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á apenas 12 meses lotávamos as lojas escolhendo
presentes,
planejávamos
férias, e alguns até separavam peças de roupa em cores específicas para, na virada de 2020,
atrair amor, saúde, dinheiro, sucesso ou
paz. O final do ano chegava, e, enquanto nos dávamos ao luxo de reclamar do
excesso de comemorações, de agitação
e de comilanças, banqueteávamo-nos e
aglomerávamos impunemente, em festejos cujos protocolos sanitários eram
bastante tolerantes.
Mas, hoje, a nossa preocupação
não é mais o amigo oculto, mas o inimigo invisível. Nossas maiores aglomerações agora se manifestam por lives lotadas ou por mensagens eletrônicas que
abarrotam nossas caixas e redes sociais.
E nossas comilanças passaram a se resumir a assaltos ansiosos à geladeira, tele-entregas ou a experimentos culinários
compartilhados em pequenos grupos.
Só eventualmente, não sem uma boa
dose de insegurança ou desconforto,
encontramo-nos presencialmente em
algum lugar fora de nossas casas.
Hoje, o maior sonho de consumo
da maioria é uma dose de uma poção,
cuja alquimia, produto de um esforço
gigantesco de cientistas e de grandes
companhias
farmacêuticas,
nos
devolverá, enfim, um pouco da vida
que tínhamos sem quase nos darmos
conta. E que era boa. Ah, se era boa.
Mas, enquanto essa realidade
não chega, o mundo não pode parar.
Antigas e novas demandas surgem,
sem trégua ou descanso. E foi assim
com a SBU: mesmo imersa em um
cenário desfavorável, também nunca
parou. E aí estão os números e os resultados incríveis desse trabalho que
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envolveu tanta gente e que hoje só podemos nos orgulhar.
Tínhamos inicialmente pensado
em uma capa vermelha, em alusão às
festas natalinas, mas, embora não tenhamos deixado de lado a sua importância, foi o Novembro Azul que, este
ano, merecidamente veio receber a nossa grande homenagem.
Foram mais de 950 inserções na
mídia. Estivemos presentes em todos os
principais meios de comunicação, um
recorde que só veio a coroar todo o esforço, empenho e dedicação de um time
que trabalhou incansável, motivado, coeso e unido. A SBU fez o seu trabalho. E
estamos certos de que fez a diferença.
Mais do que nunca a nossa voz chegou
aos quatro cantos deste País e, agora, segue ainda mais longe, com a proposta de
uma parceria com o Ministério da Saúde.
E, como sempre, o BODAU vem
carregando novidades, sempre com o
DNA dos urologistas, com seções e artigos bárbaros escritos por vários colegas.
Imperdível.
Encerrando o ano, quero agradecer
mais uma vez à Diretoria das SBU e aos
departamentos na pessoa do Professor
Pompeo; a esse time maravilhoso que me
assessora e que dá vida a esta revista: Aline e Janaína, da Vithal; Ricardo, Bruno e
Patrícia, do Núcleo de Publicação; Leyla,
da secretaria; ao diretor da Comissão de
Comunicação e parceiro em tantos projetos, Roni Fernandes, e a todos os que
contribuíram com seus artigos e ideias.
E para quem ainda não teve a oportunidade, sinta-se convidado para também
trazer a sua contribuição!
Uma boa leitura para todos, desejando boas festas, com muita paz, alegrias, saúde e proteção. Que possamos
seguir juntos em 2021!!

Editora-chefe do BODAU
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| TRANSPARÊNCIA | PRESIDENTE

BALANÇO DE
ATIVIDADES
DE 2020

PROF. ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO
Presidente da SBU

Foram realizados 63
webinares, que tiveram
audiência expressiva no
Brasil e exterior... uma
audiência média de 400
por sessão. Sob nossa
ótica, o sucesso se deveu
a rigorosa organização,
padronização das
apresentações baseadas
em casos clínicos e
estímulo a palestrantes
pertencentes a todas
as seções estaduais do
país, onde buscamos
o desenvolvimento
de novos talentos e
lideranças.”
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este último número do
BODAU deste ano, em que
todos enfrentaram grandes
dificuldades
pessoais
e
profissionais, sentimos como dever
prestar contas sobre a atuação da nossa
Sociedade no ano que se finda.
Tínhamos ao iniciar a gestão um
programa voltado para os pilares básicos
da SBU, ou seja, educação continuada,
defesa profissional, união dos associados
e estímulo ao progresso da especialidade. A pandemia transformou-se numa
guerra mundial biológica e interferiu intensamente em todas as nossas atividades, que tiveram que ser redirecionadas.
O afastamento social e o impedimento
da realização de eventos presenciais fizeram com que buscássemos a comunicação virtual e assim transformamos
o programa já convencional SBU na Estrada no SBU em Casa, tentando focar
todas as fases de atuação da Urologia,
ou seja, acadêmicos (PEDAU), residentes
(TARGET), urologistas em atividade (webinares) e nossa ligação com a comunidade. Comunicação efetiva com todos
foi a meta básica dos programas.
Foram realizados 63 webinares,
que tiveram audiência expressiva no Brasil e exterior... uma audiência média de
400 por sessão. Sob nossa ótica, o sucesso se deveu a rigorosa organização,
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padronização das apresentações baseadas
em casos clínicos e estímulo a palestrantes
pertencentes a todas as seções estaduais
do país, onde buscamos o desenvolvimento de novos talentos e lideranças.
O TARGET (4 sessões), para residentes, os quais também foram incluídos
nas apresentações, teve ótima aceitação
e alcançamos o objetivo da iniciação de
novos valores. O último deles, em dezembro, foi realizado em conjunto pela
SBU e AUA com a inclusão de reconhecidos palestrantes estrangeiros com temas
variados: Lessons in Urology. Nosso objetivo é nivelar nossos residentes aos de
países com reconhecido padrão de ensino e pesquisa.
O PEDAU (7 sessões) ofereceu a
acadêmicos de todo o Brasil a oportunidade de receber ensinamentos de destacados professores, tão carentes em
nosso meio com mais de 300 escolas de
medicina!
Nossas campanhas nacionais para
urologistas e para a comunidade atingiram objetivos surpreendentes com cerca
de 2 mil inserções na mídia. Destacamos
entre outras Novembro Azul, disfunções
miccionais, #VemproUro (para adolescentes), Trato Feito etc.
A Rádio SBU já produziu 43
podcasts dirigidos à população leiga e
médica. O portal da SBU teve mais de
4 milhões de acessos! Nossos outros
meios de comunicação, Int. Braz J Urol,
BODAU, Urologia Essencial, RECET, com
reconhecimento nacional e internacional.
Credito toda essa realização da SBU
a uma equipe extremamente dedicada e
capacitada. Incluo aqui a Diretoria, departamentos, comissões, a ESU, nossas seções
estaduais, nossos funcionários e o apoio
dos urologistas do Brasil. Muito obrigado!
A todos saúde e próspero ano novo. Que
Deus nos proteja!

SECRETARIA-GERAL

Quem quer passar além do Bojador tem que
passar além da dor.” Fernando Pessoa

2020, O ANO DAS
DIFICULDADES,
O ANO DOS
DESAFIOS,
O ANO DO
APRENDIZADO,
O ANO DO
CRESCIMENTO
DR. ALFREDO CANALINI
Secretário-geral

f

oi um ano difícil. Lidamos com
preocupações, com perdas e com
o isolamento. As resoluções restringindo o contato e a mobilidade, capitaneadas principalmente
pela Lei no 14.010, não permitiram que
conduzíssemos os projetos de educação
continuada da SBU como costumávamos
fazer, inclusive os eventos oficiais. Fomos
obrigados a paralisar os processos de credenciamento dos programas de residência
médica, e por força de determinação legal
tivemos que adaptar as provas para a obtenção do TiSBU com a chancela da AMB.

As alterações obrigatórias não agradaram, mas foram necessárias. E sempre que
questionados respondemos esclarecendo os
princípios legais que nos nortearam. Como
gestores somos obrigados a preservar a legitimidade das ações de nossa Sociedade.
Passamos a usar as ferramentas da
internet. Montamos, a Nacional e as seções
estaduais, programas de educação usando
a plataforma de webinar, e o SBU na Estrada transformou-se no SBU em Casa, que
foi acessado por urologistas do Brasil e por
colegas da América Latina, além de especialistas dos EUA e de alguns países europeus,
africanos e asiáticos.
Fizemos
reuniões
por
videoconferência, captamos recursos da
indústria e passamos a fazer congressos
e jornadas pela internet. Corremos atrás
de informações, realizamos pesquisas e
dimensionamos o impacto da Covid-19
na vida de nossos pacientes e em nossas
próprias vidas. Tivemos dados sobre a
saúde dos adolescentes e sobre o impacto
das ISTs. Usamos todas essas informações
como plataforma para projetar a SBU na
mídia, e culminamos durante a campanha
internacional do Novembro Azul com mais
de 950 inserções em diversos veículos de
comunicação, que mostraram a importância
de nossa especialidade nos cuidados com
a saúde masculina. Em todas as seções
estaduais os diretores presidentes se
empenharam para divulgar a campanha
de saúde do homem e do alerta sobre o
câncer de próstata: prédios e monumentos
foram iluminados com a cor azul, houve
a divulgação da campanha em jogos de
futebol e também conseguimos o apoio
de celebridades que abraçaram nosso
movimento, alguns com depoimento de
experiência pessoal.
Mas não esquecemos o Outubro
Rosa, e durante aquele mês falamos sobre vários aspectos da saúde do aparelho
urinário da mulher.
Criamos a Rádio SBU no Spotify e
temos produzido podcasts semanais vol-

tados tanto para profissionais de saúde
quanto para o público leigo. Revivemos
a revista Urologia Essencial e modernizamos o BODAU.
Criamos o TARGET, programa de
educação continuada voltada para os
residentes, e o PEDAU, para os acadêmicos participantes das ligas acadêmicas de Urologia. Organizamos programas de educação em gestão, o TAP,
com o objetivo de melhorar o processo
administrativo da SBU com a participação de todas as seções estaduais.
O crescimento de nossa Sociedade
nos proporcionou a possibilidade de conversar com o Ministério da Saúde. Tivemos duas videoconferências para acertar
os detalhes da campanha de alerta sobre
o câncer de próstata e, após isso, fomos
convidados para uma reunião presencial em Brasília, com a participação do
CFM, na qual debatemos, na Secretaria
de Atenção Primária à Saúde, as bases
para um acordo de cooperação técnica
entre as duas instituições para projetos
de saúde masculina, incluindo o câncer
de pênis, e participamos da cerimônia
oficial do lançamento da campanha Novembro Azul.
Já estamos, neste final de ano, estruturando as ações de 2021, cujo ponto máximo será o Congresso Brasileiro
de Urologia.
Nada teríamos conseguido sem
o trabalho conjunto com todas as seções estaduais, os departamentos e as
comissões. Agradecemos e parabenizamos a todos.
Espero que o advento da vacina
do coronavírus permita que em breve
possamos estar próximos sem o risco
da pandemia.
Um bom fim de ano a todos;
2021 nos espera com novos desafios e
também como novas realizações, e certamente nos encontraremos em Brasília
durante o próximo CBU.
Até lá.

