Rádio Bandnews FM com 
o Dr. Cristiano Gomes, diretor do Departamento de Disfunções 
Miccionais; entrevista na Super Rádio com o Dr. Rodrigo Frota, 
diretor-presidente da SBU-RJ; matéria na TV Gazeta (afiliada da 
TV Globo no Espírito Santo) com entrevista do Dr. José Antonio 
Prezotti, diretor da Comissão de Seleção e Título de Especialista 
da SBU; entrevista na Rádio FM Cidade 97 de Mato Grosso do 
Sul com o Dr. João Juveniz, diretor-presidente da SBU-MS; entre-
vista na TV Bahia (afiliada da TV Globo) com o Dr. Lucas Batista, 
diretor-presidente da SBU-BA; e entrevista no RDTV News com o 
Dr. Newton Tafuri, diretor-presidente da SBU-MT.

________________________________________

PARECER SOBRE TRATAMENTO 
INTRAVESICAL 

A SBU emitiu um parecer sobre a prescrição e instilação 
intravesical de fármacos por urologistas que se sintam aptos 
a realizar o procedimento. O documento está disponível em       
https://bit.ly/35e0zj3.

________________________________________

NOVAS RECOMENDAÇÕES SOBRE ITU 

Estão disponíveis no Portal da Urologia as novas recomen-
dações para o tratamento clínico de infecções do trato uriná-
rio inferior em mulheres, elaboradas pela SBU, SBI, Febrasgo e 

SBPC/ML. Acesse: https://bit.ly/328FynS

________________________________________

CONSENSO SOBRE CARCINOMA 
UROTELIAL

Confira no Portal da Urologia o consenso brasileiro em 
carcinoma urotelial músculo invasivo e metastático, desenvol-
vido por oncologistas, urologistas e radioterapeutas:
https://bit.ly/2R4wR7F.

________________________________________

INSCRIÇÃO PARA O TISBU ABERTA ATÉ 
OUTUBRO

Os urologistas que desejam obter o Título de Especia-
lista em Urologia (TiSBU) podem se inscrever até 23 de outu-
bro. O exame será aplicado no dia 21 de novembro em São 
Paulo e consistirá em provas teórica (pela manhã) e teórico-
-prática (à tarde). Associados da SBU e da AMB têm desconto 
no valor da inscrição.

Podem prestar o exame: 

- Médicos que tenham concluído, até a data da inscri-
ção, programa de residência médica em Urologia; 

- Médicos que tenham concluído, até a data da inscri-
ção, residência médica em Urologia em hospitais reconheci-
dos/credenciados;

- Médicos com treinamento/capacitação comprovado 
em Urologia, por meio de atividades profissionais.

A prova objetiva conterá 80 questões objetivas, com 
quatro alternativas de resposta. Já a prova teórico-prática 
será composta por dez questões discursivas. 

O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de 
Gestão e Pesquisa (IBGP), e o edital está disponível em
https://bit.ly/2QrqgEd.  

PRÓ-TISBU TEM NOVA DATA

Já as provas teórica e teórico-prática para obtenção do 
Título de Especialista em Urologia (Pró-TiSBU) 2020 (voltadas 
para residentes), que seriam aplicadas em abril e foram sus-
pensas devido à pandemia da Covid-19, também foram remarcadas 
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A SBU apresenta os novos associados que foram promovidos à categoria titular 
remido, que contempla os urologistas que completaram 70 anos de idade e 20 
anos de Título de Especialista. A Sociedade parabeniza-os pela conquista.

para o dia 21 de novembro, em São Paulo. 
“Estamos trabalhando para oferecer o máximo de segurança 

em ambos os exames. Respeitaremos a distância mínima de 1,5 m 
entre os candidatos nas salas e o uso da máscara será obrigatório 
durante toda a permanência no local. Todos os candidatos deverão 

DELANO COSTA AZEVEDO

DIXSON CARNEIRO AMORIM

EDUARDO NEVES LIMA

HOMERO BRUSCHINI

JOSÉ BENEDITO VILELA

JOSÉ SOLON DE SOUZA

MICHEL CHEADE BITTAR

OZORIO PEDRO DE CAMPOS LEITE

VICENTE DE PAULA CIRIO NOGUEIRA

levar álcool em gel 70% em recipiente pequeno, transparente e sem 
rótulo para uso pessoal”, destaca Dr. José Antonio Prezotti, diretor 
da Comissão de Seleção e Título de Especialista.

O está disponível no site do IBGP (https://bit.ly/3liR7AE).

SBU APRESENTA NOVOS

ASSOCIADOS REMIDOS

 SBU EM DIA 15 SBU EM DIA 15
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SBU EM CASA
ULTRAPASSA 15 MIL
ACESSOS EM TRÊS MESES
WEBINARS TÊM SIDO VISTOS POR 
PARTICIPANTES DE VÁRIOS PAÍSES

Para diversos urologistas, desde abril, as noites de terças e quin-
tas-feiras têm sido dedicadas a adquirir e compartilhar conhecimento. 
Lançado pela Sociedade Brasileira de Urologia para dar prosseguimento 
à educação continuada dos urologistas em meio ao isolamento social 
imposto pela pandemia, o programa SBU em Casa tornou-se sucesso de 
público. Desde sua estreia, em 14 de abril, até 30 de julho foram conta-
bilizados 15.051 acessos, sendo 1.163 de outros 25 países.

Por Janaína Soares
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“Esses números, após três meses da 
pandemia que interferiu na vida de todos, li-
mitando sobremaneira nossas atividades pro-
fissionais, mostram o quão intenso foi o tra-
balho da SBU no período. Destaque-se que se 
relaciona apenas ao programa SBU em Casa, 
não incluindo outros desenvolvidos paralela-
mente, como o Programa de Ensino à Distân-
cia para Acadêmicos de Urologia (PEDAU); o 
Treinamento Avançado para Residentes com 
Guidelines em Tratamento (TARGET); o Trei-
namento de Alta Performance (TAP), voltado 
para cargos de gestão da SBU; o Interação 
com a Comunidade (INCO). Não se referiu 
também a nossa face da comunicação como 
o portal, o BODAU, o IBJU e a Rádio SBU. Re-
alizar 32 webinars em três meses, com média 
de 500 participantes por sessão e um total de 
15 mil na audiência é fato extremamente re-
levante! Isso se deve a um trabalho coletivo 
árduo, a uma equipe de que nos orgulhamos. 
A SBU não para!”, ressalta o Prof. Antonio 
Carlos Lima Pompeo, presidente da SBU.

Mais de cem painelistas já participaram 
do SBU em Casa desde a estreia. Para as trans-
missões que contam com palestrantes inter-
nacionais, a SBU oferece tradução simultânea. 
Para a divulgação dos webinars, a SBU tem 
apoio da Confederação Americana de Uro-
logia (CAU). Representantes de países como 
Peru, Bolívia, EUA, Argentina, Chile, México, 
Uruguai, Venezuela e Cabo Verde estão sem-
pre presentes na audiência das transmissões.

ESTREIA
O webinar de estreia obteve o maior nú-

mero de participantes até o momento: 1.175, 
com o tema “Atualização no tratamento do 
câncer de próstata”. Participaram os Drs. An-
tonio Carlos Lima Pompeo, Rodolfo Borges, 
Ubirajara Ferreira e Lucas Nogueira. No lança-
mento do programa, os 20 primeiros urologis-
tas que acessaram o webinar foram presente-
ados pela SBU e a Levitatur com um voucher 
de R$ 120 para refeição no aplicativo iFood. 

OPINIÃO DE PARTICIPANTES
Para o urologista Dr. Fábio Tucci Lon-

gato (SP), os webinars foram um dos legados 
positivos da pandemia para o meio urológico. 
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“Podemos nos atualizar, discutir casos 
clínicos e rever amigos mesmo que de 
forma virtual em diferentes lugares do 
mundo e ao mesmo tempo. Acredito que 
esse método veio para ficar e trazer mais 
um meio de ensino para o cotidiano cor-
rido da vida dos urologistas. É claro que 
os congressos presenciais não são subs-
tituíveis, ainda mais por proporcionar 
um contato mais afetivo entre nós. Mas 
tenho convicção que foi uma forma bri-
lhante da SBU para não deixar a educa-
ção continuada esfriar nesses momentos 
difíceis. Uma ferramenta que veio para fi-
car e somar nas nossas vidas”, comenta.

“O webinar foi uma estratégia fan-
tástica, tendo em vista o momento que 
estamos vivendo. Conteúdo e discussões 
muito bons, acho que deveria ser man-
tido”, opina Dr. Isaac Moura Pimentel 
Neto (BA).

Dr. Edgar Thorell (RS) também 
aprova a iniciativa da SBU. “Os webinars 
têm sido de muito boa qualidade. Tenho 
conseguido assistir aos da Nacional, da 
SBU-RS e de outros estados. Vejo com 
satisfação a preocupação dos urologistas 
do nosso País em acompanhar os avan-
ços em nossa especialidade”, comenta.

Dra. Conceição Dornelas (CE) res-
salta a qualidade dos webinars. “Agra-
deço à SBU por poder atualizar conte-
údos práticos de forma continuada. O 
acolhimento e o cuidado também têm 
sido reconfortantes e muito importantes. 
É bom assistir a colegas que generosa-
mente compartilham suas competências 
e experiências de forma solidária, neste 
momento de tanta angústia, incertezas e 
dificuldades. Quero expressar minha gra-
tidão a todos. É bom matar a saudade de 
colegas e professores do eixo Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Minas Gerais”, afirma.

Como seus colegas, Dr. Eduardo 
Wei Kin Chin (PR) também têm aprovei-
tado essa forma de educação continua-
da. “Os webinars propiciam uma atua-
lização científica de alto nível, integram 
diferentes colegas urologistas das diver-
sas regiões do nosso País continental e, 

acima de tudo, simplificaram o modelo de aprendizado. Acredito que é uma plataforma 
que veio para ficar, pois atinge um grande público a baixo custo, com possiblidade de 
interação imediata das informações. Parabéns à SBU, que vem cumprindo sua função 
mesmo com as restrições impostas pela pandemia.” 