EDIÇÃO 4 | OUTUBRO
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| TRANSPARÊNCIA | COMUNICAÇÃO

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

Nos últimos dez meses
a Comissão Permanente
de Comunicação seguiu
a orientação do nosso
presidente: não podemos
parar. Foi aí que a
comunicação passou
a ser o centro para o
desenvolvimento dos
novos projetos e ações
da saúde (...)”
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ano de 2020 foi para ser esquecido por todos, a pandemia ceifou vidas, tirou-nos
colegas de especialidade e
nos afetou em todos os aspectos financeiro, familiar e emocional. Porém para
a SBU eu penso que não foi assim tão
ruim, parafraseando Elbert Hubbard em
um obituário de 1915 ou Dale Carnegie,
que a usou em seu livro de 1948, How
to stop worrying and start living. A versão de Carnegie diz: “Se você tem um
limão, faça uma limonada”.
Nos últimos dez meses a Comissão Permanente de Comunicação seguiu a orientação do nosso presidente:
não podemos parar. Foi aí que a comunicação passou a ser o centro para o
desenvolvimento dos novos projetos e
ações da saúde por motivos óbvios causados pelo distanciamento social imposto a todos nós.
Saímos na frente e fomos exemplo de sociedade atuante, em tempo
de pandemia, fomos reconhecidos até
pela AUA. Em 14 de abril lançamos o
SBU em Casa, programa que uniu todos os urologistas dando voz a novas
lideranças estaduais e completamos o
ano com 63 webinars, sempre às terças
e quintas, só paramos para os eventos
regionais muito bem organizados pelas
seções estaduais.
Os números comprovam o sucesso
desse programa: conseguimos impactar
24 mil participantes em 27 países de
cinco continentes. Temos agora mais
de 80 horas de programas gravados e
acessíveis no Portal da Urologia (www.
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portaldaurologia.org.br). A programação científica foi inteiramente elaborada pela Escola Superior de Urologia
(ESU), envolvendo os oito departamentos e convidando mais de 350 colegas
urologistas e de outras especialidades,
entre coordenadores, moderadores e
debatedores.
Em parceria com a diretoria da ESU
e seu departamento de Estudos epidemiológicos, realizamos dez pesquisas
(Fisioterapia pélvica perioperatória, em
maio; Impacto da pandemia na prática urológica, em junho; Reabilitação
peniana pós-prostatectomia, em julho;
Aspectos da Covid-19 no dia a dia do
urologista e Burnout, em agosto; Levantamento nacional de andrologistas, em
setembro; Impacto da pandemia para
os adolescentes, em setembro; Escassez de BCG intravesical, em outubro;
Estudo urodinâmico, em novembro; e
finalizando o ano a Prática em Urologia
feminina e uroneurologia, em dezembro). Já estamos com outras engatilhadas para o próximo ano.
Abrimos diversos canais de comunicação com os urologistas jovens,
seniores, futuros urologistas e acadêmicos de medicina. Com as facilidades
de grupos sociais em aplicativos como
o WhatsApp nos conectamos com diretores presidentes de seções estaduais,
acadêmicos e residentes.
Também criamos programas de
educação continuada: sete edições do
PEDAU (Programa de Ensino à Distância
para Acadêmicos de Urologia) e quatro
do TARGET (Treinamento Avançado para

COMUNICAÇÃO

Residentes com Guidelines em Tratamentos). Tivemos ainda o PAPER (Portas
Abertas para Estágios de Residentes), no
qual cadastramos mais de 30 vagas e já
tivemos alguns estagiários participando
em outubro e novembro, e fizemos cinco edições do TAP (Treinamento de Alta
Performance), para diretores presidentes de seções estaduais.
Ampliamos a comunicação também com a população com a criação dos
programas da Rádio SBU, além do portal
para o público em geral com conteúdo de
textos e vídeos para orientar sobre as doenças urológicas, fizemos 42 programas
com entrevistas de fácil acesso que estão
disponíveis nas plataformas Spotify, Deezer, Pocket Cast, Apple Podcasts e Google
Podcasts. Foram 475 minutos de conteúdo e 4.600 reproduções no total.

Resgatamos a revista Urologia
Essencial, agora em formato digital, com
leitura leve e descontraída e acessível
direto pelo smartphone.
Protagonizamos diversas campanhas como a de incontinência urinária,
em março; a #TratoFeito – Trato Feito
com a Saúde, sobre saúde urológica,
o ano todo; a #VemproUro, em setembro; a #TBT – Tudo Bem Tratar o câncer, em outubro/novembro; a Novembro
Azul, sobre saúde do homem e câncer
de próstata; a Dezembro Vermelho, de
conscientização sobre ISTs; e a #ChegadeAperto sobre LUTs, em dezembro.
O Novembro Azul este ano atingiu diversos canais de comunicação,
com mais de 950 inserções na imprensa.
Nas redes sociais fizemos seis lives, disponibilizamos vídeos curtos esclarecen-

do dúvidas e conteúdo específico para
orientar o leigo. O Portal da Urologia
também dispôs de conteúdo para quem
quisesse baixar e realizar ações.
Esse trabalho todo eu devo a uma
comissão atuante, uma diretoria com
visão de futuro e a empresas que nos
apoiam e investem em nossos projetos
e programas. As empresas contratadas
e parceiras como a Vithal Comunicação,
a Unimagem, o Nicolas de Miranda Najar, que nos auxilia na Rádio SBU, e a
todos os nossos funcionários que estão
em home office, porém super atuantes
e prestativos.
Encerramos o ano com a sensação
de que conseguimos driblar a pandemia
e unimos os urologistas.
Vencemos juntos, afinal a SBU não para!

EDIÇÃO 4 | OUTUBRO
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O QUE INTERESSA

\DEPARTAMENTO DE SEXUALIDADE

SEXUALIDADE EM
TEMPOS DE COVID-19
O Departamento de Sexualidade (Andrologia) da SBU
engloba as áreas de Sexualidade, Reprodução e Adolescência
e tem o papel de promover ações no âmbito da saúde sexual e
reprodutiva masculina de forma a fortalecer e integrar a Urologia. Nesse sentido, o Departamento não tem poupado esforços
para garantir uma agenda que contemple tais princípios, apesar
das limitações impostas no cenário da Covid-19.
Os impactos negativos trazidos pela pandemia foram
certamente sentidos por todos os setores da sociedade,
incluindo profissionais e serviços voltados à andrologia em
todo o país. Um comentário editorial retratando o ponto de
vista brasileiro foi publicado recentemente em uma série especial do The Journal of Sexual Medicine. Nele foi ressaltado
que a atuação andrológica foi dramaticamente prejudicada,
haja vista não constituir um serviço médico prioritário dentro
do sistema de saúde. Na verdade, a própria SBU divulgou
um comunicado de acordo com publicações internacionais
considerando procedimentos cirúrgicos em andrologia como
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de baixa prioridade durante a pandemia e que deveriam ser
suspensos. Isso trouxe repercussões financeiras para muitos
profissionais atuantes no setor privado de saúde. Nos serviços públicos também houve grande limitações, com centros
de referência fechados.
Por outro lado, apesar de não ser prioritária do ponto
de vista estratégico em uma pandemia, a saúde sexual
e reprodutiva constitui um dos pilares fundamentais da
qualidade de vida na população masculina, e uma falta de
assistência nesse quesito pode trazer profundo sofrimento. Além disso, durante a crise houve uma tendência de
aumento de queixas sexuais e eventual descompensação de
disfunções sexuais prévias, dada a conhecida ligação entre
estresse, ansiedade e alterações no bom funcionamento
sexual do homem.
.
Dr. Eduardo Miranda (SBU-CE),
membro do Departamento de Sexualidade

O QUE INTERESSA

ÁREA DO JOVEM UROLOGISTA
Com a chegada ao fim do primeiro ano frente ao Departamento de Sexualidade (biênio 2020-2021), podemos refletir
sobre as ações tomadas neste primeiro momento. Apesar da
situação caótica ainda em progressão, o Departamento tentou
manter-se ativo e desenvolver suas atividades previstas. Procuramos auxiliar a prática diária do exercicio da Urologia; desenvolvemos atualizações nos diversos temas sobre sexualidade,
infertilidade e adolescência, tais como as seguintes ações:
A.

B.

C.

Foi desenvolvida uma pesquisa entre os membros da
SBU através de um questionário com intuito de mapear a formação e atuação dos urologistas brasileiros na
área de andrologia. Buscamos avaliar condutas diagnósticas e terapêuticas.
Entre as atividades educativas da população, foi coordenada ação com adolescentes que visou conscientizar
e aproximar esse público de homens jovens ao consultório
dos urologistas. Espera-se disseminar a ideia de que a Urologia poderia ocupar um protagonismo em programas de
saúde e bem-estar geral do adolescente do sexo masculino.
Revisão e formulação de novos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para os procedimentos de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

D.

Implante de prótese peniana maleável
Implante de prótese peniana maleável com manipulação de albugínea
Implante de prótese peniana inflável
Cirurgia de curvatura peniana com enxerto
Correção cirúrgica de pênis curvo congênito
Cirurgia de curvatura na doença de Peyronie
Revisão de cirurgia da curvatura peniana (Peyronie)
Implante de prótese testicular
Postectomia
Frenulectomia
Reversão de vasectomia
Tratamento cirúrgico de hidrocele
Tratamento cirúrgico de varicocele
Biópsia testicular bilateral
Cirurgia contraceptiva masculina
Epididimectomia unilateral

Elaboração de Registro Brasileiro de Implante de Prótese Peniana, com a ideia de entender a atuação prática

dos urologistas quanto ao manejo de implantes de prótese
peniana em nosso País. Essas pesquisas encontram-se no
Portal da Urologia.
..............................................................

PROJETOS FUTUROS
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Premiações de melhores trabalhos científicos na área
de andrologia (sexualidade, infertilidade e adolescência) com entrega de certificado durante Congresso
Brasileiro de Urologia (Brasília, 2021).
Atualização das Recomendações em Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM).
Continuidade do projeto de educação à distância
PEC-EAD, com gravação de aulas e debates sobre
vários temas pertinentes à área de andrologia, realizando as gravações durante o CBU- 2021.
Acompanhamento do processo sobre aprovação
de prótese peniana inflável na Agência Nacional de
Saúde Suplementar juntamente com a Comissão de
Defesa Profissional da SBU, bem como honorários e
aprovação das cirurgias de reversão de vasectomia e a
varicocelectomia microcirúrgica.
Tutorial de Medicina Sexual e de Infertilidade no CBU2021, com estruturação de palestras mais interativas
e dinâmicas com maior potencial de aplicação na
prática clínica diária.
Projeto “Paternidade” visando conscientizar e
propiciar treinamento a urologistas com técnicas e
procedimentos em centro médico de excelência em
infertilidade masculina.
Reativação do projeto Sexual Medicine Review, com
resumos comentados de artigos específicos e de interesse do Departamento de Andrologia.

Certos de que apesar do que foi feito ainda temos muito
trabalho pela frente.
Dr. Dimas Lemos Antunes (SBU-PE), membro Departamento de
Sexualidade
Dr. Fernando Nestor Facio Jr.,
Diretor do Departamento de Sexualidade

EDIÇÃO 4 | OUTUBRO
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O QUE INTERESSA

\ESCOLA SUPERIOR DE UROLOGIA

ATIVIDADES DA ÁREA DE ESTUDOS
EPIDEMIOLÓGICOS EM 2020
O avanço das tecnologias e da conectividade já nos lançava cada vez mais para um universo virtual fazendo parte do
nosso dia a dia. O ano de 2020, com o impacto causado pela
pandemia da Covid-19, acabou impulsionando modificações
significantes na vida profissional médica. Muitos dos colegas
urologistas tornaram as teleconsultas uma prática rotineira,
além dos muitos eventos virtuais (webinars, congressos, simpósios) que pudemos ter acesso oriundos de vários serviços e
sociedades do mundo todo.
Já no início do ano, a área de Estudos Epidemiológicos
da Escola Superior de Urologia desenvolveu projetos e recebeu questionários de vários colegas do País. O time é liderado
pelo Dr. Stênio de Cássio Zequi e tem ainda como membros
os colegas Dr. Flávio Adorno Rosa (GO), Dr. Thiago Camelo
Mourão (SP) e Dr. Willy Baccaglini (SP).
Esses estudos foram lançados no formato de enquetes e
questionários on-line, sendo enviados para todos os urologistas associados da nossa Sociedade. Foram realizadas as
seguintes pesquisas: impactos da Covid-19; aspectos relacionados às indicações de fisioterapia pélvica perioperatória;
práticas dos urologistas frente à necessidade de reabilitação
peniana pós-prostatectomia radical; identificação de burnout
entre os colegas e sua associação com a pandemia de Covid-19;
levantamento nacional dos colegas que se dedicam à prática da
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andrologia; alternativas implantadas frente à escassez de BCG
intravesical no tratamento do carcinoma urotelial de bexiga;
conhecimento das indicações e práticas dos urologistas para a
realização de estudo urodinâmico; e prática dos colegas associados nas áreas de Urologia feminina e uroneurologia.
Temos ainda na lista uma enquete inicialmente promovida pela Confederación Americana de Urología (CAU) sobre a
exposição à radiação entre os urologistas.
No ano de 2021, estaremos empenhado na realização de um outro projeto, com o intuito de conhecer como
está sendo o ensino da disciplina de Urologia nas novas
faculdades de medicina do Brasil, além de avaliar a situação
do urologista que ministra a disciplina. Será um retrato do
cotidiano do ensino urológico brasileiro, inédito. Cada um
desses questionários recebeu aprovação em Comitê de Ética
em Pesquisa das instituições correspondentes e tem como
principal intuito conhecer melhor a prática diária dos associados, podendo a partir daí desenvolver uma melhor promoção
das atividades de ensino e pesquisa e contribuir também para
o conhecimento científico em nossa área.
Dr. Stênio Zequi, coordenador da área
de Estudos Epidemiológicos da Escola
Superior de Urologia

BODAU

| SBU EM DIA

VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL NO
EXERCÍCIO DE 2020

Dr. Rodrigo Monnerat
Presidente da Comissão
de Valorização Profissional
Durante esses dez meses de trabalho estivemos reunidos
com o Departamento de Defesa Profissional da Associação
Médica Brasileira (AMB) em 15 reuniões.
No início do ano, duas reuniões foram presenciais na
sede da AMB, em São Paulo. Em fevereiro, foram abordados
os temas telemedicina, Revalida, rol da ANS, contratualização
e novas tecnologias. Em março, participamos da palestra do
Dr. Chao Lung Wen sobre telemedicina pela manhã e à tarde os temas foram Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
e inteligência artificial na saúde. Foi solicitado às Sociedades
médicas que enviassem suas demandas referentes à telemedicina – a SBU entregou o seu documento dentro do prazo.
Tivemos outras 12 reuniões virtuais, com 100% de presença da SBU. Foram abordados diversos temas como sigilo
médico, apresentação de uma plataforma de telemedicina,
indicadores de glosa, análise de dados de pesquisa, remuneração médica, retorno sobre reuniões da AMB com a ANS,
CBHPM – valoração dos procedimentos, projeção, impactos e
propostas –, ações frente ao Cade etc.
Participamos ainda da 25ª Reunião Técnica de Análise das Propostas de Atualização do Rol, em maio. A proponente da reunião, a Associação Brasileira de Planos de Saúde
(Abramge), solicitou essa reunião com o objetivo de limitar a
indicação de ureterolitotripsia a laser. Apresentaram uma série
de estudos com tal finalidade. Defenderam o tratamento expulsivo de quatro a seis semanas como sendo a melhor opção
aos pacientes.
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Nosso trabalho foi, depois de estudar a literatura enviada, argumentar e justificar a necessidade de manter as indicações já existentes. Na avaliação econômica apresentada por
eles, teriam uma economia de R$ 450 milhões em cinco anos
caso tivessem êxito na solicitação. Após apresentarmos nossa “defesa”, além da manutenção das indicações já descritas
(veja na tabela 1), incluímos mais três indicações (sinais de infecção associada, transplantado renal, estreitamento ureteral
causado por RDT, trauma, cirurgia pélvica ou cirurgia ureteral
prévia). Argumentamos outras situações como rua de pedra
pós-LEOC assim como diagnóstico da hidronefrose ao ultrassom e não somente à tomografia. Consideraram oportunas
essas situações e ficaram de reavaliar mais adiante. Como resultado, tivemos muito sucesso nessa reunião.
Na pesquisa nacional sobre pagamentos e glosas, foram respondidos 4.561 questionários pelos médicos no Brasil. Desse montante, 424, ou seja, 9,3% foram realizados por
associados da SBU. Ficamos em segundo lugar na colocação
geral das especialidades (a Pediatria ficou em primeiro lugar,
com 473 respostas). Se contarmos que para cada um urologista temos sete pediatras no Brasil, nossa participação foi
muito mais significativa, o que foi muito elogiado por todos
na AMB.
Como resultado foi observado que 81% dos entrevistados recebem seus honorários fora do prazo e 40% deles num
período superior a 60 dias. Em relação a tabelas, 13% ainda
recebem tabela AMB 90/92, somente 14% estão recebendo
CBHPM 2018 e 9% sequer sabem dizer a tabela que recebem.
Em relação a glosas, em torno de 30% dos entrevistados referem sofrer habitualmente glosas nas suas contas e em torno
de 19% somente recorrem a essas glosas, com êxito que varia
entre 13 e 49%.
Concluímos como é o modo de operação das operadoras: os procedimentos são analisados pela auditoria da operadora, autorizados e depois de realizados são glosados. Com
EDIÇÃO 4 | OUTUBRO
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INDICAÇÕES DE URETEROLITOTRIPDSIA A LASER:
- Cálculos ureterais > 10mm
- Cálculos ureterais < ou = 10mm sem complicações, após falha de tratamento expulsivo por 4 semanas
- Cálculos ureterais < ou = 10mm na presença de uma ou mais das seguintes complicações: dor intratável,
rim único, hidronefrose moderada a severa à TC, alteração da função renal (creatinina > 1,4), gestação,
cálculos bilaterais
isso a operadora se livra de uma possível “não cobertura”,
que poderia resultar em uma NIP na ANS. Ou seja, quem
“paga o pato” é o médico, infelizmente.

Esse relato demonstra que mesmo durante a pandemia
o trabalho na SBU é contínuo e sempre na defesa da nossa
Sociedade. A SBU não para.

SBU EM CASA
SUPERA MARCA
DE MAIS DE 23 MIL
PARTICIPANTES
Bexiga hiperativa em 8 de julho

Destaques do Congresso da EAU em 31 de julho

Webinar de estreia em 14 de abril

Cirurgia uretral no dia 15 de maio
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Isolamento, distanciamento social, quarentena, novo
normal. A pandemia de coronavírus nos impactou em muitos
aspectos e entre eles também a relação de busca e entrega tradicional que acontece entre associado e Sociedade. Os eventos presenciais, jornadas, conferências, simpósios, congressos
foram cancelados por todo o mundo. No entanto entre os
mais sólidos pilares da SBU encontra-se a educação continuada, motivo pelo qual iniciaram-se esforços para mantê-la a
todo custo altiva e funcional.
No dia 14 de abril foi lançado o programa SBU em Casa,
que em seu primeiro episódio contou com a participação de
EDIÇÃO 4 | OUTUBRO
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Especial Amazônia discutiu câncer de pênis e relação com HPV e
sexualidade em 7 de agosto

Câncer de próstata avançado em 28 de agosto

SBU EM DIA 13

1.175 urologistas. Um modelo de discussão de casos clínicos
ao vivo, amigável, abrangendo painelistas de todo o País e de
fora dele, interativo para perguntas e comentários de todos
os participantes e, apesar da distância física, extremamente inclusivo! Em sete meses foram realizados 63 eventos, dois por
semana, abrangendo os mais diversos temas da nossa especialidade contemplando todos os departamentos. Tivemos um
público total de 23.680 participantes, sendo 1.915 estrangeiros
de 27 países distribuídos em todos os continentes. A interação
foi tão significativa e produtiva que durante uma apresentação
de 1h15 chegamos a receber 87 perguntas diretas aos debatedores, além do chat. Terminamos a primeira temporada com
uma média de 376 participantes por episódio, certos de que o
programa cumpriu seu papel de forma exemplar.
Por meio da Escola Superior de Urologia, além dos seus
integrantes muitos se dedicaram para que esse sucesso fosse
alcançado: coordenadores e membros dos departamentos, lideranças de todas as seções estaduais, diretor e membros da
Comissão Permanente de Comunicação, secretário-geral, presidente, empresas patrocinadoras que apoiaram nossa ideia,
empresa produtora e fundamentalmente os quase 300 debatedores que empenharam seu tempo em preparar e participar
das discussões com excelência.
O pilar da educação continuada da SBU passou incólume! Melhor, fortalecido, e em breve amparado ainda mais
com o futuro lançamento da Academia SBU, plataforma que
compilará todo o material científico produzido, com fácil
acesso e simplificação dos meios de busca. A capacidade de
transformar o meio em que estamos inseridos é qualidade
louvável, ainda mais em momentos de turbulência, e a SBU
é transformadora! E nos vemos na segunda temporada do
SBU em Casa em 2021!

________________________________________
Última edição sobre câncer de próstata e PSA foi realizada em 3
de dezembro

Um dos webinars especiais para médicos do SUS abordou câncer
de próstata em 17 de novembro
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Dr. Felipe
de Almeida e Paula,
membro da Escola Superior
de Urologia e responsável
pela Educação Web
de Valorização Profissional
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TERCEIRA EDIÇÃO
DA CAMPANHA
#VEMPROURO

SBU EM DIA 15

demia, bem como uma redução
das atividades físicas em mais de
Sua amiga
60% dos adolescentes. Quando
já foi ao
questionados quanto a assuntos
ginecologista.
relacionados a relação sexual e
sexualidade, cerca de 35% afirmavam não usar preservativo de
E você, tá
forma regular e 16% referiram
esperando
aumento da prática de masturo que para
ir ao
bação e do sexting utilizando o
urologista?
ambiente virtual. Esses e outros
dados interessantes do survey
survey
podem auxiliar em muito o entendimento das necessidades
atuais e inclusive colaborar para
a elaboração de políticas públicas
de atenção voltadas para a saúde
Se l
Visit
iga!
do adolescente masculino.
a
ced r o mé
o
d
no f pode ico do
Para coroar a edição deste
pre
utur
ven homem
o.
ir p
de
rob
lem sde
ano, a campanha contou com
as
uma sessão solene de encerramento na Câmara de Vereadores
Flyer da campanha
da cidade de São Paulo, proposta
pelo vereador Rodrigo Goulart, no dia 5 de outubro. Participaram: o presidente da SBU, Prof. Antonio Carlos Lima Pompeo; o
secretário-geral, Dr. Alfredo Canalini; o diretor de Comunicação,
Dr. Roni Fernandes; o diretor do Departamento de Integração
Associativa, Dr. Ricardo Vita; a editora do BODAU, Dra. Karin
Anzolch; a presidente da Sociedade Federal de Instrumentação
Cirúrgica, Profa Regiane Gama Xavier; a jornalista Elaine Cajui e o
coordenador da campanha, Dr. Daniel Suslik Zylbersztejn.
Trazer o jovem ao consultório médico desde cedo ajuda na
criação do hábito da medicina preventiva ao longo da vida e isso
pode ser um fator crucial para reduzir a diferença de longevidade
encontrada entre homens e mulheres, atualmente em sete anos
no nosso país. O caminho a ser percorrido pela SBU com essa
campanha de saúde do adolescente masculino ainda é longo e
com diversos desafios, mas, de forma paulatina, acredito que a
sociedade se conscientizará da importância de cuidarmos melhor
dos nossos jovens e que o urologista tem uma função de
relevância neste novo cenário.

#VEMP

Audiência na Câmara Municipal de SP

Em setembro, a nossa SBU encerrou com muito sucesso a
terceira edição da Campanha #Vemprouro, de conscientização da
saúde do adolescente masculino, que a cada ano atrai mais a
atenção dos colegas urologistas e de vários segmentos da sociedade brasileira.
Este ano foi nítido o maior engajamento dos colegas na utilização das mídias sociais para publicar posts com a #Vemprouro
sobre a importância de os adolescentes procurarem um médico
de forma regular, abordando várias doenças e riscos à saúde pertinentes a essa fase da vida. Para a nossa satisfação, vários reposts
e comentários surgiram dessa participação virtual, colaborando
para a amplificação da campanha.
A pandemia pelo coronavírus se mostrou uma dificuldade a
mais para divulgarmos a campanha pelos meios tradicionais entre os adolescentes (palestras presenciais em escolas, programas
televisivos de saúde e para jovens, por exemplo) devido ao distanciamento social, mas novas formas de interação com o público-alvo foram exploradas. Surgiram as palestras virtuais, tanto para
adolescentes quanto para os pais, alcançando um número ainda
maior de participantes e um engajamento motivador para a continuidade desse tipo de ação.
De forma inédita, fizemos n ossa p rópria p esquisa o n-line
com adolescentes de 12 a 18 anos de escolas públicas e privadas
em alguns estados brasileiros, buscando compreender melhor as
características dos adolescentes masculinos e suas necessidades,
em especial nesse período de pandemia. Embora com resultados
amostrais, essa pesquisa trouxe dados relevantes e preocupantes sobre a saúde dos adolescentes neste período de isolamento
social. Detectamos dados interessantes, como: 67% dos adolescentes apresentam queixas de irritabilidade, ansiedade e piora
do humor quando comparado com o período anterior à pan
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ROURO