O webinar foi uma estratégia 
fantástica, tendo em vista o 

momento que estamos vivendo. 
Conteúdo e discussões muito bons, 

acho que deveria ser mantido”, opina 
Dr. Isaac Moura Pimentel Neto (BA) 
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O QUE ABORDARAM OS 32 
WEBINARS JÁ REALIZADOS:

• Atualização no tratamento do câncer de próstata
• A telemedicina chegou: e agora?
• Manejo da disfunção do trato urinário inferior na espinha bífida 
• Endourologia em tempos de Covid-19: o que e como tratar 
• ITU em tempos de Covid-19
• Tratamento clínico da HPB em tempos da Covid-19
• Antibióticos profiláticos em procedimentos urológicos
• Terapia de privação androgênica na recidiva bioquímica 
• Infertilidade e hipogonadismo
• Discussão de casos em cirurgia uretral
• HBP/LUTS – discussão de casos baseados na nova diretriz da EAU
• Papel dos novos antiandrogênicos no tratamento do adenocarcinoma de próstata 

metastático 
• Nefrectomia parcial robótica
• Terapia de privação androgênica no paciente metastático virgem de castração
• Tratamento do refluxo vesicoureteral
• Defesa profissional
• Porque devo me preocupar e como minimizar a radiação ionizante em 

endourologia
• O que está mudando no tratamento cirúrgico do câncer de bexiga
• Manejo da síndrome da bexiga hiperativa: da primeira à terceira linha de 

tratamento 
• Discussão de casos de HPB: o que dizem os últimos estudos?
• Infecção urinária – resistência bacteriana e as Diretrizes da SBU e EAU
• Novos tratamentos minimamente invasivos para HPB vão mudar nossa prática?
• Câncer de próstata resistente a castração sem metástase: como identificar e 

quando iniciar o tratamento?
• Como prevenir e atuar em sangramentos durante cirurgias urológicas
• Bexiga hiperativa: uma discussão baseada em casos clínicos
• Biomarcadores em câncer de próstata. Quais são e quando utilizar?
• Câncer de próstata resistente a castração. O que o urologista precisa saber?
• Incontinência urinária feminina – aspectos práticos e discussão de casos clínicos
• Terapia de reposição de testosterona: mitos e verdades
• Recidiva bioquímica no seguimento do câncer de próstata: da definição à 

abordagem atual
• Tratamento cirúrgico para hipospádia da criança ao adulto
• Destaques em HPB/LUTS do congresso virtual da EAU 2020

TODAS AS EDIÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS EM: HTTPS://BIT.LY/SBUEMCASA 

1919 CAPA

https://bit.ly/sbuemcasa


AUA E EAU
ADAPTAM SEUS
CONGRESSOS
PARA A INTERNET
DURANTE A
PANDEMIA

DR. LUIZ OTAVIO TORRES
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais

pandemia da Covid-19 impôs drásticas mudanças na 

programação dos eventos mundiais. Alguns foram 

cancelados, outros, adiados ou adaptados para o 

formato on-line, como aconteceu com os congressos 

anuais da American Urological Association (AUA) e da European 

Association of Urology (EAU). Mesmo considerando que as 

experiências on-line podem não substituir completamente a 

profundidade e a amplitude das conferências educacionais 

presenciais, as instituições têm se empenhado para oferecer uma 

programação virtual para levar educação aos urologistas.

AUA
Nos dias 27 e 28 de junho a AUA realizou o AUA Live, 

com mais de 4 mil participantes, dos quais mais de 350 do 

Brasil. O evento contou com mais de 35 horas de programação 

educacional, incluindo uma palestra do Dr. Anthony Fauci sobre a 

atual pandemia da Covid-19, além de diretrizes clínicas, cirurgias 

semi ao vivo etc. A gravação do conteúdo, gratuito para os 

membros da AUA, ficará disponível até junho de 2021.

Em julho foi realizado o Research Weekend (http://tinyurl.

com/y557sune), com quatro webcasts: Novel technologies for 
benign urology research, Immune checkpoint inhibitors: impact 
of macro and microenvironment on efficacy, Robotics, artificial 
intelligence & machine learning e Early-career investigators 
showcase. De julho a setembro, o Summer School Webinar Series 
(http://tinyurl.com/y2m3gtau) contou com dois webinars ao vivo 

sobre tópicos variados. 
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No portal da AUA (www.auavirtual.org) há sempre uma 

vasta programação de educação on-line. Não deixe de acessar!

EAU
A 35ª edição do congresso anual da EAU, que estava 

programada para julho em Amsterdam, foi realizada na 

modalidade on-line, com uma abrangente programação, com 

sessões ao vivo, webcasts etc. O EAU20 Virtual Congress foi 

realizado de 17 a 19 de julho. Entre os destaques, os webcasts 

ProPSMA study, New frontiers in infections, Results from the 
phase III study of nadofaragene firadenovec, The real effect 
of prostate cancer treatment, Stones: the role of innovation e 
Testis cancer and surgical andrology e a sessão Nightmare on 
robotics, que abordou as complicações da cirurgia robótica sob 

a ótica dos tribunais. 

E de 20 a 26 de julho foi realizado o EAU20 Theme Week, 

com foco em um tópico diferente a cada dia: andrologia, imagem, 

urologia funcional, câncer de bexiga, câncer renal, câncer de 

próstata e litíase.

Todos os membros da EAU têm acesso gratuito ao conteúdo 

do congresso, que pode ser acessado em: http://tinyurl.com/

y5syzhkn.

Consulte o calendário de eventos on-line e os materiais 

educacionais da EAU em http://tinyurl.com/y2x83f9b. 

Seguimos confiantes de que novos tempos virão e 

poderemos voltar aos eventos presenciais em breve.

Um abraço!

a
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QUAIS MUDANÇAS
OU INOVAÇÕES
NA PRÁTICA
MÉDICA PODEMOS 
ESPERAR APÓS A 
PANDEMIA?

DR. ANDRÉ BERGER
especialista em cirurgia 

robótica, professor de Urologia 
da University of Southern 

California (Los Angeles, EUA) e 
membro do Departamento de 

Comunicação da SBU
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n ossas vidas pessoal e profissional têm sido afetadas con-

sideravelmente durante esse surpreendente 2020. A 

pandemia da Covid-19 impôs ou antecipou mudanças 

significativas na nossa prática urológica tanto no am-

biente do consultório como no hospitalar. Consultas 

virtuais por plataformas específicas ou mesmo por telefone, que 

antes eram uma opção, com implementação lenta e gradual, vira-

ram uma necessidade. Os congressos e reuniões antes 100% pre-

senciais foram convertidos para virtuais. A oferta e disseminação 

de informação aumentaram exponencialmente. Em algumas situa-

ções, a experiência de aprendizado remota tem sido até considera-

da superior à presencial.

Seja por necessidade (segunda onda da Covid-19, novas epi-

demias) ou por conveniência e controle de custo, novos protocolos 

e tecnologias poderão ser incorporados. Nos hospitais, por exem-

plo, triagem e check-in remoto e no caso de doença contagiosa, 

avaliação ou internação inicial dos pacientes em alas separadas. O 

objetivo deve ser isolar e tratar pacientes infectados, minimizando 

risco a pacientes sem infecção e ao corpo clínico.

Em Los Angeles (EUA), em julho, os reflexos 
da pandemia ainda eram percebidos de for-
ma clara, conforme relata o Dr. André Berger

Acesso  pelo 
CELULAR

https://portaldaurologia.org.br/medicos/pdf/bodau/2020/video_berger_ed_3_2020.mp4
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EMERGÊNCIA
Nas emergências da era pré-Covid-19, era comum uma 

sala de espera lotada, com vários pacientes com doenças e gra-

vidades distintas ocupando o mesmo espaço físico e em contato 

direto e grande circulação de familiares e profissionais da saúde.

Gravidade do problema ou acuidade da situação pode 

ser inicialmente avaliada por telemedicina numa consulta re-

mota inicial ou em uma tenda, estacionamento ou drive-thru 

antes mesmo da entrada no hospital. Câmeras com capacida-

de de medir temperatura e sinais vitais poderiam ser incorpora-

das ao processo.

ROBÔS
Robôs formais de telepresença ou mais simples como 

aqueles que têm um iPad ou similar como “cérebro” podem 

ser utilizados para esse screening, passar visita e também 

transportar suprimentos nos hospitais, ajudando a reduzir a 

circulação de pessoas.

ADMISSÃO
A popularização dos prontuários eletrônicos nos hospi-

tais poderia levar a uma solução semelhante à que as compa-

nhias aéreas estão adotando para check-in nos aeroportos.

Pacientes com internações ou cirurgias eletivas pode-

riam completar os registros até duas semanas antes da data da 

admissão ou cirurgia. Sistema de GPS poderia providenciar o 

check-in quando o paciente está na proximidade do hospital. 

Sistema já utilizado de cores de acordo com severidade (ver-

de, amarelo e vermelho) pode ser adaptado. Pacientes com sticker 
vermelho seriam conduzidos direto para os quartos, enquanto os 

com verdes poderiam fazer check-in e documentação em quios-

ques interativos. Pacientes chegando para maternidade e cirurgias 

eletivas poderiam fazer todo o registro remotamente e utilizar en-

tradas separadas dos pacientes em situação de emergência. Profis-

sionais da saúde também devem ter entradas separadas.

QUARTOS
Unidade separada para pacientes com doenças infec-

ciosas e quartos de pressão negativa para prevenir a contami-

nação pelo ar. Capacidade e treinamento para converter salas 

endoscópicas e unidades de hemodinâmica em UTIs seriam 

ideais para situações não usuais, além de robôs para levar/

trocar suprimentos dos quartos dos pacientes. Muitos rounds 
podem ser feitos seguramente por videoconferência. Moni-

torização dos sinais vitais também poderia ser feita de fora 

dos quartos. 

ALTA
Os prontuários eletrônicos podem se manter conectados 

aos wearables (relógio fitbit ou similar) dos pacientes se moni-

torização pós-alta ainda for necessária.

UTI
Mesmo hoje, em áreas mais remotas nas quais médicos 

intensivistas não estão disponíveis todo o tempo, já existem 

empresas médicas monitorando múltiplos pacientes à distân-

cia em um sistema de “torre de controle”.

CIRURGIAS
Telementorias para cirurgias robóticas ou outros procedi-

mentos já foram testadas com sucesso e devem cada vez mais 

ser utilizadas. Cirurgia robótica remota especialmente com a 

popularização de redes 5G poderá ser implementada com se-

gurança mais cedo do que o previsto. 

CONSULTÓRIOS
Sala de espera virtual para evitar aglomerações nos am-

bulatórios é uma solução que já pode ser implementada. Orga-

nização racional da agenda com alternância entre teleconsul-

tas, consultas presenciais e procedimentos deverão se tornar 

prática comum para tornar o cuidado aos pacientes mais se-

guro e efetivo.

A pandemia certamente tem trazido grandes desafios 

para nossa vida pessoal e profissional. Essas adversidades tor-

nam necessários adaptação, implementação e desenvolvimen-

to de novas soluções e tecnologias que podem melhorar a se-

gurança e cuidado dos pacientes e de certa forma tornar nossa 

prática clínica mais racional e eficiente. 

Consultas virtuais por plataformas específicas ou mesmo por telefone, 
que antes eram uma opção, com implementação lenta e gradual, viraram 
uma necessidade. Os congressos e reuniões antes 100% presenciais 
foram convertidos para virtuais. A oferta e disseminação de informação 
aumentaram exponencialmente. Em algumas situações, a experiência de 
aprendizado remota tem sido até considerada superior à presencial.”
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ecentemente, participamos de seminário 
que estimulou algumas reflexões interessan-
tes sobre o mecanismo do sistema de saúde 
brasileiro, do qual somos, indubitavelmente, 

engrenagem fundamental. Entre elas destacou-se nos-
sa percepção a respeito do futuro da medicina e os 
desafios que os médicos vêm enfrentando diante da 
rápida evolução tecnológica aplicada à área da saúde. 
Em que pesem os evidentes benefícios dessas novas 
tecnologias, verificamos que essa evolução acelerada 
nos impõe constante atualização profissional, inclusive 
mediante incorporação de habilidades inusitadas, para 
lidar com novos equipamentos, algumas vezes com 
acesso muito limitado ao treinamento correspondente. 

Esse paradoxo nos parece injusto, especialmente 
diante do papel fundamental que exercemos no fun-

r

QUAIS SÃO OS 
CRITÉRIOS ADOTADOS 
PARA ESTABELECER OS 
VALORES DE NOSSA 
REMUNERAÇÃO?

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, ARTIGO 1º: A MEDICINA É UMA PROFISSÃO 
A SERVIÇO DA SAÚDE DO SER HUMANO E DA COLETIVIDADE E SERÁ 
EXERCIDA SEM DISCRIMINAÇÃO DE NENHUMA NATUREZA. 

PROFISSÃO: S.F., TRABALHO QUE UMA PESSOA EXERCE PARA OBTER OS 
RECURSOS NECESSÁRIOS À SUA SUBSISTÊNCIA; OCUPAÇÃO, OFÍCIO.

cionamento do sistema de saúde. E mais: nos vemos 
obrigados a adquirir o know-how inerente a esses 
avanços, à custa de um elevado investimento pessoal, 
inclusive financeiro. Também é verdade que a maioria 
de nós arca com os custos de manutenção do local 
onde atendemos nossos clientes, usamos ferramentas 
de alto valor agregado, lidamos com o valor supremo 
da vida humana e nos dedicamos de corpo e alma 
ao exercício de nosso ofício. Contudo há aproximada-
mente duas décadas, vimos enfrentando tendência de 
desvalorização profissional, não obstante a magnitu-
de do exercício de nossa profissão.

Exemplos cotidianos dessa percepção equivoca-
da de nossa atuação profissional são as críticas recebi-
das pela demora no agendamento dos procedimentos 
e, no setor público, pela indisponibilidade dos mate-
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riais necessários para a execução do tratamento. Essa 
tendência demeritória da profissão médica atingiu 
seu ápice com a perda de um paradigma de qualquer 
profissão liberal: a liberdade de estipular os valores da 
contraprestação por nossos serviços.

E mais, a perspectiva para o futuro é de piora 
nessa situação, com o balizamento cada vez maior, e 
mais estreito, de nossa atuação, e o risco de sermos 
usados, ainda em maior grau, como bodes expiatórios 
dos possíveis insucessos da estrutura.

A mudança desse cenário é essencial para o res-
gate da dignidade de nossa profissão! Sabemos que o 
caminho não é fácil, e maior exemplo das adversida-
des que nos são impostas nesse desiderato é o proces-
so administrativo instaurado pelo Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade) contra a SBU, no 
qual nossa Sociedade é acusada da prática de crime 
contra a ordem econômica nacional, em virtude de 
nossa atuação na defesa da valorização profissional. 
Não poderia haver exemplo mais claro da inversão de 
valores a que estamos subjugados!

É preciso demonstrar que, ao longo do tempo, 
houve perda significativa do poder de compra da con-
traprestação auferida pela nossa profissão, chegando 
a patamares verdadeiramente aviltantes.

A SBU tem participado de todas as reuniões de 
defesa da profissão e de remuneração profissional, or-
ganizadas pela AMB, além de integrar ações do Insti-
tuto Brasil de Medicina (IBDM) na Frente Parlamentar 
da Medicina.

Desde março deste ano a AMB iniciou desenvol-
vimento de um trabalho para termos acesso às infor-

mações necessárias à exata compreensão da questão, 
tais como:   

1- Quais são os critérios adotados para estabele-
cer os valores de nossa remuneração?

2- Qual é o volume de glosas médicas?
3- Qual é a dificuldade para recorrer contra glo-

sas indevidas?
4- Dos recursos deferidos, quantos não são 

pagos?
5- Qual o impacto da remuneração médica nas 

receitas das operadoras de saúde suplementar?
Parecem informações que deveriam estar sob 

domínio público, mas a realidade não é exatamente 
assim! Também é relevante entender as diferenças 
marcantes desses dados nas diversas regiões do País e 
até mesmo entre contratos individuais firmados dentro 
de uma mesma região.

Unindo-se ao esforço da AMB, a SBU, assim 
como outras Sociedades de especialidades médicas, 
enviou um e-mail aos associados contendo o link des-
sa pesquisa e precisamos que todos respondam.

Esses dados servirão para termos um panorama 
mais preciso sobre o cenário da remuneração médica e 
serão usados também para alicerçar nossa atuação nas 
diversas frentes dessa batalha.   

Vamos participar, unidos conseguiremos superar 
todas as dificuldades!

Dr. Alfredo Canalini, secretário-geral
Dr. Rodrigo Monnerat, diretor da Comissão de 
Valorização Profissional

É preciso demonstrar que, ao longo do tempo, 

houve perda significativa do poder de compra da 

contraprestação auferida pela nossa profissão, 

chegando a patamares verdadeiramente aviltantes.”

“
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?E O “LANCET”
DA CLOROQUINA?
O QUE O FIASCO DO ESTUDO DA SURGISPHERE EM UM DOS 
MAIS PRESTIGIADOS PERIÓDICOS MÉDICOS PODE NOS ENSINAR 
A RESPEITO DE PESQUISA REPRODUTÍVEL
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crise da Covid-19 gerou frenesi por soluções e, numa 
plataforma de pesquisas antes da revisão (pre-print), 
Didier Raoult defendeu que a hidroxicloroquina 
(HCQ) seria a desejada resposta. Pequeno e limitado 

estudo, logo foi publicado com grande impacto graças a líderes 
como Trump e Bolsonaro, que a endossaram até em casos leves.

A saga da HCQ logo teve virada de mesa no The Lancet, 
no qual a desconhecida Surgisphere publicou grande estudo 
associando HCQ a aumento de mortalidade em casos graves. 
Porém sua integridade foi questionada e ele foi retratado após 
pressão para verificar sua fonte de dados. Esse fiasco científi-
co evoca o famigerado artigo da vacina MMR e autismo, do 
mesmo The Lancet (retratado após 12 longos anos), e que hoje 
baseia muitos anti-vaxxers. 

Resultados de estudos de intervenção correspondem à 
verdade (verdadeiro positivos e verdadeiro negativos) ou não 
(falsos positivos ditos com erro do tipo I e falsos negativos com 
erro do tipo II). O rigor é maior em evitar o tipo I pelo potencial 
malefício de dar algo inócuo para pessoas.

A crise de reprodutibilidade em pesquisa (RP) ense-
ja mudança de paradigma. Apenas em biologia, 70% dos 
cientistas não conseguem reproduzir outras pesquisas, e 
60% nem suas próprias! Para John Ioannidis, especialista do 
tema, a maioria das pesquisas são falhas, e aquelas com in-
teresses financeiros ou grande impacto têm mais propensão 
à falha de RP. Essa falha reduz eficiência, atrasa o progresso 
científico e gera uma crise pública de confiança. Estudos pré-
-clínicos sem RP chegam a custar US$ 28 bi/ano, sendo 85% 
dele evitáveis. O viés de publicação ao aceitar sobretudo es-
tudos “positivos” só aumenta a crise. 

Avaliação independente de dados é fundamental para 
gerar evidências robustas, um tipo de “mecanismo de auto-
correção”. Segundo Ioannidis, o valor da RP não se baseia na 
correção dos resultados dos estudos, mas em explicar o que 
foi feito neles. Embora não haja consenso, há diretrizes para se 
atingir RP. Primeiro, compartilhar dados fonte não identificados 
para validação e para novas descobertas por demais cientistas. 
Segundo, usar materiais de referência autenticados e identifi-
cáveis em experimentos, pois geram dados mais confiáveis e 
reprodutíveis. Terceiro, estruturar adequadamente métodos e 
análises, com pré-registro para sua avaliação crítica antecipada. 
Finalmente, publicar mais resultados negativos pois auxiliam na 
interpretação de resultados positivos relacionados e no desenho 
de novos estudos.

A urgência na Covid-19 desnudou a mazela dos estudos 
precários ou falsos e falta de RP, independentemente de viés 
político. Havia para o editor do The Lancet sem dúvida impe-
rativo de aceitar artigo contrário ao que suscitara uso da HCQ 
e dotado de provável erro do tipo I e maleficência; porém, no 
futuro, ele terá menos dissabores ao exigir mais adesão à RP nas 
submissões. Pelo menos agora foram mais céleres na retratação 
que no passado. Mais da saga da HCQ e de RP para o leitor 
interessado na versão via QR-Code.

1. https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-repro-

ducibility-1.19970

2. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.

pmed.0020124

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24411643/ 

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26057340/ 

5. https://www.nature.com/articles/d42473-019-00004-y

6. https://blog.scielo.org/blog/2014/02/27/reprodutibilidade-em-resul-

tados-de-pesquisa-a-ponta-do-iceberg/#.XxSawp5KjSE

7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25334033/

8. https://www.nap.edu/read/25303/chapter/9#119

9. https://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/jour-

nal.pcbi.1003285&type=printable

10. https://www.nature.com/articles/d42473-019-00004-y

11. https://scholar.google.com/scholar?q=10.1093%2Fjisesa%2Fiew092
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O embrião da viagem para a Índia surgiu em um al-
moço com Dr. Sanjay Kulkarni em um congresso da Société 
Internationale d’Urologie (foto à esquerda). Ao final do al-
moço ele falou “I own you a lunch, please come to Pune”.

Aos poucos a ideia foi tomando corpo e, conversando 
com Dr. André Cavalcanti (RJ), decidimos fazer a visita ao 
serviço do Dr. Kulkarni juntos. Entramos em contato com 
Dr. Kulkarni, que nos orientou sobre as melhores datas e 
alguns trâmites burocráticos, em especial o visto para a 
Índia. Com isso, agendamos a viagem para setembro de 
2018. Dr. André, por compromissos pessoais, poderia ficar 
apenas uma semana, enquanto eu poderia estender a via-
gem por mais dez dias. Como tenho filho pequeno, minha 
esposa considerou inadequado ir junto, principalmente por 
não termos muito conhecimento do país. Para chegar à 
Índia, atualmente o melhor caminho é via Dubai (voo São 
Paulo - Dubai, com duração de 13h, seguido do voo Dubai 
- Mumbai, de 3h). Entretanto voei via Frankfurt (São Paulo - 
Frankfurt, 13h30, e Frankfurt - Nova Deli, 7h).

DR. RODRIGO KREBS,
professor de Urologia da UFPR 
e coordenador do Setor de 
Reconstrução Urológica do 
Hospital de Clínicas da UFPR
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Dr. Kulkarni e Dr. Krebs



Conheça
algumas

curiosidades
sobre a

Índia

Ganesh Chaturthi, Pune
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PUNE

Depois que cheguei a Nova Deli, voei 
para Pune, cidade onde fica o centro de ci-
rurgia reconstrutiva do Dr. Kulkarni. Pune 
possui 3 milhões de habitantes, sendo um 
centro administrativo e cultural. É a cidade 
onde estão as cinzas de Mahatma Gandhi, 
no Palácio de Aga Khan; possui os maiores 
call centers do mundo e onde o polêmico 
guru Osho estabeleceu um ashram e ex-
pandiu seu movimento Rajneesh.