Dr. Daniel Suslik
Zylbersztejn,
membro do Departamento
de Sexualidade e Reprodução,
especialista em Medicina
Reprodutiva e coordenador
da Campanha #Vemprouro
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RÁDIO SBU COMEMORA
MARCA DE 475 MINUTOS
DE CONTEÚDO E 4.500
REPRODUÇÕES EM 9 PAÍSES
Frente aos inúmeros desafios p ara a p rática m édica e a v ida q ue a p andemia
trouxe, 2020 foi um ano e tanto. Ficou evidente e se fez cada vez mais necessário uma
comunicação científica de qualidade voltada à população.
Nas diferentes mídias sociais, o médico ocupou um papel central não
apenas como principal agente no combate à pandemia, mas também como
comunicador, na veiculação de informações, e ao trazer conceitos complexos de
maneira didática para a população em geral.
Entre os principais canais de comunicação, o podcast (junção de pod –
personal on demand, ou pessoal sob demanda, oriundo da palavra iPod – com
broadcast, que significa radiodifusão) ganhou espaço por sua praticidade de ser
consumido onde, quando e como quiser, por sua ampla distribuição e pela
acessibilidade (acesso total-mente gratuito).
Com base nesse contexto, a SBU produziu a sua Rádio SBU, em formato de podcast, que desde o dia 12 de maio produziu 475 minutos de conteúdo em 33 episódios,
visando informar a população a respeito de importantes temas da Urologia.
Contando com a equipe de apresentadores Karin Anzolch, Alfredo Canalini,
Ricardo Vita, Ricardo Tuma e Rogério de Fraga, na assessoria de comunicação a jornalista Aline Thomaz e na produção Nicolas Najar, a rádio teve 4.500 reproduções em
nove países diferentes (dados do Spotify Wrapped for Podcasters 2020).
Os programas abordaram uma grande diversidade de assuntos e diferentes
graus de complexidade. A Rádio SBU contou com entrevistados renomados, como
Dorival Junior, Ricardo Amorim, Jaime Jimenez e ilustres médicos, revisões de protocolos e explicações de queixas urológicas frequentes.
Em dezembro, as Infecções Sexualmente Transmissíveis foram o tema, incluindo
episódios semanais sobre hepatites, HIV e Aids, sífilis e HPV, nos principais agregadores
de podcasts como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também via QR Code.
Para acompanhar a Rádio SBU assine o podcast na sua plataforma de preferência e fique ligado porque 2021 virá com ainda mais novidades!

Dr. Rogério de Fraga
e Nicolas Najar,
são respectivamente
apresentador e produtor
da Rádio SBU
Acesse via QR Code
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CONHEÇA OS NOVOS
ASSOCIADOS REMIDOS
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.
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PAPER CONTRIBUI PARA A
FORMAÇÃO DO RESIDENTE
Reforçando o compromisso da Sociedade Brasileira de
Urologia em contribuir para o crescimento da especialidade
e para uma formação cada vez mais completa dos residentes
brasileiros, foi lançado este ano o programa de estágios PAPER – Portas Abertas para Estágio do Residente. O objetivo
é facilitar a complementação da formação dos futuros urologistas e proporcionar diferentes experiências educacionais
durante o período da residência médica através da viabilização da participação em um programa oficial de estágio observacional em diversos serviços de referência na Urologia e/
ou especialidades afins em todo o Brasil.
O projeto foi idealizado pela SBU, com participação da Escola Superior de Urologia e da Comissão de Comunicação e coordenação e execução pela Comissão de Ensino e Treinamento.
Os serviços são convidados pela SBU para participar
do programa como acolhedores, levando-se em consideração vários critérios como ter um programa de residência em
Urologia credenciado pela SBU e poder receber um residente
estagiário por até 30 dias, sempre com a premissa da excelência do ensino em algumas áreas da especialidade.

SBU EM DIA 17

O residente que deseja complementar sua formação
em uma especialidade urológica específica pode escolher um
hospital entre aqueles disponibilizados no Portal da Urologia.
De acordo com a disponibilidade do residente visitante e do
serviço de Urologia que vai acolhê-lo, o estágio poderá ter
duração de uma semana ou 30 dias. Entre os critérios mínimos para que um médico se candidate ao estágio, estão a
necessidade de estar cursando residência em um programa
credenciado pela SBU, ser membro aspirante da Sociedade e
ter liberação da supervisão de sua residência.
Todas as regras do programa podem ser encontradas
no Portal da Urologia (https://portaldaurologia.org.br/medicos/paper/).
Após o término do estágio, certificados serão emitidos,
constando o selo da SBU e a parceria com o serviço ou instituição relacionada, com detalhamento das atividades realizadas e tempo de visitação.
A iniciativa surge da visão inclusiva da SBU, procurando
levar benefícios a todos os especialistas e futuros urologistas,
o que contribui para uma especialidade cada vez mais plena
em sua formação técnica.

Dr. Fransber Rodrigues,
presidente da Comissão de Ensino e Treinamento

- “Media training”, no dia 17 de junho, com os jornalistas Aline Thomaz, Marcio Martins e Natalia Cuminale.
- “Liderança”, no dia 15 de julho, com o consultor em
gestão empresarial e educação executiva Jaime Jimenez e a
especialista em educação corporativa Patrícia Rocha.
- “Mídias digitais para entidades médicas”, no dia 19
de agosto, com a mestre em administração e desenvolvimento
empresarial e especialista em marketing Alice Selles.

TAP SBU TREINA LÍDERES
O Treinamento para Alta Performance (TAP) foi uma
das iniciativas da SBU criadas durante a pandemia da Covid-19 direcionado a gestores e chefes de departamentos e
comissões e presidentes das seções estaduais.
Foram realizados cinco webinars. Confira os temas:
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- “O que muda na atividade médica e na das associações com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?”,
no dia 16 de setembro, com a doutora em Direito pela
UFRGS Márcia Santana Fernandes.
- “Atribuições jurídicas e administrativas/tributária
durante a gestão de sociedades médicas”, no dia 14 de
outubro, com o advogado Tonie Hulme Deccache e o contador Celso Bastos.

SBU EM DIA 19

PEDAU sobre disfunção erétil

Claro (SP), o PEDAU é uma experiência engrandecedora. “O
objetivo de fazer com que os alunos participem ativamente das
apresentações é incrível. Tenho aprendido muito com todas
as edições e sempre gosto de enfatizar que o carinho e preocupação que a SBU tem com as ligas acadêmicas de Urologia

_______________________________________
PEDAU APRESENTA TEMAS DA
UROLOGIA A ACADÊMICOS
Incontinência urinária (25 de maio), doenças da próstata (24 de junho), ISTs (29 de julho), urgências urológicas
(26 de agosto), problemas comuns na infância (30 de setembro), disfunção erétil (28 de outubro) e infertilidade (25
de novembro) foram os temas abordados no Programa de
Ensino à Distância para Acadêmicos de Urologia (PEDAU).
Os webinars são uma oportunidade para acadêmicos
de medicina terem contato com problemas comuns da prática urológica.
Para Julia Ferraz Borges Comparotto, estudante do
sexto período do Centro Universitário Claretiano de Rio

Residentes da esquerda para direita: Julia Ferraz Comparotto,
Arthur Huffenbacher Araújo e Yuri Pessôa Dias
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PEDAU sobre infertilidade

não são vistos em outras especialidades. Convidar nós, estudantes, para estarmos em meio a grandes mestres da Urologia
é gratificante e me traz muito orgulho e satisfação. Participei
como painelista no dia 28 de outubro e tive todo o apoio do
Dr. Roni, Dra. Karin e principalmente do Dr. Luiz Otavio, que
ministrou a aula após a apresentação do meu caso. Eles se disponibilizaram a todo momento em me ajudar até que o caso
ficasse perfeito para o dia da apresentação. Chegado o dia,
me senti um pouco nervosa, mas novamente esses grandes
mestres e pessoas responsáveis pela organização do evento
me acalmaram e me ajudaram em tudo o que era necessário,
como posicionamento da câmera e funcionamento da plataforma. Não tenho do que reclamar, apenas agradecer a todos
os envolvidos nesse projeto incrível”, destaca.
Arthur Huffenbacher Araújo, aluno do sétimo período
da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (SP), foi
painelista no webinar sobre problemas comuns na infância.
“É sempre uma oportunidade incrível participar do PEDAU!
EDIÇÃO 4 | OUTUBRO
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SBU EM DIA 19

UROLOGIA ESSENCIAL ESTÁ DE VOLTA

PEDAU sobre problemas urológicos na infância

A SBU vem se empenhando ao máximo com as ligas acadêmicas para realizar esse projeto que só tem a acrescentar
em nossa vida acadêmica. Tive a oportunidade de participar
como painelista trabalhando junto com o Dr. Ubirajara Barroso, que me auxiliou em todo o caso clínico. O projeto não
só se tornou uma oportunidade de aprendermos mais, mas
também de ensinar e desenvolver outras habilidades, como
oratória e trabalho em equipe; indubitavelmente, essas são
qualidades de suma importância para um médico. Gostaria
de também deixar registrado o trabalho incrível que a SBU
vem realizando e, principalmente, o Dr. Roni Fernandes
e a Dra. Karin Anzolch, que possuem uma gana incrível
com as ligas acadêmicas”, relata.

A SBU relançou em outubro a Urologia Essencial. A
revista eletrônica contém recursos interativos e tem como
editores-chefes Dr. Roni Fernandes e Dra. Karin Anzolch.
A publicação é semestral e conta com as
seções: Boas práticas de consultório; Interfaces
urológicas; Urologia, focos e controvérsias; Dicas e
truques em cirurgia; Artigos que mudaram a nossa
rotina, Você já viu um caso assim?.
A ideia de trazer de reeditar a Urologia Essencial era
um desejo do presidente da SBU, Prof. Antonio Carlos
Lima Pompeo. “A revista é dedicada a artigos científicos
de revisão, pontos de vista, técnica cirúrgica, inovações,
resumos, urologia de consultório e cartas ao editor. Pretendemos que beneficie todos os nossos associados. Contribuam com artigos. Aproveitem sua leitura!”
Os artigos podem ser enviados para:
(urologiaessencial@urologiaessencial.org.br). A edição está
disponível em (https://bit.ly/342BIgB ).

________________________________________
CBU 2021 TEM NOVA DATA

O XXXVIII Congresso Brasileiro de Urologia tem nova
data: 23 a 26 de outubro de 2021, em Brasília (DF). A mudança foi anunciada pela SBU em outubro devido às incertezas quanto ao cenário da pandemia da Covid-19.
A comissão científica do congresso continua trabalhando intensamente na organização do terceiro maior evento da
Urologia mundial.
Assista ao vídeo do presidente da SBU, Prof. Antonio Carlos Lima Pompeo (https://youtu.be/VRNBkM8mhMI).



EDIÇÃO 4 | OUTUBRO



DEZEMBRO  2020

EDIÇÃO 4 | OUTUBRO



DEZEMBRO  2020 

uro-logistas de toda a América Latina e da Península Ibérica.

20

BODAU

A revista científica é um dos pilares da educação continuada
A revista científica é um dos pilares da educação continuada
ee sua
sua imple-mentação
imple-mentação como
como órgão
órgão oficial
oficial da
da CAU
CAU traz
traz
um
enorme
potencial
de
divulgação
e
sedimentação
um enorme potencial de divulgação e sedimentação como
como
SBU EM DIA 21
uma das
das mais
mais importantes
importantes revistas
revistascientíficas
científicasna
naárea.”
área.”
uma

| SBU EM DIA

________________________________________
________________________________________

Audiência
na Câmara Municipal
de SP
IBJU É ÓRGÃO
OFICIAL

Audiência na Câmara Municipal de SP

DE COMUNICAÇÃO DA CAU

Compuseram a mesa: Prof. Antonio Carlos Pompeo
(presidente
da SBU), Dra.
Regiane
Xavier
(presidente
Compuseram
a mesa:
Prof. Gama
Antonio
Carlos
Pompeo
da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica), Dr. Roni
(presidente da SBU), Dra. Regiane Gama Xavier (presidente
de Carvalho Fernandes (diretor de Comunicação da SBU) e
da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica), Dr. Roni
Dr. Daniel Suslik Zylbersztein (coordenador da campanha
de
Carvalho Fernandes
(diretor Canalini
de Comunicação
da SBU) da
e
#Vemprouro).
Os Drs. Alfredo
(secretário-geral
Audiência
Câmara
Municipal
de SP do BODAU)
Dr.
Daniel
Suslik
Zylbersztein
(coordenador
da campanha
SBU),
Karinna
Anzolch
(editora-chefe
e Ricardo
Vita
(diretor
do
Departamento
de
Integração
Associativa)
#Vemprouro). Os Drs. Alfredo Canalini (secretário-geral da
Compuseram
a remotamente.
mesa: Prof. Antonio
Carlose Pompeo
participaram
do evento
SBU),
Karin
Anzolch
(editora-chefe
do BODAU)
Ricardo
(presidente
da SBU), Dra. Regiane Gama Xavier (presidente
_____________________________________
Vita
(diretor do Departamento de Integração Associativa)
da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica), Dr. Roni
participaram
do evento remotamente.
de Carvalho Fernandes
(diretor de Comunicação da SBU) e
IBJU É ÓRGÃO OFICIAL
_____________________________________
Dr.
Daniel Suslik Zylbersztein (coordenador da campanha
DE COMUNICAÇÃO DA CAU
#Vemprouro). Os Drs. Alfredo Canalini (secretário-geral da
SBU), Karin Anzolch (editora-chefe do BODAU) e Ricardo
IBJU É ÓRGÃO OFICIAL
Vita (diretor do Departamento de Integração Associativa)
DE COMUNICAÇÃO
DA CAU
participaram
do evento remotamente.