Ficamos em um hotel de rede oci-
dental por sugestão do Dr. Kulkarni. Isso 
evitaria um choque maior e nos ajudou a 
manter o foco em acompanhar a rotina de 
cirurgias de uretra. A clínica tem uma fun-
cionalidade muito prática, e os pacientes 
são avaliados por urologistas clínicos, que 
após o diagnóstico discutem os casos com 
Dr. Kulkarni. Ter contato com Dr. Kulkarni 
foi muito bom, pois ele nos ajudou a en-
tender um pouco a complexa e controver-
sa história da Índia, a razão e a forma que 
a Índia foi dominada pela Inglaterra entre 
os anos de 1858 a 1947. 

Na semana que estivemos em Pune 
estava ocorrendo o Ganesh Chaturthi, fes-
tival no qual se comemora o nascimento 
de Ganesha, deus da sabedoria, prosperi-
dade e fortuna.

MUMBAI

Após o período de observação com 
Dr. Kulkarni me despedi do Dr. André Ca-
valcanti, que retornou ao Brasil, e segui 
para Mumbai. Mumbai é a sétima cidade 
mais populosa do mundo, com 20 milhões 
de habitantes, lar de Bollywood e a oitava 
cidade com mais bilionários do mundo. A 
presença inglesa é sentida na arquitetura 
da cidade, que embora esteja em forte rit-
mo de modernização, ainda guarda muito 
da arquitetura de Londres em vários bairros. 

Por ser uma megalópole, a melhor 
forma de conhecer Mumbai é com um 
guia turístico. Existem vários locais, mas 
eu destacaria o Mercado Crawford, o Por-
tal da Índia e a favela Dharavi. O Mercado 

Crawford, como todo mercado público de uma cidade, é uma experiência interessante. 
Destaco o mercado de flores e especiarias, mas também o setor de venda de carnes (ovelha, 
porco), onde não existe refrigeração e o alimento fica exposto no ambiente. Os temperos, 
o forte cheiro de cominho, pimenta, feno-grego tomam conta do ar. Para nosso paladar a 
quantidade de pimenta é quase proibitiva, mas com o passar dos dias você se acostuma. 
Mas também vai dando uma saudade crescente do feijão com arroz. 
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 Ao lado, o fenômeno da aurora boreal. 
Abaixo, grupo que participou do passeio

Portal da Índia,
Mumbai

Favela Dahavari,
Mumbai

Mercado Crowford,
Mumbai (ao lado)

Nova Deli

É possível realizar uma aventura gastronômica e ex-
plorar a fundo a culinária indiana, mas não entrei a fundo 
nessa experiência. O Portal da Índia tem um significado 
importante para os indianos, pois foi por ele que os in-
gleses deixaram a Índia, e o portão foi fechado, perma-
necendo assim até hoje. O local também foi palco de um 
triste ataque terrorista em novembro 2008, quando uma 
bomba explodiu no Hotel Taj Mahal Palace & Tower e ou-
tros dois hotéis na cidade, deixando 195 pessoas mortas. 

Visitar a favela Dharavi – retratada em dois famo-
sos filmes de Hollywood: Quem quer ser um milionário? 
e Lion – uma jornada para casa – foi para mim um dos 
momentos de disruptura, pois pude ver uma miséria que 
nunca tinha visto antes. Crianças com menos de cinco 
anos trabalhando em locais insalubres e uma vida muito 
diferente da que temos por aqui. Ali o termo resiliência 
ganhou um novo significado na minha vida.

 UROLOGIA PELO MUNDO 29

EDIÇÃO 3   |   JULHO    SETEMBRO   2020   

NOVA DELI

Por fim, segui para Nova Deli. Eu destacaria os 
mercados de especiarias no centro da cidade, bem 
como as joalherias dominadas por artífices e ourives 
afegãos há várias décadas. Com preços muito mais 
em conta que no Brasil e com a possibilidade de 
você personalizar uma joia, essas joalherias são um 
paraíso para aqueles que gostam e apreciam ouro, 
prata e diamantes. As joias são vendidas com certi-
ficados internacionais de recompra e com a origem 
das pedras preciosas. 

Outra experiência interessante é ir às famosas 
alfaiatarias, onde você escolhe os tecidos, suas medi-
das são tiradas e em pouco mais de 24h recebe no 
hotel seu terno ou costume personalizado. 

Quem está em Nova Deli não deve per-
der a ida a Agra (cerca de 250 km ao sul), onde 
fica o suntuoso Taj Mahal, mausoléu constru-
ído para a esposa do imperador mongol Shah 
Jahan, morta ao dar à luz o 14º filho do casal, 
em 1631. Agra é muito pobre, quando você 
chega de carro nem parece ser a cidade que 
abriga o Taj Mahal. Ao entrar no espaço do 
mausoléu, uma sensação de paz e tranquilida-
de se contrasta com a agitação da cidade de 
1,5 milhão de habitantes.

Enfim, a viagem para a Índia deixou 
uma vontade de voltar, explorar novas ci-
dades e me aprofundar no conhecimento 
desse curioso país. 

Taj Mahal A curiosa relação com as vacas
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Fortaleza encanta 
por belas praias e 

paisagens
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ano de 2020 foi marcado pela grande pandemia da 
Covid-19. Tivemos que nos afastar do trabalho, dos 
congressos médicos e do convívio social. Buscamos 

nos atualizar em casa, isolados em nossos computadores, através 
dos múltiplos webinars. 

Em março de 2021, teremos a honra de sediar em Fortaleza 
o XIII Congresso Norte Nordeste de Urologia, evento oficial da 
Sociedade Brasileira de Urologia. Estamos preparando uma bela 
programação científica, com renomados palestrantes locais, re-
gionais, nacionais e internacionais. 

Será uma grande oportunidade de festejarmos o retorno da 
atualização de forma presencial. Entre uma palestra e outra, te-
remos a oportunidade de voltarmos a visitar os estandes e tomar 
aquele cafezinho. Entretanto, antes ou depois do Congresso, no 
intervalo entre as aulas ou à noite, você pode aproveitar e desfru-
tar as maravilhas que esta cidade oferece.

Cidade será sede do XIII Congresso Norte Nordeste
de Urologia em março

A capital cearense é um dos destinos mais cobiçados do 
Brasil por conta das suas praias exuberantes e paisagens esplên-
didas, além de locais históricos interessantes. Sem dúvida, os des-
taques são as belas praias, como a Praia do Futuro, as Praias de 
Iracema e Meireles, a Praia de Cumbuco e as lindíssimas Canoa 
Quebrada e Jericoacoara, verdadeiros cartões-postais.

Para quem vai viajar com a família, a diversão também é ga-
rantida. Além das praias, os parques Beach Park (melhor parque 
aquático da América Latina pelo Tripadvisor), Engenhoca Parque 
e o Ipark, que são complexos de aventuras em meio a uma área 
de extensa natureza.  

A cidade reúne atrações históricas, como o Mercado 
Central, a Igreja Nossa Senhora da Assunção e a Catedral 
Metropolitana, além de centros de comércio de artesanatos. 
Sem contar os mais diversos restaurantes e bares espalhados 
pela cidade. 

o
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1. CENTRO HISTÓRICO

Abriga os pontos mais visitados da 
cidade e conta a sua história por meio de 
seus prédios, monumentos e praças. Por 
lá, a Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da 
Assunção é uma das regiões mais preser-
vadas. Um bom tour pelo local deve incluir 
a Catedral Metropolitana, as Praças dos 
Mártires e General Tibúrcio, entre outras. 
O charme das casas e prédios históricos 
chamarão a sua atenção.

2. MERCADO CENTRAL

É o maior centro comercial de ar-
tesanato do país. Suas atividades foram 
iniciadas em 1809, quando eram vendi-
das frutas, carnes e verduras. Na época, 
a comercialização desses produtos foi 
proibida e o artesanato ganhou espaço. 
O cenário no mercado é bem interessante 
e você ficará surpreso com a exposição 
dos produtos, como chapéus, sandálias, 
redes, guardanapos, rendas, lembranças 
e muito mais. 

3. FEIRINHA BEIRA-MAR

Funciona há mais de 26 anos e faz 
muito sucesso entre os turistas. Você fica-
rá apaixonado pela variedade de produtos, 
como couros, madeira, mandalas e telas, 
além de vestuário. No local, é possível com-
prar muitos acessórios feitos de sementes, 
pedrarias, miçangas, capim dourado, entre 
outros. Dá para sair com a sacola cheia de 
lembrancinhas para a família toda.

4. EMCETUR

Essa prisão da década de 1850 atu-
almente abriga lojas de artesanato onde 
antes ficavam as celas.

5. PRAIA DO FUTURO, FORTALEZA

A praia é bela, com um mar de cor 
verde, água quentinha (26 a 28 graus), enor-
me extensão de areia e ondas bem fortes, 
um local perfeito para quem gosta de surfar. 
Lá há barracas de praia que são restaurantes 
bem estruturados, à beira mar, que ofere-
cem o melhor da culinária cearense.  

6. PRAIAS DE IRACEMA E MEIRELES, 
FORTALEZA

Local que abriga a maior parte da rede 
hoteleira de Fortaleza. As praias de Irace-
ma e Meireles têm infraestrutura bem legal 
com amplos calçadões, quadra de esportes 
e feiras de artesanato, além de serem muito 
arborizadas. Por lá não deixe de conhecer a 
estátua da Virgem dos Lábios de Mel.

7. PRAIA DE CUMBUCO, CAUCAIA 

É conhecida como Havaí do kite-
surf, devido aos seus fortes ventos, prin-
cipalmente entre julho e dezembro. Além 
de uma praia maravilhosa e ótima para ir 
com a família, a Praia de Cumbuco tam-
bém é ideal para passear de bugre ou 
quadriciclo para percorrer um longo ca-
minho até a Lagoa do Banana.

8. PRAIA DE MORRO BRANCO, BE-
BERIBE

Se quer apreciar as incríveis paisa-
gens e fazer belas fotos, a Praia de Mor-
ro Branco precisa fazer parte do roteiro 
das praias de Fortaleza para visitar. Além 
da vista, o Monumento Nacional das Fa-
lésias ganha destaque na paisagem. Ele 
é um caminho que percorre um desfila-
deiro com diferentes tons. Lembra aquela 
abertura do Fantástico dos anos 80? Foi 
gravada bem naquele local.

9. CANOA QUEBRADA, ARACATI

Está entre os melhores lugares pró-
ximos a Fortaleza para conhecer. É uma 
das regiões mais procuradas para quem 
quer tranquilidade, sol e paisagens for-
madas pelas falésias. Mesmo com delicio-
sas pousadas, o local preserva ainda um 
estilo todo rústico e alternativo. Dá para 
fazer passeios de buggy e tomar delicio-
sos banhos de mar de cor azul turquesa.

10. PRAIA DE JERICOACOARA, JIJOCA

Sem dúvida é uma das praias mais 
bonitas do mundo. Jericoacoara é uma 
vila de pescadores incrivelmente linda e 
que conserva seu ar rústico com ruas de 
areia e uma paisagem de dunas e serrote 
exuberantes.

PRINCIPAIS
ATRAÇÕES:
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11. BEACH PARK

Se vai viajar com a família, o Beach Park deve estar entre 
as atrações. É considerado o melhor parque aquático da Améri-
ca Latina, sendo perfeito para crianças. Há muita diversão com 
piscinas, toboáguas radicais e correntezas em uma espécie de 
rio bravo. É diversão para toda a família.

12. RESTAURANTES E BARES EM FORTALEZA

Fortaleza é dotada de excelentes restaurantes que ofe-
recem desde a culinária regional até a mais requintada gastro-
nomia internacional. Entre esses, pode-se citar: Cocobambu 
(sede original), Colosso, Cabaña del Primo, Santa Grelha etc. 
Se desejar diversão, há bares e pubs como Moleskine Gastro-
bar, Cervejaria Turatti, Austin e Colosso Lake Lounge.

POR DR. ROMMEL
PRATA REGADAS,
diretor-presidente da SBU-CE

Para ter uma visão mais completa sobre os pontos 
turísticas do estado do Ceará, é só acessar o site: 

VEMTAMBEM.COM.BR 

Praia de Jericoacoara     

Praia de Canoa Quebrada
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omecei a desenhar ainda pequeno, sob influência de um tio e 
da minha mãe. Ele fazia histórias em quadrinhos para mim e 
minha mãe pintava a óleo e porcelana. Eu sempre me consi-
derei um “garatujista”. Garatuja é o desenho tosco, mal feito. 

Os “garatujistas” não podem ver um espaço em branco para ali rabis-
carem um rosto, uma caricatura.

Não posso dizer que algum artista me inspirou, tenho meu 
estilo, mas certamente tive influências inconscientes.

Desenhei, com certa frequência, no Serviço de Urologia 
do  Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Desenhava o cotidiano 
dos residentes, do serviço e mesmo do hospital, de uma manei-
ra cômica. Foram vários desenhos, os quais foram expostos quan-
do o serviço completou 45 anos. Uma vez aposentado, continuo 
“garatujando”.

Nunca fiz cursos de desenho, porém tenho vários livros 
sobre o assunto. Gosto de pintar faces e pretendo exercitar 
minha visão a fim de melhorar essa habilidade.

Os desenhos que faço guardo os que considero bons 
e às vezes também presenteio as pessoas com alguns deles.

Sempre tive atividades paralelas à Urologia, arranhar 
o violão é um hobby antigo. Sou bem eclético musicalmen-
te, mas aprecio uma bela seresta.

Também já pratiquei pesca submarina e mergu-
lho autônomo. 

Fui carateca por nove anos e, em 1971 e 1972, 
campeão brasileiro por equipe. Aliás, o professor Fer-
nando Almeida, colega nosso, é faixa preta em caratê. 
Eu sou faixa roxa.

POR DR. CLÁUDIO LUIZ MARTINS LIMA, 72 ANOS, UROLOGISTA 
DE PORTO ALEGRE (RS), EX-CHEFE DO SERVIÇO DE 
URODINÂMICA E UROLOGIA FEMININA E FUNCIONAL DO 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

c

UM PASSATEMPO QUE 
SURGIU NA INFÂNCIA E 
PERDURA ATÉ HOJE
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Desde 1980  joguei tênis e, por dez anos, golfe. Tive que inter-
romper ambos por problemas de saúde.

Embora meu desempenho nessas atividades ficasse aquém das 
minhas expectativas, meu lema era praticar e certamente tive sensações 
semelhantes às de muitos atletas.

Durante a quarentena, os desenhos e o violão continuam meus 
companheiros.

Campeão 
brasileiro por 

equipe,
em 1972

Com o Prof. 
Cukier, chefe do 

Serviço de Urologia 
do Hospital Necker 

(França)

Com o
Prof. Protásio

Alves, competente 
urologista e 

companheiro
de festas
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Por Dr. Wilson 
Busato Jr., 

urologista em 
Camboriú (SC), 

enófilo, membro da 
Confraria Amigos do 

Vinho desde 1995

“Terra molhada, suor? Lá vêm vocês com essa 
história de aromas. Que frescura!” Quantos aro-
mas pode ter um vinho? Devo necessariamente 
sentir os mesmos aromas que outras pessoas? 
As respostas são: infinitos e não. Bem, e como 
aprender? Como todo conhecimento, é preciso 
tempo de estudo, experimentação e metodo-
logia. Comece por criar uma memória olfativa, 

sentindo o cheiro de tudo que puder: frutas, ver-
duras, hortaliças, árvores, couro, alimentos, pão 

etc. Se não houver um conhecimento prévio, 
não haverá como comparar. Não tenha vergonha 

de cheirar, mesmo em público.

OS
AROMAS

DO
VINHO
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Mas felizmente existe um método que ajuda muito os neófilos, já 
que podemos sentir mais de um trilhão de aromas (Rockefeller Universi-
ty, 2014). Basicamente, os aromas do vinho se dividem em três grandes 
categorias. Como o processo de vinificação é dinâmico, a separação en-
tre cada uma das etapas por vezes não é nítida (por exemplo: leveduras 
atuam nos aromas secundário e terciários).

Aromas primários vêm da própria uva e são basicamente depen-
dentes da variedade da uva, do terroir, do clima e da atuação do enó-
logo com as videiras (data da colheita, densidade dos cachos, exposição 
solar, trabalho com a fruta no lagar). Tente relacionar com aromas florais 
e frutas, eles costumam ser os primeiros aromas que emanam da garrafa 
recém-aberta e podem ser perdidos com o uso de decanter. Cada uva 
costuma ter um aroma característico: lichia (Gewürztraminer), apricot 
(viognier), groselha (sauvignon blanc), amora (shirz), tabaco (Château-
neuf-du-Pape) etc.

Outro fator que afeta a uva é o terroir (conjunto de fatores am-
bientais como clima, terra, água, frio etc.). Muitas uvas mudam de acor-
do com a altitude e o clima mais ou menos quente. Uma característica 
comum em altitude é o alto nível de polifenóis e as peles de uvas mais 
espessas causadas por maior luz solar. Uvas diferentes comportam-se de 
maneira diferente em diferentes altitudes. A uva Chardonnay tem estilos 
mais maduros em climas mais quentes, tendendo para frutas tropicais, 
enquanto um Chablis na margem norte da Borgonha é mais geralmente 
associado a frutas de maçã e de caroço.

Mas o enólogo também pode trabalhar a fruta para ter o aroma de-
sejado. Se quer salientar os aromas frutados, pode fermentar em tanques 
de inox ou mesmo de concreto ou fazê-lo no carvalho, diminuindo os aro-
mas de frutas e flores. Em vinhos com mistura de uvas (blend) o trabalho 
com cada uma das uvas vai culminar aromas primários mais complexos. 

Os aromas secundários estão relacionados principalmente com o 
processo de vinificação e, portanto, intrinsecamente ligados ao enólogo. 
Esse é um assunto complexo que vai desde o tempo de contato com a 
casca, passando mais sabor ao mosto, até uma fermentação malolática 
controlada pela temperatura. Incluem especiarias, baunilha ou notas tos-
tadas de carvalho, especialmente barricas americanas novas ou a textura 
cremosa e amanteigada que pode ser um sinal revelador da fermentação 
malolática (lembra leite quando exagerada), um processo que suaviza a 
acidez em um vinho, convertendo o ácido málico em ácido lático.  

Aromas terciários, também chamados de bouquet, decorrem do enve-
lhecimento e podemos associar com aromas de florestas, grutas, chão, como, 
vinhos tintos, couro, trufa, caixa de charuto, tabaco, cedro e cogumelo, para 
citar apenas algumas. Cabernet Sauvignon com alguma idade da garrafa cos-
tuma cheirar a tabaco, folhas molhadas e outros aromas complexos.

Nos vinhos brancos, podem desenvolver-se notas de nozes, cogu-
melos ou mel, enquanto a gasolina ou o querosene são frequentemente 
associados aos Riesling envelhecidos. Vinhos mais velhos tendem a não 
ter aromas primários e poucos secundários, nesses casos o uso do decan-
ter ajudará a salientar os aromas terciários.



DR. RICARDO LUÍS VITA 
NUNES, 
urologista de São Paulo

    EDIÇÃO 3   |    JULHO    SETEMBRO  2020

COZINHAR 
É UMA 

TERAPIA

A cozinha. Ame-a ou deixe-a. Muitas pessoas 
têm verdadeira aversão a “ter” que cozinhar e, quiçá, 
“fritam um ovo”! Por outro lado, há os amantes! 
Cozinhar é uma arte e desde os nossos primórdios 
contribuiu para a socialização da nossa espécie, com 
a coletividade e com a construção de culturas. Para 
mim, é ainda uma baita terapia! 

A paixão por cozinhar é recente, em torno de 
15 anos, mas desde a infância admirava a funcionária 
de casa e minhas avós, cozinheiras de mão cheia, e 
meu tio Lalau, com seus pratos “superespeciais da 
casa”, que já me punha a comandar (supervisionado) 
os churrascos da família na adolescência. 

Há anos minha leitura não médica preferida 
tem sido livros de culinária, que despertam minha 
curiosidade e me fazem externar uma criatividade e 
um dom que eu nem sabia que tinha! A ponto de 
criar receitas ousadas, de improviso e sempre fazer 
algo diferente do que já fiz ou de como fazem...

Esta receita tem um valor especial e um sabor 
ímpar. Com a família na Chapada dos Veadeiros 
experimentamos a base desse prato no Bistrô da 
Zu. Peguei a ideia, mas como sempre fiz minhas 
modificações. Espero que gostem, combina com o 
inverno, tem um delicado equilíbrio entre picância e 
o adocicado e harmoniza muito bem com um bom 
tinto do Velho Mundo.

Bem, meu primeiro conselho é que para 
uma receita ser especial precisamos de produtos 
de qualidade e de preferência naturais. Faz, sim, 
diferença. E isso vale para os utensílios, como facas 
e panelas. O outro ponto é a organização, o mise 
en place ajuda na elaboração da receita, no tempo 
e quantidade certos. E não ter pressa, visto que 
não estamos em um reality de culinária, nem com a 
responsabilidade de um restaurante. Devemos curtir o 
que estamos fazendo, o resultado fica melhor!

37       BODAU    |    UROLOGIA GOURMET



EDIÇÃO 3   |   JULHO    SETEMBRO   2020   

38

RISOTO DE LINGUIÇAS COM AMEIXA

Ingredientes: 
400g de arroz Carnaroli; 18 ameixas secas pequenas 
(ou 12 grandes) cortadas em tiras finas; 150g de 
linguiça toscana; 150g de linguiça calabresa; 150g 
de linguiça apimentada; 150g de linguiça de costela; 
1 colher de sopa de páprica defumada; 1 colher de 
chá de cominho; ½ cebola roxa picada em cubos 
pequenos; 2 dentes de alho picados; 4 colher de 
sopa de manteiga de garrafa; 50g de manteiga com 
sal; 1 xícara de vinho branco (bom); 50g de queijo 
ralado (eu uso raclette, mas pode ser parmesão); 
lascas de queijo azul (opcional); cebolinha picada a 
gosto; salsinha picada a gosto; 2 ramos de tomilho 
fresco, ½ limão siciliano e 2l de caldo de legumes 
natural (2l de água, sal a gosto, 2 cenouras cortadas, 
1 cebola branca cortada em cunhas, 2 talos de 
salsão, 4 dentes de alho amassados,  3 ramos de 
orégano fresco, 1 ramo de alecrim, ½ talo de alho 
poró, 2 folhas de louro, ½ pimenta dedo de moça 
sem semente e polpa).