O editor-chefe do IBJU, Dr. Luciano Alves Favorito, ressalta
aNOVAS
parceria. “A
CAU é uma sociedade tradicional que congrega
EDIÇÕES
NOVAS
EDIÇÕES
uro-logistas
de toda a América Latina e da Península Ibérica.
DA AUA NEWS EM PORTUGUÊS
A
revista
científica
é um
pilares da educação continuada
DA
AUA
NEWS
EMdosPORTUGUÊS
e sua imple-mentação como órgão oficial da CAU traz
um enorme
de edição
divulgação
e sedimentação
como
Confirapotencial
a terceira
da AUA
News em língua
uma
das
mais(https://bit.ly/37UD9ib),
importantes
revistas científicas
na
área.”
portuguesa
lançada
em em
outubro,
Confira
a terceira edição
da AUA
News
línguaa
e quarta (http://bit.ly/3qdUH0n), lançada em dezembro, com
________________________________________
portuguesa (https://bit.ly/37UD9ib), lançada em outubro, a
resumos de artigos e novidades da área.

e quarta (http://bit.ly/3qdUH0n), lançada em dezembro, com
________________________________________
NOVAS
EDIÇÕES
resumos de artigos e novidades da área.

DA AUA NEWS EM PORTUGUÊS
________________________________________
PROVA PARA TÍTULO DE
ESPECIALISTA É APLICADA EM SÃO PAULO

Confira a terceira edição da AUA News em língua

PROVA
TÍTULO DE lançada em outubro, a
portuguesaPARA
(https://bit.ly/37UD9ib),
ESPECIALISTA
É APLICADA
EMemSÃO
PAULO
e quarta (http://bit.ly/3qdUH0n),
lançada
dezembro,
com
resumos de artigos e novidades da área.

________________________________________
PROVA PARA TÍTULO DE
ESPECIALISTA É APLICADA EM SÃO PAULO

_____________________________________
IBJU É ÓRGÃO OFICIAL
DE COMUNICAÇÃO DA CAU

Prova TiSBU

We are pleased to
announce that Int
Braz J urol became the
official communication
organ of the American
Confederation of Urology CAU, last Saturday october
17, 2020.

Luciano Alves Favorito
Editor-in-Chief
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des de saúde, como aferição da temperatura na entrada, menor
número de candidatos por sala e uso obrigatório de máscara e
álcool em gel.
As provas objetivas foram aplicadas pela manhã, e as discursivas, para os R3 e todos os candidatos do TiSBU, à tarde.
“Sabemos o quanto é importante a obtenção do Título
de Especialista pelos urologistas brasileiros. Acredito que conseguimos com o empenho de todos da CSTE e do IBGP e com
apoio da diretoria da SBU realizar as provas em um ambiente de
tranquilidade e segurança tanto para os candidatos quanto para
a equipe de apoio”, destaca Dr. José Antonio Prezotti, coordenador da CSTE.

________________________________________
SBU ABRAÇA
CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO
Para conscientizar a população sobre a prevenção das
Infecções Sexualmente Transmissíveis, a SBU abraçou a campanha Dezembro Vermelho, ação nacional de prevenção ao
HIV/Aids e outras ISTs.
A Sociedade preparou conteúdos especiais para as redes sociais e o Portal da Urologia, além de podcasts na Rádio
SBU com foco nas ISTs.
Pesquisa realizada recentemente pela SBU apontou
que 80% dos entrevistados adultos afirmaram saber sobre as
ISTs, porém não se consideravam em risco; 11% afirmaram
ter consciência sobre as doenças e o real risco que correm
caso mantenham relações sexuais desprotegidas. A pesquisa
on-line contou com 479 respondentes, sendo 78% homens
e 22% mulheres, de 22 estados.

________________________________________
SBU E AMB NORMATIZAM TREINAMENTO
E CERTIFICAÇÃO EM CIRURGIA ROBÓTICA
A pedido da AMB, a SBU elaborou normativas relacionadas à cirurgia robótica, contendo critérios de credencia-
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mento dos serviços de capacitação, parâmetros para atuação
como proctor e como deve ocorrer o treinamento para certificação de urologistas para realização desse tipo de cirurgia.
“Dessa forma, a AMB e a SBU unificam os critérios de
treinamento e certificação para essa modalidade cirúrgica. As
instituições também serão responsáveis pela liberação do título
de especialista”, afirma Dr. Marcos Flávio Holanda Rocha, diretor do Departamento de Terapia Minimamente Invasiva da SBU.
A resolução está disponível em (https://bit.ly/2IRnCYc).

______________________________________
SBU LANÇA PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
A SBU lançou em parceria com a Secad o Pró-Urologia,
programa de educação continuada com conteúdo em todas
as áreas da Urologia. São quatro ciclos com 20 temas cada.
Os dois primeiros já estão disponíveis, e ao final do programa
haverá certificação de 120h em educação continuada para
créditos na Comissão Nacional de Acreditação. O conteúdo
pode ser acessado em (https://bit.ly/3gC3fe8).

______________________________________
CAMPANHA CONSCIENTIZA SOBRE LUTS
A Astella em parceria com a SBU lançou em novembro a
campanha #ChegadeAperto, a fim de conscientizar sobre os
sintomas do trato urinário inferior.
Por meio de peças na internet (www.chegadeaperto.
com.br) e nas redes sociais que se apoiam em sons de líquidos correndo (que despertam a vontade de urinar em muitas
pessoas), a intenção é chamar atenção para o problema e incentivar a consulta com o especialista.
No dia 10 de dezembro foi realizada uma live com o
ator Ary Fontoura e o Dr. Ricardo Vita, coordenador da Área
de HPB do Departamento de Disfunções Miccionais da SBU.

______________________________________
NEWSLETTER DA AUA TRAZ ARTIGO DA SBU
Em sua edição de novembro, a Global Connections,
newsletter enviada pela AUA a seus associados, apresentou
um artigo sobre o SBU em Casa, série de webinars realizados
pela Sociedade para educação continuada dos urologistas durante a pandemia da Covid-19. A edição está disponível em
(https://bit.ly/3oIW8mC).
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CAMPANHA
NOVEMBRO AZUL

DA SBU SUPERA EXPECTATIVAS

EM ANO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, INICIATIVAS
ON-LINE REVERBERARAM CONSCIENTIZAÇÃO DA
SAÚDE DO HOMEM
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m
Rogério Ceni, ainda como técnico do Flamengo

Cafu estrelou campanha em
prol da saúde masculina

esmo com todas as restrições
impostas pela pandemia
da Covid-19, a campanha
Novembro Azul realizada
pela SBU impactou milhares de pessoas pelas mídias sociais, reportagens na imprensa,
vídeos e podcasts que a entidade preparou
para a ocasião. A ação contou com o apoio
de diversas personalidades, principalmente
do futebol, que gravaram vídeos e enviaram
fotos para a Sociedade. Os ex-jogadores Zico,
Juan e Cafu, o treinador da seleção brasileira
de futebol Tite, o técnico Dorival Junior, o então técnico do Flamengo, Rogério Ceni, o jogador D’Alessandro do Internacional e o ator
Ney Latorraca foram alguns dos participantes.
Para alertar o público leigo foram realizadas
lives nas redes sociais e gravados podcasts especiais na Rádio SBU; foi disponibilizado conteúdo especial no Portal da Urologia; o SBU
em Casa apresentou webinars especiais para
médicos da atenção primária do SUS; a SBU
divulgou ainda os resultados de uma pesquisa inédita sobre o impacto da pandemia na
saúde masculina; na imprensa foram mais de
950 inserções.
A SBU participou do lançamento da
campanha Novembro Azul do Ministério da
Saúde, em Brasília, e se reuniu com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael
Câmara, e o Coordenador nacional de Saúde
do Homem, Dr. Francisco Norberto Moreira da
Silva, para definir detalhes do acordo cooperação em prol da saúde masculina com o Ministério da Saúde que será assinado em breve.
O Presidente da SBU, Prof. Antonio Carlos Pompeo, gravou um vídeo especialmente
para o Ministério falando sobre a importância
do diagnóstico precoce do câncer de próstata
e o material foi veiculado tanto nas redes sociais da instituição como em seu portal.
“A comunicação neste ano tormentoso
foi um dos destaques da nossa SBU. Alcançamos profissionais e leigos de todo país. A
campanha Novembro Azul tornou o tema
câncer da próstata familiar e conscientizou milhares de pessoas sobre a
importância de cuidarmos da
saúde”, avalia Dr. Pompeo.

Zico mais uma vez apoiou a
iniciativa da SBU

Tite, técnico da seleção
brasileira de futebol
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“A campanha de saúde do homem, movimento conhecido internacionalmente como novembro azul, atingiu
este ano uma visibilidade e um vulto
inéditos. A possibilidade de auxiliar na
criação, capitaneada pelo Ministério da
Saúde, de projetos pela saúde de homem
é uma oportunidade que conquistamos
com nossa credibilidade e, sobretudo,
pelo nosso desejo de ajudar a população masculina, principalmente os grupos
mais carentes como o que é acometido
pelo câncer de pênis, cuja prevenção tem
baixo custo e alta eficácia. A repercussão
na mídia foi uma das consequências do
aprimoramento de nossas estratégias
de campanha, que foram melhorando a
cada ano, culminando com um trabalho
de uma equipe que envolveu as diretorias
de todas as seções estaduais”, analisa Dr.
Alfredo Canalini, secretário-geral.
Para o diretor de Comunicação, Dr.
Roni Fernandes, a campanha é resultado
de esforço conjunto. “É fruto de muito
trabalho desenvolvido pelas diretorias
anteriores, e o principal legado deixado
para os próximos anos é que não reinventamos a roda, e sim a colocamos para
rodar em uma velocidade ainda maior,
com a união de todas as seções estaduais, em torno de um objetivo que foi alcançado: o protagonismo dos urologistas
em todas as suas regiões e em todos os
veículos de comunicação. O Novembro
Azul não é de ninguém, e sim da população que entendeu, multiplicou e expandiu a conscientização de que o homem
precisa cuidar da sua saúde”, ressalta.
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PESQUISA RETRATA
IMPACTO DA PANDEMIA
SOBRE SAÚDE MASCULINA
Para dimensionar o impacto da
pandemia sobre a saúde do homem,
a SBU realizou uma pesquisa on-line
com 499 participantes de 22 estados –
acadêmicos de medicina auxiliaram na
coleta de dados. Dos entrevistados, 75%
tinham mais de 40 anos e 77% eram do
sexo masculino.
Entres os achados do estudo, 55%
dos homens acima de 40 anos relataram
que deixaram de fazer alguma consulta
ou tratamento médico em função da
pandemia; 57% desse mesmo grupo
afirmaram ter percebido um impacto
negativo na saúde, incluindo 9% que
consideravam que a sua saúde estaria
pior do que antes. Sobre o impacto do
novo coronavírus na vida de uma forma
geral, 88% desses homens afirmaram
terem sido afetados, sendo que 37%
avaliaram ter afetado muito.
Além disso, 2,18% já tiveram um
diagnóstico de câncer de próstata e
apenas 6% admitiram que habitualmente não cuidavam ou não se importavam
com a sua saúde.
Sobre a impressão individual de
que as pessoas estariam indo menos ao
médico ou fazendo menos os tratamentos, 81% de todos os entrevistados
consideraram que sim. Já 23% dos
participantes relataram ter encontrado
dificuldade de acesso ao procurar por
consultas ou tratamentos médicos durante a pandemia e 40% disseram que
não procuraram.
Dos pacientes masculinos (de todas
as idades), 33% relataram ir regularmente ao urologista e 3% afirmaram que
nunca consultariam esse especialista,
demonstrando que ainda existe resistência em relação aos cuidados com a
saúde urogenital. Para 92% de todos os
entrevistados, a campanha Novembro
Azul é útil ou importante.