Caldo:
quanto mais encorpado, mais saboroso ele fica, 
então coloco para ferver de tampa fechada com 
todos os ingredientes desde o início da receita (fica 
pelo menos 1h30min). 

Linguiças: 
retire a carne das tripas através de malaxamento 
(igual nas alças para ampliação vesical ou neobexiga) 
após cortar as extremidades; após isso, retirar 
todas as placas de gordura através de manobra de 
contar dinheiro” (como fazemos no ápice prostático 
numa PTV...). Confiem, tirem essas placas, pois elas 
estragam a receita. Depois disso, “mão na massa”! 
(Achei melhor do que escrever mão na linguiça. rs.). 
Colocar a páprica, o cominho e a cebolinha e misturar 
com as mãos como se estivesse sovando massa. Como 
uso panela de ferro, refogo as linguiças com duas 
colheres de manteiga de garrafa. Vão “pipocar” 
alguns pelotes de gordura: tirar! Reserve o refogado. 
Mais duas colheres de manteiga de garrafa e refogue 
cebola e alho e agregue o suco do limão deglaceando 
a gordura que restou da linguiça. Adicione o arroz 
e refogue por poucos minutos, ajuda a deixá-lo no 
ponto certo. Adicione o vinho e, após evaporar, 
adicione o caldo aos poucos e continue mexendo o 
arroz, sem amassá-lo. Após 10 minutos, adicione a 
linguiça e as ameixas e continue o processo (caldo 
e mexer) por mais 8 minutos. Ao final, adicione a 
manteiga, o queijo ralado e a salsinha, incorpore 
bem no risoto e feche a panela por 5 minutos. Antes 
de servir, lascas do queijo azul (opcional) e fio de 
azeite. Ecco! 

Enquanto isso....



AO CONSTATAR QUE A SAÚDE NÃO 
IA BEM, DR. CARLOS SACOMANI 

ENCAROU MUDANÇAS DE HÁBITO E 
HOJE PRETENDE CORRER OS 15 KM DA 

SÃO SILVESTRE

DR. CARLOS SACOMANI, 
urologista, médico titular do 
AC Camargo Cancer Center e 
coordenador de Tecnologia em 
Saúde da Sociedade Brasileira 
de Urologia

É POSSÍVEL. 
EU PERDI 

24 KG SEM 
CIRURGIA E 
SEM DIETAS 

MILAGROSAS
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o final de 2017, eu pesava 110 kg para os meus 1,82 
metros de altura. Se calcularmos, o índice de massa 
corpórea (IMC) era de 33,2 (obesidade grau I). Dor-

mia mal, utilizava dois anti-hipertensivos, a glicemia estava um 
pouco acima do limite (minha família é de diabéticos) e também 
usava um hipoglicemiante oral. Além disso, o perfil lipídico não 
era dos melhores. A circunferência abdominal era superior a 100. 
Em suma, clara síndrome metabólica. 

A pedido de um amigo neurologista (dada minha recla-
mação sobre sempre acordar cansado), fiz uma polissonogra-
fia. O resultado foi alarmante: mais de 40 episódios de apneia 
e apenas trinta minutos de sono REM (profundo). Em outras 
palavras, eu não dormia. O próprio neurologista aplicou um 
questionário de fadiga e o escore: alto. Para quem me co-
nhece, isso era inacreditável. Sempre fiz mil coisas ao mesmo 
tempo e não paro um minuto sequer. Fiz uma consulta ao car-
diologista, meu parceiro de consultório, e o prognóstico não 
foi animador. A conversa foi mais de amigo do que de médico. 
Os riscos de infarto, complicações cardiovasculares e acidente 
vascular cerebral colocados à mesa.

A ficha caiu. Tomei a decisão de mudar os rumos. No co-
meço, poucos acreditavam que eu conseguiria. A família, como 
sempre, deu o suporte. Encarei uma dieta low carb por quatro 
meses. A orientação feita pela nutricionista e pelo cardiologista. A 
ideia era perder peso, mas ele me pontuou que essas dietas não 
são para sempre. É apenas o ataque inicial. Perdi 12 kg em 4 meses 
(a meta era 10 em 6). Ao mesmo tempo, retomei atividade física. 
Sempre gostei de corrida. Fui atleta na adolescência e na faculda-
de. Lutei judô, competindo e treinando, chegando à faixa marrom 

(um grau abaixo da preta). Retomei os treinos para correr. Fiz um 
planejamento. No começo, caminhada. Depois, caminhada e trote. 
Na sequência, trote e corrida. Finalmente, corria 5 quilômetros e 
fui acelerando o passo. Em um ano, perdi 20 kg. Hoje estou 24 
kg mais magro. Peso 86 kg. Corro, no mínimo, duas vezes por 
semana. Uma vez por semana, com certeza, 10 quilômetros. Mi-
nha meta é correr os 15 km da São Silvestre em dezembro. Atual-
mente, faço atividade física todos os dias. Antes da pandemia, era 
corrida, spinning, trilhas de bicicleta e treinamento funcional. Este 
último e o spinning tive de suspender devido à pandemia, mas faço 
exercícios HITT (intercalados de alta frequência). 

Meu conselho aos colegas: é possível. Eu perdi 24 kg sem 
cirurgia e sem dietas milagrosas. Hoje, tenho um regime alimen-
tar balanceado de segunda a sexta. Nos finais de semana me dou 
o direito de cometer alguns exageros. Porém não descuido. 

Somos médicos e temos de cultuar hábitos saudáveis. Te-
mos de ser o exemplo. Existem inúmeros estudos correlacionando 
câncer com obesidade. Para os pacientes, conto minha história. 
Hoje, aos 51 anos, sou mais saudável do que era aos 40. Disci-
plina, força de vontade e, sobretudo, a consciência de que eu 
queria acompanhar todo o crescimento de minhas filhas foram 
fundamentais. 

Fico feliz que o BODAU tenha aberto espaço para 
depoimentos como este. Espero instigar os colegas a seguir 
o mesmo caminho. Sugiro procurar um cardiologista ou 
endocrinologista, estabelecer metas. Identificar a atividade 
física que lhe dá prazer e procurar seguir com afinco. O 
primeiro mês é o pior. Depois, seu corpo passa a clamar por 
exercícios. Faça disso uma parte de sua rotina.

n

Somos médicos e 
temos de cultuar 
hábitos saudáveis. 
Temos de ser o 
exemplo. Existem 
inúmeros estudos 
correlacionando câncer 
com obesidade. Para os 
pacientes, conto
minha história”
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Augusto Modesto (coordenador científico), Humberto Ferraz 
(vice-diretor-presidente), Rafael Tourinho (coordenador de comu-
nicação), Lucas Batista (diretor-presidente)

BBaahhiiaa

\CEARÁ\             

 ATUALIZAÇÃO ESTÁ 
MANTIDA

A Diretoria da SBU-CE tem trabalhado arduamente, 

mesmo no período da pandemia da Covid-19. Sema-

nalmente realizamos o Reciclagem Teórica em Urologia 

(RTU), seguindo um calendário pré-programado. Discuti-

mos afecções urológicas de forma multidisciplinar. Uma 

vez por mês, realizamos a reunião do Grupo de Estudos 

em Tumores Urológicos do Ceará (GETUC). Esse encontro, 

realizado há dez anos, é ponto de encontro entre urologis-

tas, oncologista e radioterapeutas, principalmente. 

Também temos realizado reuniões periódicas com 

urologistas do Norte e Nordeste brasileiro (ao todo 13 

seções estaduais) para preparação do XIII Congresso Norte 

Nordeste de Urologia, que ocorrerá em conjunto com o III 

Simpósio de Uro-Oncologia e II Simpósio Internacional de 

Medicina Sexual no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, 

no período de 04 a 06 de março de 2021. Provavelmente 

será a primeira oportunidade de encontro dos urologistas 

brasileiros após a pandemia.

Dr. Rommel Prata Regadas                                               
Diretor-presidente SBU-CE

\BAHIA\                              

 WEBINARS SEMANAIS

O acometimento da população brasileira pela pandemia 
resultou numa mudança de inúmeros planos de todo o País e 
mundo e não poderia ser diferente na SBU-Bahia. Tivemos que 
nos readaptar rapidamente e planejar uma nova programação 
para 2020.

Todos os eventos presenciais foram cancelados e inicia-
mos a nossa participação no mundo digital. Assim, criamos 
uma interface de comunicação com os associados mais rápida e 
interativa pelo Instagram, Facebook, um novo site da SBU-Bahia 
e assinamos uma plataforma digital. Estamos realizando cerca 
de dois a três webinars por mês, com participação de urolo-
gistas nacionais e internacionais e tradução simultânea. Toda 
quarta, ocorre o Campbell Club, uma reunião científica entre 
todas as residências de Urologia da Bahia, também aberta para 
os urologistas interessados. 

A partir de setembro iremos iniciar a discussão de casos 
clínicos com os urologistas da Bahia (capital e outras cidades) e 
um serviço de Urologia convidado de outro estado. E todo esse 
material estará disponível no nosso novo canal do YouTube com 
acesso restrito para o urologista assistir.

 
Dr. Lucas Teixeira e Aguiar Batista
Diretor-presidente SBU-BA

CCeeaarr
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\MATO GROSSO DO SUL\             

 DISCUSSÃO DE
CASOS CLÍNICOS ON-LINE

Passamos por algumas fases neste período de pandemia, 

primeiramente devido ao susto e medo tivemos um declínio 

de nossas atividades presenciais por causa do isolamento, mas 

na sequência conseguimos nos adaptar à nova realidade e, 

com a união de toda a nossa Sociedade e ajuda da diretoria da 

Nacional, iniciamos nossas atividades de educação continuada 

on-line. Voltamos com nossas reuniões de apresentação de 

casos clínicos dos serviços de residência em Urologia do estado 

com discussão com preceptores e associados regionais. 

Tivemos reuniões para atualizarmos os associados quan-

to às questões financeiras e jurídicas da SBU Nacional, além de 

recepcionarmos os novos associados com orientações sobre 

nossa atuação. 

Intensificamos nossas medidas de divulgação e presença 

na mídia para falar sobre saúde masculina e todos os proble-

mas de saúde relacionados à nossa especialidade, aplicando 

os ensinamentos que obtivemos através do media training 

sobre como se comportar em uma fala em público, realizado 

dia 17 de junho com todos os representantes nacionais da 

SBU. Principalmente aproveitando a semana do Dia Nacional 

do Homem, entre 13 e 17 de julho, para melhor esclarecer a 

população sobre a importância do acompanhamento médico 

preventivo do homem desde a adolescência com o urologista.

.

Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz
Diretor-presidente SBU-MS

Entrevista do diretor-presidente da SBU-MS para a rádio CBN 
sobre disfunção erétil e seus impactos no período de pandemia

MMaattoo  GGrroossssoo  ddoo  SSuull

\DISTRITO FEDERAL\             

 WEBINARS
ATUALIZAM MÉDICOS

A seção estadual do Distrito Federal manteve-se ati-

va mesmo com as limitações da pandemia da Covid-19. 

Em 17 de junho realizamos o webinar Novas téc-

nicas no tratamento do Peyronie. Foram palestrantes: 

Dr. Bruno C. G. Nascimento e Dr. Alexandre Miranda. O 

evento contou com 68 participantes on-line.

Em 28 de junho realizamos o webinar Atualização 

em HPB com os palestrantes: Dr. Alberto Azoubel Antu-

nes e Dr. Márcio Averbeck. Outro evento de excelente 

qualidade!

Seguimos em frente trabalhando pela evolução da 

Urologia!

 

Dr. Eduardo Saraiva Pimentel                                               
Diretor-presidente SBU-DF



EDIÇÃO 3   |   JULHO    SETEMBRO   2020   

  SEÇÕES ESTADUAIS   43

\PERNAMBUCO\             

 AULAS VIRTUAIS
E MOMENTO DE INCERTEZAS 

Devido às recomendações para não realização de eventos 

presenciais, a seção estadual de Pernambuco vem mantendo as 

atualizações de forma virtual. Além do Uro up-to-date, projeto 

de educação continuada já realizado mensalmente, foi criado 

o Câncer de Próstata on-line, em parceria com o laboratório 

Astellas. Esse projeto contará com cinco eventos sobre câncer 

de próstata avançado. E com o intuito de aumentar a interação 

com outros estados, a SBU-PE vem realizando os eventos em 

parceria com outras seções estaduais: Sergipe, Rio Grande do 

Norte e Piauí foram as que nos prestigiaram com essa parceria 

até o momento. 

Já a realização da Jornada do Interior em Garanhuns se-

gue indefinida. Inicialmente programada para maio, foi remar-

cada para outubro. Porém ainda esperamos o comportamento 

da pandemia no estado e as recomendações do governo para 

confirmação do evento.

Dr. Moacir Cavalcante de Albuquerque Neto
Diretor-presidente SBU-PE

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

\PARANÁ\             

 WEBINARS E
CAMPANHA DE SAÚDE 

Frente à pandemia da Covid-19, a Sociedade como um 

todo precisou se reinventar, não sendo diferente com a se-

ção estadual Paraná. Entretanto algumas mudanças que ha-

viam sido planejadas no programa de educação continuada 

da SBU-PR precisaram ser implementadas com maior agilida-

de. Atualmente, conseguimos manter as reuniões científicas 

mensais através de webinars. Essas reuniões têm a facilidade 

PPeerrnnaammbbuuccoo

\PARÁ\            

REUNIÕES ON-LINE, 
CAMPANHA E MÁSCARAS

Devido à pandemia provocada pela Covid-19, as ati-

vidades da SBU-PA tiveram que assumir o formado on-line 

com realização de palestras para os urologistas e reuniões 

clínicas com as residências médicas do estado por platafor-

mas digitais. Intensificamos também divulgações sobre doen-

ças urológicas através de nossas redes sociais: @sbu_pa.

Além disso, estamos empenhados em aumentar o 

número de eventos por plataforma on-line e participamos da 

campanha da SBU Nacional para o Dia Nacional do Homem, 

chamada Trato Feito com a Saúde.

Por fim, confeccionamos máscaras com logo da SBU-

-PA, para distribuição local para os urologistas, buscando 

ajudar nossos associados nas medidas de isolamento social e 

proteção à saúde.

Dr. Eduardo de Alencar Carvalho
Diretor-presidente SBU-PA

PPaarr
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de integrar a Urologia de todo o estado, facilitando a troca 

de experiências entre os urologistas do interior e capital. 

Nas três primeiras reuniões, foram abordados assun-

tos de diferentes subespecialidades, incluindo aulas sobre 

retenção urinária, com Dr. Alberto Antunes; sobre perspec-

tivas futuras da nefrectomia parcial, com Dr. Karim Touijer; 

e manejo da varicocele, seguido de uma discussão sobre 

manejo do paciente infértil, com Dr. Daniel Zylbersztejn, 

Dr. Moacir Radaelli e Dr. Gustavo Paul. Todas as reuniões 

tiveram discussões de alto nível, com presença maciça dos 

urologistas do estado. 

Além do programa de educação continuada, a SBU-PR 

em parceria com o CRM-PR têm feito campanha para cons-

cientização da população sobre a necessidade de se manter 

os cuidados com a saúde durante a pandemia, focando prin-

cipalmente em manter tratamento das doenças oncológicas, 

cálculos urinários e infecção urinária. Dessa forma a SBU-PR 

vem atuando para manter a Urologia em atividade mesmo 

durante esses tempos de dificuldade.

Dr. Ari Adamy Júnior
Diretor-presidente SBU-PR

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

RRiioo  ddee  GGrraannddee  ddoo  NNoorrttee

\RIO GRANDE DO NORTE\             

 

UNIÃO DE SEÇÕES 
ESTADUAIS PARA 
ATUALIZAÇÃO ON-LINE 

A SBU-RN não parou os projetos de educação conti-

nuada durante a pandemia. Reuniões científicas presenciais 

foram substituídas pelas reuniões on-line com uma boa 

participação dos colegas urologistas.

Aproveitamos ainda este momento para nos integrar-

mos ainda mais com as seções estaduais vizinhas organi-

zando eventos com as seções do Piauí, Paraíba, Ceará e 

Pernambuco.

Temas como Covid-19 na Urologia foram abordados 

pelo seu diretor, Bruno Miranda. Outros temas como hi-

perplasia prostática benigna e câncer de próstata também 

foram exemplos de nossas discussões. Realizamos ainda um 

encontro bastante interessante entre o serviço de Urologia 

do Hospital Universitário Onofre Lopes (RN) e o serviço de 

Urologia do Hospital Getúlio Vargas (PE), integrando ainda 

mais a nossa Urologia por meio das plataformas digitais.

Houve ainda um estímulo e divulgação das aulas e 

ações da SBU Nacional durante a pandemia, que aliás foram 

bem elaboradas e produtivas.

Agora é tempo de recomeçar, seguir a reabertura local/

estadual e definir o melhor momento para retornarmos às 

reuniões presenciais estaduais com toda a segurança neces-

sária. Dessa forma a SBU-RN também se adequará ao novo 

normal e seguirá com suas metas de levar conhecimento 

científico e integração a seus membros.

Dr. Bruno Marcelo Miranda Bezerra
Diretor-presidente SBU-RN

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

\RIO GRANDE DO SUL\             

 

CONGRESSO SUL-BRASILEIRO 
ADIADO PARA 2022

No último trimestre, a exemplo de várias seções estadu-

ais e Sociedades ao redor do mundo urológico, reinventamo-

-nos e demos início a um projeto de educação continuada 

on-line para nossos associados. 

Realizamos quatro eventos de nossa Quarentena Uroló-

gica, através de plataformas digitais. Nosso primeiro webinar, 

no dia 29 de abril, teve enfoque em hiperplasia prostática. 

Foram discutidas novas abordagens minimamente invasivas, 

como Holep e Bipolep, associada a uma palestra cultural 

sobre enologia, com um de nossos associados. A seguir, 

realizamos encontro sobre disfunções miccionais, com apoio 

da indústria farmacêutica, seguido de mais dois webinars de 

uro-oncologia, sobre câncer de próstata localizado e câncer 

de próstata metastático. 

A convite da SBU-RJ, participamos também de um 

webinar internacional em cirurgia robótica, com grande 

assistência. 



EDIÇÃO 3   |   JULHO    SETEMBRO   2020   

  SEÇÕES ESTADUAIS   45

\SÃO PAULO\             

 CONGRESSO PAULISTA
TEM INSCRIÇÃO GRATUITA 
ATÉ SETEMBRO

Com as restrições sanitárias impostas pela pandemia, a 

SBU-SP reestruturou todos os seus projetos para plataformas on-

-line. Em junho iniciamos o Sabadão Urológico, que a princípio 

deveria ter frequência quinzenal, mas que em função da grande 

aceitação dos nossos parceiros tornou-se a partir de julho um 

evento semanal. O modelo prioriza a discussão interativa de 

casos clínicos abordando diferentes temas do mundo urológico. 

No final da parte científica inserimos um breve momento de 

descontração denominado “sete minutos de curiosidades”. 

Nosso principal evento, o Congresso Paulista de Urologia, 

de 11 a 14 de novembro, já tem sua grade científica totalmente 

desenhada. Serão cinco salas plenárias ocorrendo simultanea-

mente, cada uma delas dedicada a uma subespecialidade, como 

uro-oncologia, endourologia, disfunções miccionais, uropedia-

tria e medicina sexual e reprodutiva, e uma sexta plenária, que 

abrigará temas diversos como IST, transplante, adrenal, recons-

trutiva, etc. Associados quites com a anuidade de 2020, médi-

cos residentes de serviços credenciados pela SBU e acadêmicos 

de medicina de Ligas de Urologia inscritas na Sociedade terão 

inscrição gratuita até o dia 30 de setembro.

.

Dr. Geraldo Eduardo de Faria
Diretor-presidente SBU-SP

SS oo  PPaauulloo

Também realizamos outros dois eventos de nossa 

Quarentena no mês de agosto. O apoio da indústria farma-

cêutica e de materiais urológicos tem sido fundamental na 

viabilização desse projeto.

O sucesso desses eventos, com ampla aceitação pelos 

colegas do Rio Grande do Sul e participação de urologistas 

de outros estados, motiva-nos a continuar aperfeiçoando 

esse tipo de interação, a exemplo das atividades iniciadas 

pela SBU Nacional através do SBU em Casa. 

Realizamos com muito sucesso nosso esperado evento 

on-line, o III ESISTU, no dia 8 de agosto, com inscrição gratuita. 

Abordou temas atuais sobre sexualidade e ISTs para o urologista, 

totalmente baseado em casos clínicos, com cunho prático e envol-

vente para o urologista. Com 302 inscritos, tivemos 234 partici-

pantes, com pico simultâneo de assistência de 203 colegas. 

Nossa seção estadual também se engajou nos últimos meses 

em divulgação de campanhas de doação de alimentos e de sangue 

e financiamento de projetos apoiados por entidades filantrópicas, 

dentro do combate às consequências da pandemia.

Nosso Congresso Sul-Brasileiro de Urologia, em função 

da persistência da pandemia em nosso estado, teve que ser 

reprogramado, sendo adiado para 2022 e mantendo-se a sede 

em Gramado, conforme acordado entre as seções estaduais da 

região sul. Na dependência das orientações sanitárias referen-

tes à pandemia da Covid-19, estávamos com esperança de 

poder realizar o evento presencial na bela Serra Gaúcha, mas 

infelizmente, por questões de segurança, tivemos que adiá-lo. 

Agradecemos fortemente o apoio da SBU Nacional, do Prof. 

Pompeo e de toda a diretoria bem como da SBU-SC e da SBU-

-PR, dentro da necessidade de reorganização do evento. 

Dessa forma, estamos retomando a programação de 

nosso Encontro Gaúcho de Urologia, que deverá ser realiza-

do on-line no dia 5 de dezembro deste ano. Sua programa-

ção será divulgada em breve. Esperamos encontrar todos lá.

Abraço fraterno e o desejo de muita saúde a todos os 

colegas!