55%
dos homens

acima de 40 anos relataram
que deixaram de fazer
alguma consulta ou
tratamento médico em
função da pandemia;

23%

dos participantes

relataram ter encontrado
dificuldade de acesso ao
procurar por consultas ou
tratamentos médicos durante
a pandemia

40%
dos homens

disseram que não procuraram
por consultas ou tratamentos
médicos durante a pandemia

CAPA 25

PODCASTS NA RÁDIO SBU
Durante todo o mês de novembro a Rádio SBU contou com
conteúdo voltado exclusivamente para a saúde do homem.
Confira os temas abordados nos podcasts e compartilhe
com pacientes:
(clique na faixa para ouvir os áudios)
“O que provoca o câncer de próstata? E como cuidar da saúde masculina?”, com
Dr. Ricardo Tuma e Dr. Geraldo Faria
(http://spoti.fi/3no5TGO).
“O toque retal ainda é necessário ou basta o exame de sangue?”, com Dr. Alfredo
Canalini e Dr. Eduardo José Carvalho Nunes
(http://spoti.fi/3nmMLJ7).
Tenho câncer de próstata, e agora?, com Dra. Karin Anzolch e Dr. Luiz Henrique
Araujo
(http://spoti.fi/2Ky1ouU).
“Já fiz o tratamento do câncer de próstata. Estou curado?”, com Dr. Ricardo Vita
e Dr. Miguel Srougi
(http://spoti.fi/37mqypb).
Dr. Alfredo Canalini entrevistou Dorival Junior (técnico de futebol e embaixador
da campanha "A sua vida vale tudo", realizada pela Janssen com apoio da SBU)
sobre a conscientização da necessidade do rastreio e diagnóstico precoce do
câncer de próstata (http://spoti.fi/34gMa4t).

LIVES PARA O PÚBLICO LEIGO
Para esclarecer dúvidas do público leigo, a SBU promoveu lives no
Instagram (@portaldaurologia) com os seguintes assuntos:

Dra. Karin Anzolch
entrevistou Dr. Dimas
Aguiar Melão sobre saúde
da próstata.

Dr. Roni Fernandes entrevistou Dr.
Gilberto Almeida sobre câncer de
próstata em pessoas negras, obesas
e parentes de primeiro grau.

Dr. Ricardo Vita entrevistou
Dr. Daniel Freitas Soares sobre
tratamento do câncer de
próstata e a vida após a doença.

Dr. Alfredo Canalini entrevistou
Dr. Ariel Scafuri sobre câncer de
próstata e distúrbios sexuais e
infertilidade.
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INICIATIVAS DAS SEÇÕES ESTADUAIS
As seções estaduais também tiveram uma importante participação na campanha deste ano, por meio
da iluminação de prédios e monumentos e ações em estádios de futebol. As seções estaduais também
tiveram diversas participações na mídia, seja concedendo entrevistas ou divulgando os dados das pesquisas realizadas pela SBU, ampliando a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde
masculina, especialmente em relação ao câncer de próstata.

Bondinho do Pão de Açúcar (RJ)
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Palácio Guanabara (RJ)

Foto de Carlos Magno

Palácio da Alvorada (DF)

Museu Nacional de Brasília (DF)

Farol da Barra (BA)

Elevador Lacerda (BA)

DEZEMBRO  2020

CAPA 27

Congresso Nacional (DF)

Catedral Metropolitana de Brasília (DF)

Fonte Talavera, em Porto Alegre (RS)

Associação Comercial de Maceió (AL)

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Jogo Náutico e Avaí, em Recife (PE).
Foto: Caio Falcão

Palácio das Esmeraldas, sede do
Governo de Goiás (GO)

Hospital Universitário Onofre Lopes (RN)
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CRISTO REDENTOR
No dia 27 de novembro, o Cristo
Redentor, em parceria com a SBU,
foi iluminado de azul para lembrar o
homem de que é preciso cuidar da
saúde. O secretário-geral da SBU, Dr.
Alfredo Canalini, e o presidente da
SBU-RJ, Dr. Rodrigo Frota, estiveram
no monumento.

FÓRUM DE SAÚDE
No dia 30 de outubro, o presidente
da SBU, Prof. Antonio Carlos Lima
Pompeo, participou do painel
#Tudobemtratar: O impacto da
pandemia no câncer e o que esperar
no futuro, promovido pelo jornal
Estadão, com patrocínio da Janssen.
A mesa fez parte do evento Summit
Saúde Brasil 2020. A moderação foi
da jornalista Rita Lisaukas e contou
ainda com a participação do Dr.
Jorge Vaz Pinto Neto, vice-diretor
científico da Associação Brasileira de
Hematologia, Hemoterapia e Terapia
Celular, e Luciana Holtz, presidente
do Instituto Oncoguia.
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ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
No dia 11 de novembro, membros da Diretoria da SBU participaram da cerimônia de lançamento da campanha Novembro
Azul realizada pelo Ministério da Saúde, no Auditório Emilio Ribas, em Brasília.
Participaram da cerimônia representando a SBU: o
presidente, Prof. Antonio Carlos Lima Pompeo; o secretário-geral, Dr. Alfredo Canalini; o diretor de comunicação, Dr.
Roni Fernandes; a editora-chefe do BODAU, Dra. Karin Anzolch; o diretor do Departamento de Integração Associativa,
Dr. Ricardo Vita; e a assessora de comunicação Aline Thomaz.
Pelo Ministério da Saúde compuseram a mesa: o ministro Eduardo Pazuello; a representante da OPAS/OMS Socorro Gross;
o secretário-executivo Elcio Franco; o secretário de Atenção
Primária à Saúde, Raphael Câmara; o secretário de Atenção
Especializada à Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte; o representante do CONASS Leonardo Vilela; o secretário-executivo do
CONASEMS, Mauro Junqueira; e o presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa.
No evento, o ministro Eduardo Pazuello ressaltou a importância do acordo de cooperação técnica que será assinado
com a Sociedade. “É importante a gente falar que estamos
tratando com a Sociedade Brasileira de Urologia, estamos assinando um acordo de cooperação técnica. Isso vai fazer muita
coisa andar, a partir da assinatura desse acordo”, disse o ministro na cerimônia.
O secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Câmara, também destacou a importância do acordo. “É o foco
do nosso ministério estarmos do lado dos melhores especialistas, de quem mais conhece, isso em todas as áreas, e quem
entende de saúde do homem é o urologista.”
Durante a cerimônia foi assinada portaria que libera
R$ 20 milhões para ações de cuidados à saúde do homem e
prevenção do câncer de pênis. Os recursos serão destinados
aos estados que registraram, no período de 2014 a 2018, taxa
de mortalidade de câncer de pênis acima de 0,60 por 100 mil
homens: Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Sergipe. Entre

as iniciativas estão ações educativas de higiene genital, de
prevenção ao HPV e identificação precoce de lesões no pênis.
A íntegra da cerimônia está disponível em:
(https://bit.ly/3lqGKdy).
Coordenador nacional de Saúde do Homem, Dr.
Francisco Norberto Moreira da Silva destaca que a parceria
entre o Ministério da Saúde e a SBU irá enriquecer a discussão
em torno do cuidado das questões urológicas “por contar com
especialistas que atuam com a população masculina de forma
especializada e qualificada, além de contribuir para pensar
estratégias de capacitação dos profissionais de saúde da
Atenção Primária à Saúde nas temáticas acerca da urologia”.
Para o especialista, o Novembro Azul é um importante
momento para dar visibilidade às ações de promoção da saúde integral da população masculina. “É momento também
de oportunizar o cuidado centrando na pessoa por meio de
uma escuta qualificada, além de possibilitar ações de cuidado em saúde e de autocuidado. Entre elas destacamos a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, de infecções
sexualmente transmissíveis e dos cânceres, em especial, o de
próstata. A mudança de hábitos de vida e da cultura se faz
importante para que os homens se reconheçam como sujeitos
do cuidado e do direito à saúde”, afirma.

Lançamento da campanha Novembro Azul do Ministério da Saúde em Brasília com a presença do Prof. Pompeo (último à direita)
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REPERCUSSÃO NA IMPRENSA
A CAMPANHA REALIZADA PELA SBU FOI SUCESSO ABSOLUTO NA IMPRENSA, SENDO DESTAQUE EM MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS EM TODO O BRASIL. FORAM MAIS DE 950 INSERÇÕES NA IMPRENSA MENCIONANDO A SBU.

O presidente da SBU concedeu entrevistas para o Jornal Hoje, Jornal Nacional (TV Globo), jornal Extra, jornal O Globo,
rádio Bandnews FM Rio, Estadão, SBT Brasil, TV Alesp, rádio Jovem Pan e vídeo no Instagram do Ministério da Saúde.

Live com o Dr. Roni Fernandes no
canal do YouTube da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa
Casa de SP.
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Entrevista do Dr. Alfredo Canalini à Globonews e podcast no site do programa Bem Estar (TV Globo).

A Dra. Karin Anzolch conversou com o portal
UOL, ao Bom Dia Rio Grande, da RBS (afiliada TV
Globo), ao jornal Zero Hora, à Rádio VGaúcha e
à Agência Brasil – o conteúdo foi replicado em
sites como IstoÉ, IstoÉ Dinheiro, UOL e BOL. Ela
também escreveu um artigo na revista Veja Saúde.

Matéria sobre a exposição na Estação da Luz no
SPTV1 (TV Globo).

Matéria do
Jornal do
Commercio
com entrevista
do Dr. Moacir
Cavalcanti,
presidente da
SBU-PE.
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Entrevista do Dr. Geraldo Faria, presidente da SBU-SP, à TV Tem
(afiliada TV Globo).

Matéria sobre a pesquisa da SBU no Blog Longevidade (G1).

Matéria sobre a campanha em parceria com o Ministério
da Saúde no site do governo federal.

Entrevista do Dr. Newton Tafuri, presidente da SBU-MT,
à RDTV.

OUTRAS INSERÇÕES
Matéria no jornal A Tarde com entrevista do
Dr. Lucas Batista, presidente da SBU-BA.

Entrevista do Dr. Cristiano Paiva, presidente
da SBU-AM, à rádio Nacional do Amazonas.

Entrevista do Dr. Newton Tafuri, presidente da SBU-MT, ao
site Cuiabano News.
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Entrevista do Dr. Rodrigo Frota, presidente da
SBU-RJ, para a rádio Tupi e live no canal do
YouTube do Observatório da Saúde.

CONTEÚDO PUBLICITÁRIO
PRODUZIDO PELA JANSSEN

ALERTA PARA O DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO DO CÂNCER DE
PRÓSTATA DEVE SER CONTÍNUO
SEGUNDO TIPO MAIS COMUM DE TUMOR EM HOMENS
NO MUNDO¹, O TEMA MERECE ESTAR EM PAUTA
DURANTE O ANO TODO
Sabe-se que os homens são mais resistentes aos exames
de rotina e, na maioria dos casos, postergam a ida ao médico
mesmo ao apresentarem os sintomas de uma doença. Quando
o tema é câncer de próstata, esse cenário é ainda mais grave.
EDIÇÃO 4 | OUTUBRO
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Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos2, a pedido
da Janssen, aponta que 51% dos entrevistados com câncer
de próstata metastático descobriram a doença em estágio avançado, e que 67% conheciam pouco ou nem conheciam a doença antes do diagnóstico. O levantamento
mostra ainda uma demora de cerca de seis meses para a
população masculina procurar ajuda depois do aparecimento dos primeiros sintomas, como fluxo urinário fraco ou interrompido, vontade de urinar com frequência à
noite e dores na região do quadril, das coxas e do ombro.
Outro dado relevante é o fato de um a cada três homens
nunca buscar o médico como medida preventiva².
Embora o câncer de próstata apresente boas taxas de cura², a melhor chance de tratamento depende,
num primeiro momento da detecção precoce4, uma vez
que, na fase inicial (não-metastática), esse tipo de câncer
pode ser silencioso e não apresentar sintomas. “Cuidar
da saúde da próstata é algo que deve ser inserido de maneira perene na rotina dos homens com mais de 50 anos,
com exames preventivos e visitas regulares ao médico”,
afirma o Dr. Diogo Bastos, oncologista do Hospital Sírio
Libanês e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
(ICESP). Já num segundo momento, mesmo cumprido
todas as etapas do tratamento recomendado, o paciente deve seguir com o monitoramento médico. “Isso é
fundamental para aqueles que já detectaram a doença
possam evitar ou retardar complicações, como recaídas
ou até mesmo a metástase”, acrescenta Bastos.
“Não existe modo melhor de enfrentarmos uma doença do que diagnosticá-la no início, as opções e a efetividade dos tratamentos aumentam, podendo-se obter a
cura. A introdução dos exames de detecção precoce do
câncer prostático, há mais de vinte anos, resultou em queda da mortalidade pela doença em vários países”, avalia o
diretor do Departamento de Uro-oncologia da Sociedade
Brasileira de Urologia, Dr. Rodolfo Borges.
No Brasil, estima-se 65.840 novas ocorrências de
câncer de próstata por ano entre 2020 e 2022, segundo o
Instituto Nacional do Câncer (Inca)³. Para se ter uma ideia,