Dr. Eduardo Franco Carvalhal
Diretor-presidente SBU-RS

Dra. Karin Jaeger Anzolch
Vice-diretor-presidente SBU-RS

11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2020
EVENTO ONLINE

ACESSE

https://www.congressopaulistadeuro2020.com.br/
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Webmeeting entre as seções estaduais SE, PE e CE

 WEBMEETING EM PARCERIA

A pandemia do coronavírus causou profundas mudanças na 

vida das pessoas, inclusive alguns colegas urologistas de Sergipe 

estão trabalhando na linha de frente ou auxiliando no combate 

à Covid-19. Projetos da nossa seção estadual tiveram que ser 

adiados e tivemos que rapidamente nos adaptar aos encontros 

virtuais. Em meio a esse cenário temos nos aproximado de outras 

seções estaduais da região Nordeste e tivemos oportunidade de 

participar de webmeeting com a SBU-PE (foto) e SBU-CE. 

Acreditamos que, além de muito proveitoso do ponto de 

vista científico, esses eventos também aproximam colegas de dife-

rentes estados fortalecendo a Urologia brasileira. 

No Dia do Homem, a SBU-SE colaborou com entrevistas e 

lives educativas para televisão e imprensa escrita.

Dr. Mario Henrique Tavares Martins
Diretor-presidente SBU-SE

\SERGIPE\         

 

SSeerrggiippee
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O IMPACTO JURÍDICO
DA COVID-19 NAS

CLÍNICAS MÉDICAS 

ANA CAROLINA DAHER COSTA É ESPECIALISTA 
EM DIREITO MÉDICO TRIBUTÁRIO, MESTRANDA 
EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, PROFESSORA DE PÓS-
GRADUAÇÃO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE E 
SÓCIA DO DAHER COSTA ADVOCACIA MÉDICA 

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS 
TRAZIDOS PELAS LEGISLAÇÕES



os últimos cinco meses, a Covid-19 impôs a paralisação de muitas ativi-
dades, como suspensão dos atendimentos médicos eletivos e consultas, 
o que acarretou significativas mudanças no dia a dia do exercício da me-
dicina. Essa paralisação ocasionou uma efetiva perda econômica, que 

deve ser analisada e ponderada, baseada nos preceitos normativos e busca de medi-
das legais e jurídicas para minimizar os prejuízos que de certa forma são inevitáveis. 

A redução efetiva da carga tributária por certo ocasionará ao médico/contri-
buinte a adequação da escrita fiscal, bem como o atendimento eficaz da legislação 
tributária da clínica médica, fazendo com que os percalços econômicos da pandemia 
sejam minimizados.   

Para a diminuição da carga tributária, a clínica médica deverá preencher alguns 
requisitos legais previstos pela Lei nº 9.249/1995: estar constituída sob o regime so-
cietário empresarial limitada; o contrato social deve ser registrado na Junta Comer-
cial; ser optante do regime tributário do lucro presumido; e realizar procedimentos 
cirúrgicos e/ou exames. 

O benefício concedido pela lei em pauta será referente à redução da base de 
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) de 32% para 8% e da Contribui-
ção Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 32% para 12% – lembrando que esses 
impostos são devidos trimestralmente e a clínica médica poderá rever os valores 
pagos a maior referente a esses tributos no período de cinco anos anteriores. 

Caso haja pagamentos que foram realizados sem a redução da carga tributária, 
o médico/contribuinte poderá utilizar esses “créditos” para compensar, através de 
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP) no próprio sistema da Receita Federal, o pagamento futuro referente 
aos impostos em pauta.

No tocante às relações trabalhistas, a Lei nº 14.020/2020 passou a regulamen-
tar a prorrogação das suspensões temporárias dos contratos de trabalho e a redução 
proporcional da jornada e salário. Para que seja possível fazer jus ao benefício, é 
necessário acordo individual do empregador e empregado. 

O acordo individual somente será possível quando o funcionário tiver salá-
rio de até R$ 3.135 e a clínica receita bruta de até R$ 4,8 milhões em 2019. Caso 
os valores não se enquadrem nesses parâmetros, o acordo deverá ser coletivo. 
Os funcionários que firmarem acordo individual receberão um benefício emer-
gencial que será pago pela União. 

Quanto à responsabilização do empregador acerca dos riscos de contágio da 
Covid-19 pelos funcionários que estão em atividade, para que haja responsabiliza-
ção civil é necessário nexo de causalidade entre a conduta e resultado, sendo quase 
inverossímil a comprovação da contaminação nas dependências da clínica médica.

É fundamental que a clínica siga as medidas de segurança estipuladas pelo Mi-
nistério da Saúde para que seja possível a retomada das atividades de forma segura. 
O momento atual de calamidade pública nos obriga a nos habituarmos à nova rea-
lidade e aos novos preceitos das relações interpessoais. Neste contexto, conclui-se 
que a pandemia culminou em adequações jurídicas necessárias e indispensáveis para 
que o exercício da medicina continue a ser concretizado de forma eficaz, contínua e 
proveitosa para a clínica médica.   

n
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Acesse pelo QR Code a 
versão eletrônica deste 
artigo com mais detalhes 
sobre a relação emprega-
tícia durante a pandemia. 

Acesso  pelo 
CELULAR

https://portaldaurologia.org.br/medicos/pdf/bodau/2020/Consultorio_legal_ED3-CELULAR.pdf
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DOUTORADO

Dr. Eduardo José Andrade Lopes concluiu 
em dezembro de 2019 doutorado em Ciências da 
Saúde – área de concentração Pesquisa Aplica-
da em Oncologia pela Sociedade Beneficente de 
Senhoras Hospital Sírio-Libanês (SP). O trabalho 
teve como título A ressonância nuclear magnética 
como fator preditivo da incontinência urinária em 
paciente com câncer de próstata localmente avan-
çado. Participaram da banca: Prof. Dr. Álvaro Sa-
dek Sarkis, Dr. Fábio César Miranda Torricell, Prof. 
Dr. Anuar Ibrahim Mitre, Prof. Dr. Flávio Eduardo 
Trigo Rocha e Dr. Marco Antonio Arap.

EDITOR-CHEFE DO INT BRAZ J 
UROL LANÇA LIVRO NO EXTERIOR

Editor-chefe do International Brazilian Journal 
of Urology, Dr. Luciano Favorito lançou em setembro 
o livro Pesquisa translacional em urologia pediátrica: 
aspectos básicos e clínicos pela editora Springer on-
-line. A obra apresenta estudos básicos sobre o siste-
ma urogenital com ênfase anatômica e embriológica 
aplicada à Urologia pediátrica e é resultado de traba-
lho realizado na Unidade de Pesquisa Urogenital da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

“O livro é destinado a cirurgiões pediátricos, 
urologistas, pesquisadores, pós-graduandos da área 
de saúde, bolsistas de iniciação científica e estudan-
tes de medicina. Esperamos que eles o considerem 
útil para a prática clínica e a pesquisa médica”, afir-
ma Dr. Favorito, que também é professor titular da 
Unidade de Pesquisa Urogenital da Uerj.

A referida unidade, fundada e dirigida pelo 
Prof. Francisco J. B. Sampaio há 30 anos, dedica-se 
ao avanço do conhecimento sobre o sistema uroge-
nital, tanto da ciência básica quanto da perspectiva 
médica. A pesquisa é conduzida em vários modelos, 
que incluem ensaios clínicos e experimentos em ani-
mais de laboratório, e emprega uma ampla gama de 
metodologias.

Dr. Eduardo José Andrade Lopes (quarto da esq. para dir.) com 
membros da banca
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PROFESSOR I

Em concurso realizado em 31 de julho no for-
mato on-line, o urologista Dr. José Murillo Netto 
tornou-se titular da disciplina de Urologia da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Juiz de 
Fora (MG). Participaram da banca examinadora os 
professores Antonio Carlos Pompeo, Sidney Glina, 
William Nahas e Helady Sanders Pinheiro.

PROFESSOR II

O urologista Dr. José Bessa também se tor-
nou professor titular de Urologia da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (BA) no mês de julho. 
Integraram a banca os professores Sidney Glina, 
Luciano Favorito e Márcio Campos.

MESTRADO

ENVIE SUA SUGESTÃO
QUER PARTICIPAR DO BODAU? QUER SE VER EM UMA DE NOSSAS NOVAS EDITORIAS? ENVIE-NOS SUA SUGESTÃO 
OU COMENTÁRIO PARA: BODAU@SBUNET.ORG.BR. 

Dra. Maria Isabel Silva Silva de-
fendeu sua dissertação de mestrado 
em Ciências no dia 7 de agosto pelo 
Departamento de Pediatria da Uni-
fesp. O estudo intitulado “Avaliação 
da qualidade de vida em crianças e 
adolescentes com espinha bífida com 
vesicostomia antes e após a cirurgia 
de ampliação vesical e fechamento 
da vesicostomia (Qualas-C e Qualas-
-T)” teve como orientador o Dr. An-
tônio Macedo Júnior. Participaram da 
banca os Drs. Cristiano Gomes, Mar-
celo Hisano e Ailton Fernandes. 



DATA EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES 

21 A 24
DE SETEMBRO

XX Congresso Mineiro de 
Urologia

XXIV Jornada Carioca de 
Urologia

On-line www.portaldaurologia.org.br/medicos

22 A 25
DE OUTUBRO

Congresso CAU
Guayaquil 2020

On-line www.cau2020guayaquil.com

11 A 14
DE NOVEMBRO

XVI Congresso
Paulista de Urologia

On-line www.congressopaulistadeuro2020.com.br

SAVE THE DATE

04 A 06
DE  MARÇO

DE 2021

XIII Congresso Norte
Nordeste de Urologia

Fortaleza (CE) www.portaldaurologia.org.br/medicos

28 A 31
DE AGOSTO DE 

2021

Congresso Brasileiro
de Urologia 2021

Centro Internacional 
de Convenções do 

Brasil - Brasília (DF)
www.portaldaurologia.org.br

15 A 17
DE NOVEMBRO 

DE 2021

22nd World Meeting on 
Sexual Medicine

Yokohama (Japão) www.wmsm.org

AGOSTO DE 2022
XV Congresso

Sul Brasileiro de Urologia
Gramado (RS) www.csbu2020.com.br 

ACOMPANHE TODOS OS EVENTOS EM: 

www.portaldaurologia.org.br/medicos/

AGENDA
DE  EVENTOS

2020

http://www.eaucongress.uroweb.org/novel-coronavirus-and-the-congress
http://www.congressopaulistadeuro2020.com.br
http://www.wmsm.org
http://csbu2020.com.br/


Fator de Impacto
1,342.

Incentive seu 
grupo de trabalho 
a submeter artigos 
científicos no IBJU.

Leitura disponível 
para tablet e iPad.

Um dos 10 maiores 
jornais de Urologia

do mundo.

intbrazjurol

Leia Submeta Compartilhe

iIBrazJUrology WEBSITELINK PARA SUBMISSÃO

i n t b r a z j u r o l . c o m . b r

https://www.intbrazjurol.com.br/
https://mc04.manuscriptcentral.com/ibju-scielo
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.intbrazjurol.com.br/
https://www.intbrazjurol.com.br/