somente em 2018, a doença foi responsável por 15.391
óbitos4, atrás apenas do câncer de pulmão.
Passado o mês dedicado mundialmente à saúde do
homem, o combate ao câncer de próstata, infelizmente,
costuma sair de foco e retornar para pauta somente no
próximo novembro. Por isso a Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, lançou para o Novembro
Azul de 2020 uma iniciativa voltada para a educação e
o engajamento permanente da sociedade no combate à
doença. A campanha #ASUAVIDAVALETUDO ressalta
a importância do diagnóstico e tratamento da doença,
chamando a atenção para o monitoramento, depois de
superadas as etapas iniciais do tratamento, a fim de evitar uma recidiva.
O técnico e ex-jogador de futebol Dorival Júnior
foi o embaixador da campanha, pois, após vencer o jogo
duro contra o câncer de próstata, ele continua em campo organizando as táticas de defesa e ataque a todo o
tempo para segurar o placar, sem baixar a guarda no
pós-tratamento. Assim, ele convoca todo o Brasil para
vestir a camisa contra o câncer de próstata por meio da
disseminação de informações de qualidade a respeito do
tema durante os 12 meses do ano.
A página oficial da campanha traz conteúdos exclusivos sobre o câncer de próstata e a jornada de seus
pacientes, além de uma cartilha educativa criada pela
Janssen Brasil.
REFERÊNCIAS:
1.
2.

3.
4.
5.

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/pesquisa-revela-que-homens-demoram-em-media-seis-meses-para-procurarem-um-medico-apos-os-primeiros-sintomas-de-cancer-de-prostata/13186/7/
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/DDT_Adenocarcinomadeprostata_CP.pdf eprostata_CP.pdf (conitec.gov.br)
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AS ETAPAS PARA
ESTUDAR E
TRABALHAR NOS EUA
COMO UROLOGISTA

s

ou natural de Porto Alegre (RS).
Fiz faculdade de Medicina na
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e residência de
Cirurgia Geral e de Urologia no Hospital
de Clínicas de Porto Alegre (da mesma
universidade).
Sempre fui fascinado por cirurgia
minimamente invasiva e tinha vontade

de me tornar proficiente nessa área. Quando acabei a residência, tive a oportunidade
de ir à Cleveland Clinic para trabalhar com
o Dr. Indy Gill, maior referência mundial
em Urologia minimante invasiva, em um
research fellowship no final de 2007. O
plano era ficar um ano e depois retornar a
Porto Alegre. Nunca cogitei ficar nos Estados Unidos definitivamente.

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

A adaptação em Cleveland foi um
pouco desafiadora no início. Você está
num país diferente, longe de seu círculo
familiar social habitual. Tive a sorte de
ser recebido muito bem no hospital e
acabei fazendo vários amigos brasileiros, médicos que estavam trabalhando
ou fazendo estágio na Urologia e outras especialidades.
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Do ponto de vista de pesquisa, o aprendizado foi
muito intenso e produtivo. Certamente, formou a base
para as oportunidades que viriam depois. Ao final do ano
em Cleveland, recebi o convite para ficar e fazer o clinical
fellowship. Para que isso fosse possível, tive que fazer as
quatro provas do Educational Commission for Foreign
Medical Graduates (ECFMG), os famosos steps.
Em 2009, houve a mudança de Cleveland para Los
Angeles, onde o Dr. Gill se tornou chair na University of
Southern California (USC) sucedendo o lendário Dr. Don
Skinner. Também vieram da Cleveland Clinic o Dr. Monish
Aron e Dr. Mihir Desai. Na USC, fiz meu treinamento clínico
focado em cirurgia robótica de 2010 a 2012. Ao final do
fellowship, fui contratado como faculty na USC.
A experiência na USC tem sido incrível porque quando chegamos a cirurgia robótica era muito incipiente. Foi
uma oportunidade única de fazer parte da criação e desenvolvimento de um dos maiores serviços de cirurgia robótica urológica do mundo. Em 2008, menos de dez cirurgias
robóticas tinham sido feitas na USC. Em 2011, já fazíamos
600 cirurgias robóticas urológicas por ano e a partir de
2014, cerca de mil por ano.
É realmente um privilégio fazer parte do time da
USC, grupo de urologistas talentosos e que trabalham
muito bem em equipe. Inovação tem sido a marca do
nosso time por anos. Alguns exemplos dessa “veia inovadora” são cirurgia laparoscópicas e robóticas por portal
único e cirurgias robóticas complexas como cistectomia
com derivação intracorpórea, cirurgia de salvamento para
câncer de próstata, entre outros.
Em resumo, do ponto de vista profissional tem sido fenomenal. Trabalhei na Cleveland Clinic, hospital fantástico
que dá todas as condições para os médicos realizarem seu
trabalho clínico e de pesquisa. Na USC, participei da criação
de um dos maiores serviços de cirurgia robótica no mundo
com todos os desafios e competição inerentes a uma das
maiores metrópoles americanas, Los Angeles.
A coisa mais importante a se enfatizar é que você
pode ir muito longe trabalhando duro e jogando como parte do time. Tenho o privilégio e a honra de trabalhar junto e
ter me tornado amigo de pessoas fantásticas como Monish
Aron, Mihir Desai e Indy Gill.



EDIÇÃO 4 | OUTUBRO



DEZEMBRO  2020

COMO O UROLOGISTA BRASILEIRO PODE SE INSERIR NOS
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos é o país mais democrático do mundo
com relação a profissionais estrangeiros em geral, não só
na área médica. Se você trabalha duro e bem, seu trabalho acaba sendo reconhecido e oportunidades aparecem.
Há poucos urologistas brasileiros nos Estados Unidos. Citarei alguns.
Não podemos nos esquecer do Edson Pontes, extremamente reconhecido na área de uro-oncologia.
Dr. Fernando Kim, de longa carreira nos EUA, responsável pelas interações entre SBU e AUA, trabalha no
Colorado, onde também atua o Dr. Wilson Molina, especialista em endourologia.
Meu colega na USC, Dr. André Abreu trabalha com
prostate fusion biopsy, teve uma trajetória parecida com
a minha. Veio para um research fellowship e depois foi
selecionado para o clinical fellowship.
Dr. Daniel Moreira, que foi meu colega de faculdade
e residência, e que depois repetiu a residência de Urologia
em Nova York, é hoje faculty na Universidade de Illinois.
Não há um núcleo formal de urologistas brasileiros
nos EUA. Isso, na verdade, poderia ser uma boa ideia e
um facilitador para outros urologistas que buscam passar
algum tempo ou se radicar nos Estados Unidos.
DIFERENÇAS NO EXERCÍCIO DA UROLOGIA NO BRASIL E
NOS EUA
Certamente, a disponibilidade de tecnologia e materiais no centro cirúrgico é uma diferença significativa.
Há algumas vantagens específicas de trabalhar em serviços
acadêmicos, como o fato de atuar somente em um ou dois
hospitais em geral geograficamente próximos.
Outro exemplo: você não precisa lidar diretamente
com os planos de saúde. Há pessoas dentro do departamento e universidade que trabalham em contato com os
planos de saúde para conseguir autorizações para consultas e procedimentos. Isso acaba facilitando sua rotina
diária e abrindo mais espaço para atividades acadêmicas
e pesquisa.

CORRESPONDENTE INTERNACIONAL

Vejo pacientes dois dias por semana e estou no
centro cirúrgico três a quatro dias por semana. Minha
prática é focada em cirurgia minimamente invasiva, sobretudo casos de uro-oncologia (próstata, rim, bexiga) e
HPB (incluindo prostatectomia robótica simples e novas
tecnologias como urolift, aquablation). Pacientes de outras subespecialidades urológicas (reconstrução, endourologia, urologia feminina) acabam sendo direcionados
para outros colegas dentro do departamento.

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Brasília, Belo
Horizonte, Londrina, entre outras.
COMO SE ESPECIALIZAR NOS EUA
Conseguir treinamento clínico em Urologia nos Estados
Unidos é difícil porque, como no Brasil, as vagas são muito
disputadas. Se o urologista brasileiro pretende se radicar
nos Estados Unidos, o mais seguro é fazer a residência de

A coisa mais importante a se enfatizar é que você pode ir muito
longe trabalhando duro e jogando como parte do time. Tenho o
privilégio e a honra de trabalhar junto e ter me tornado amigo de
pessoas fantásticas como Monish Aron, Mihir Desai e Indy Gill
Apesar de estar em um serviço acadêmico, os pacientes que atendo são na sua vasta maioria encaminhados diretamente, ou seja, não tive que construir e manter
minha própria base de referência. Isso ocorre na maioria
das grandes cidades americanas. Em hospitais como Cleveland Clinic e Mayo Clinic, você não precisa construir
a sua prática, pois a própria instituição acaba gerando
pacientes para seu corpo clínico.
PONTE AÉREA EUA-BRASIL
Felizmente venho ao Brasil com grande frequência. Na grande maioria das vezes a trabalho. Tenho a oportunidade de estar
envolvido com a implementação e desenvolvimento de programas
de cirurgia robótica. Atualmente coordeno o Núcleo de Medicina
Robótica do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.
É fantástico poder interagir e trocar experiências
com colegas brasileiros. Traz uma satisfação pessoal muito
grande poder dividir parte do aprendizado desses anos nos
Estados Unidos e, mais do que tudo, cultivar grandes amizades. Participei e participo de cirurgias e eventos em São

Urologia nos Estados Unidos porque ao final da residência
você está nas mesmas condições dos formandos americanos
e pode aplicar para certificação do board de Urologia.
Maioria dos hospitais não acadêmicos exige essa certificação
ou elegibilidade de certificação.
Se o plano é retornar para o Brasil, fazer um clinical
fellowship após a residência é uma alternativa excelente. Nas
duas situações, ajuda muito ter scores excelentes nos steps e
fazer research em um departamento conhecido nos EUA com
produção científica intensa.
O melhor conselho é trabalhar duro, traçar objetivos
e manter a cabeça aberta para as oportunidades que aparecem. Os maiores limites são impostos por nós mesmos e
nossas mentes. A SBU já promove vários intercâmbios não só
com a AUA mas também com a EAU. Cada colega interessado pode, também, escolher as alternativas que melhor se
adaptem aos seus planos e necessidades.
Estou à disposição para ser contatado por qualquer
urologista do Brasil – telefones: +12167023660 e +55 51
9 97686677 / e-mails andrekberger@hotmail.com e andre.
berger@med.usc.edu / Instagram: @drandreberger_.
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PONTO DE VISTA

OS FILHOS DA
“GRIPEZINHA”
NO MUNDO PÓS-COVID, O FIM DO
PENOSO DISTANCIAMENTO SOCIAL
PODERÁ LEVAR AO COMPORTAMENTO
SEXUAL DESREPRIMIDO E SUAS
CONSEQUÊNCIAS

s

obre o longínquo carnaval do Rio de Janeiro em 1919, que nenhum de
nós viveu e muitos sequer ouviram falar, escreveu Nelson Rodrigues:
“Aquele Carnaval foi, também, e sobretudo, uma vingança dos mortos

mal vestidos, mal chorados e, por fim, mal enterrados (...) Desde as primeiras
horas de sábado, houve uma obscenidade súbita, nunca vista, e que contami-

nou toda a cidade (...) Nada mais arcaico do que o pudor da véspera. Mocinhas,
rapazes, senhoras, velhos cantavam uma modinha tremenda. Eis alguns versos:
‘Na minha casa não se racha lenha, na minha racha, na minha racha! / Na minha casa há falta d’água, na minha abunda, na minha abunda’”.
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Nota na página 4
do Correio da Manhã (Rio de
Janeiro) publicada em 20 de janeiro de 1919

Em 2021, nós,
urologistas seremos
fundamentais: deveremos
não apenas tratar doenças
negligenciadas de 2020
mas também educar a
população sobre sexo
seguro (...)”.
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Com apenas seis anos, Rodrigues não pulou aquele memorável carnaval, mas cresceu
no Rio devastado pela pandemia de 1918 escutando decerto histórias detalhadas sobre
ele. Em tom nada festivo, Carlos Heitor Cony complementou sobre o evento: “Natural que,
depois da fase mortuária, viesse a fase libertária, ou libertina, basta dizer que delegacias da
cidade registraram 4.315 defloramentos e outros tantos casos de abandono do lar, adultério
e incesto”. Muitos nascidos na época foram alcunhados de filhos da gripe.
A gripe de 1918 vingou-se do presidente Rodrigues Alves, que não tinha “histórico
de atleta” mas a sagacidade que hoje nos falta. Anos antes, nomeara Oswaldo Cruz para
liquidar as recorrentes epidemias de varíola e febre amarela que assolavam o País. Embora
médico, Cruz cumpriu sua missão com assertividade de verdadeiro general através da vacinação obrigatória, travando batalha contra os vírus e a ignorância do povo na célebre “Revolta
da Vacina” de 1904. Quem não conhece sua história irá repeti-la, dizia Burke.
O rastro de mortos das pandemias é comparável às piores guerras. O povo, aterrorizado, busca causas como castigo divino, influência cósmica ou contaminação do ambiente
por “suspeitos”. A “bola da vez” é a sinofobia. Importante, após o longo trauma coletivo
de medo e privações de uma pandemia, mudam-se os costumes, como destacou o saudoso
sanitarista e escritor gaúcho Moacyr Scliar sobre os efeitos da peste negra: "As pessoas
agora queriam comer bem, vestir-se bem, desfrutar de todos os prazeres possíveis – inclusive
sexuais". O carnaval de 1919 não foi um fato isolado e aleatório.
O fim das restrições sociais e talvez uma onda de hedonismo compensador em 2021
nos alertam que o Dezembro Vermelho é da conscientização do HIV/AIDS. Em 12 anos houve
300 mil casos de HIV no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), em crescente proporção em jovens que não viveram o medo do HIV nos anos 80. Embora seja de
notificação compulsória, há significativa subnotificação. As notificações de sífilis adquiridas
em homens também cresceram 57% ao ano nos últimos oito anos. Em 2021, nós, urologistas seremos fundamentais: deveremos não apenas tratar doenças negligenciadas de 2020
mas também educar a população sobre sexo seguro em ano de esperada promiscuidade e
cumprir nosso mister de notificação, que é muito negligenciado.

Dr. Roberto Lodeiro
Müller, uro-oncologista
do Centro de Pesquisas
Oncológicas e urologista
do Hospital Universitário
da Universidade Federal
de Santa Catarina, em
Florianópolis (SC)

Dra. Karin Marise
Jaeger Anzolch,
editora-chefe do
BODAU
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UMA CHAMADA
URGENTE PARA O USO
MAIS RESPONSÁVEL
DE TECNOLOGIAS DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA NA
INFERTILIDADE MASCULINA
AS OCULTAS E GRAVES CONSEQUÊNCIAS ATUAIS E FUTURAS
DECORRENTES DO ABUSO NA INDICAÇÃO DA TÉCNICA, DA FALTA DE
INVESTIGAÇÃO ANDROLÓGICA E DA INAÇÃO

a

medicina trata da ciência e
da arte de curar e é orientada pelos pilares do diagnóstico correto, tratamento
adequado e, mais importante, prevenção
de doenças e mecanismos de doença. A
ciência por trás da “arte da medicina” engloba uma variedade ilimitada e sempre
crescente de práticas de saúde e novas
tecnologias evoluídas para manter, restaurar ou melhorar a saúde geral e a qualidade de vida, orientando os profissionais
de saúde para resultados otimizados com
intervenções mínimas, evitando assim
aplicação excessiva de tecnologia e riscos
desnecessários.
Com o advento de outro tipo de
“arte” ou ART (do inglês: Assisted Reproductive Technologies - Tecnologias de
Reprodução Assistida), embora represente
um avanço marcante no manejo do ho-
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mem infértil, uma nova preocupação surge
na prática tradicional da medicina e que
deve ser a saúde e o bem-estar não apenas do ser humano sujeito a tratamento
mas das gerações futuras. As intervenções
médicas no campo da ART tornaram-se
tão poderosas, particularmente com a introdução da Injeção IntraCitoplaSmátIca
de Espermatozoide (ICSI) em 1993 (1), que
têm a capacidade de interferir e modificar
o complexo mecanismo de evolução através da seleção natural que tem governado
a vida na Terra desde 3,6 bilhões de anos.
Como os resultados com ICSI são
ligeiramente melhores que a fertilização
in vitro tradicional (FIV) desde sua introdução (2) mesmo para problemas não
masculinos, do ponto de vista prático,
a indústria da fertilização in vitro (FIV)
adotou amplamente essa técnica como a
bala de prata para questões relacionadas
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O bom médico
trata a doença;
o grande
médico trata o
paciente que
tem a doença.”
(Sir William Osler
1849-1919)
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Fertilização in vitro clássica (FIV), ICSI responsável vs. ICSI sem critérios: O que iremos propor aos nossos pacientes?
com a infertilidade. Muitas vezes ignorando deliberadamente
o valor do diagnóstico causal, da história clínica e da anamnese do paciente, bem como dos exames bioquímicos, hormonais e genéticos, das terapias tradicionais como a microcirurgia
e tratamento clínico andrológico no sentido de restabelecer a
fertilidade natural ou ao menos melhorar de forma significativa a qualidade do gameta masculino, com provada eficácia
melhor custo-benefício e menor risco ao paciente, à parceira
e às gerações futuras. Por consequência, está desumanizando
o homem reduzindo-o à capacidade de obter um único espermatozoide, do ejaculado ou do testículo, independentemente
do diagnóstico clínico, da qualidade e das alterações genéticas
ou funcionais que aquela célula carrega (3). Existem desigualdades socioeconômicas gritantes e substanciais tanto no abuso das ARTs em casais que não precisariam se utilizar de tecnologia tão invasiva, mas têm o desejo, os recursos financeiros
e foram persuadidos a prosseguir, mesmo sem indicação, e os
casais que sofrem com a privação de não usar a tão necessária tecnologia, embora precisem dela desesperadamente, mas
não possam pagar.
INFERTILIDADE MASCULINA PRESENTE EM 52% DOS
CASOS NA AMÉRICA LATINA
A ausência involuntária de filhos é uma situação multifatorial resultante de uma cascata de eventos nos órgãos reprodutivos e/ou gametas e sua interação com o meio ambiente e
hábitos de vida; portanto, não se limitando às explicações tradicionais de fatores masculinos vs. femininos, infecções genitais, anormalidades endócrinas, imunológicos, fatores anatômicos, azoospermia obstrutiva e não obstrutiva ou a presença
concomitante de varicocele ou outros cofatores como cigarro,
maconha e abuso de álcool, mas sim mergulhar profundamen-

te nas causas genéticas, epigenéticas e moleculares como explicações contribuintes para a falha biológica da reprodução.
Ressalte-se que levantamentos recentes apontam a infertilidade masculina na América Latina responsável por 52% dos
casos de infertilidade conjugal, portanto, o urologista como
médico classicamente responsável pelo cuidar do homem não
pode ser alijado do processo.
Embora os resultados obtidos após a ICSI sejam razoáveis e muito convidativos para ampliar-se a escala de indicações, a técnica continua intrusiva, contorna os processos de
seleção de fertilização normais estabelecidos na fertilização
de mamíferos nos últimos 300 milhões de anos ou mais, ignorando a doença ou condição médica associada e buscando
de qualquer maneira a obtenção de um único espermatozoide mesmo que de baixa qualidade. Sob uma perspectiva de
custo-efetividade está muito atrás de tratar corretamente o
problema masculino (4,5,6,7).
A pedra angular da investigação do homem infértil é
uma história detalhada combinada com um exame físico cuidadoso. Próxima etapa fundamental obrigatória no processo
de investigação inicial consiste em duas análises de sêmen,
seguidas de testes de função espermática. O mal-entendido
proposital fundamental subjacente a essa abordagem por não
poucos laboratórios de fertilização in vitro ao redor do mundo, e em especial em países sem mecanismos regulatórios,
nem comitês de supervisão independentes e nem uma forte,
atuante e não serviçal andrologia, é que a fertilidade masculina é convenientemente definida e classificada apenas em
termos de uma concentração limite de espermatozoides móveis e morfologicamente normais que deve ser excedida se um
determinado paciente for classificado como fértil ou infértil e
direcionado diretamente para FIV/ICSI de qualquer maneira.
EDIÇÃO 4 | OURTUBRO
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Deve ser destacado que a análise do sêmen é um passo inicial,
não uma prova de fertilidade ou infertilidade (8).
MARCADOR BIOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DOS
ESPERMATOZOIDES
Como a experiência clínica revelou, não é tanto o número absoluto de espermatozoides que prediz a fertilidade, mas
sim sua competência funcional. Como resultado, a andrologia
forneceu à comunidade médica testes in vitro que foram desenvolvidos para monitorar a competência funcional dessas células
em termos de seu potencial de fertilização e desenvolvimento
embrionário inicial com a formação do pró-núcleo. Além disso,
uma variedade de marcadores bioquímicos foram desenvolvidos
nas últimas duas décadas e constantemente em aprimoramento, fornecendo informações sobre fatores como a eficiência da
espermiogênese e a presença de estresse oxidativo.
Um exemplo de tais critérios bioquímicos é a creatina-quinase (10,11,12), que pode ser usada para avaliar a normalidade da espermiogênese, fornecendo informações sobre
a retenção do excesso de citoplasma residual pelos espermatozoides, especialmente crítica na fisiopatologia da varicocele e sua característica de espermatozoides imaturos. Outro
exemplo de marcador biológico para função defeituosa dos
espermatozoides é a geração celular de espécies reativas de
oxigênio (ROS), determinados com precisão por um laboratório de andrologia capacitado (13,14). Produzidas em baixos
níveis fisiológicos, essas moléculas são extremamente importantes (15). No entanto, quando produzidos em quantidades
excessivas, oxidantes como o peróxido de hidrogênio podem
interromper a função dos espermatozoides, induzindo danos
peroxidativos à membrana plasmática e quebra no DNA. Além
disso, a presença de leucócitos influencia fortemente os níveis
de ROS seminais. Mesmo em amostras de sêmen de uma população fértil com níveis de leucócitos abaixo de 1 x 106 / mL,
níveis aumentados de ROS são encontrados e têm efeitos deletérios (16). A diferença entre the flash IVF/ICSI, infelizmente
a forma como está sendo comercialmente realizado hoje em
dia em centros específicos de FIV, regiões e países, e um correto mais responsável uso dessa tecnologia (17) depende do
correto diagnóstico da causa subjacente, tratando o paciente
de acordo com o fator causal, como em qualquer outra área da
medicina, e focando no tempo adequado para alcançar a função ideal dos espermatozoides por meio de intervenções andrológicas selecionadas para melhores resultados. Ressalte-se
ter no arsenal do laboratório de andrologia testes funcionais
de espermatozoides confiáveis para prever as taxas de sucesso
ou pelo menos minimizar as chances de falha, diminuindo a
carga para o casal de tentativas repetidas e muitas vezes inexplicáveis de fracasso reprodutivo.
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Um crescente corpo de evidências sugere que a história
reprodutiva influencia a mortalidade pós-reprodutiva, fatores
como número de irmãos, idade no primeiro parto, gravidez múltipla ou ausência de gravidez estão correlacionados com maior
mortalidade parental, mesmo em países desenvolvidos (18).
Essa evidência deve ser mais um motivo para levantar uma bandeira vermelha no sentido de não investigar a causa subjacente
da infertilidade e ao mesmo tempo ser um estímulo para melhorar os métodos para restaurar a saúde geral masculina, função
testicular e, consequentemente, função espermática. Uma das
medidas da qualidade do espermatozoide que pode ser avaliada
com protocolos validados é a fragmentação do DNA espermático (SDF) (19). No entanto um alerta deve ser lançado, pois os
testes SDF têm sido usados de forma distorcida como um substituto pobre e impróprio para a avaliação adequada do homem
infértil, de forma que se os resultados mostram níveis elevados
de fragmentação de DNA, diz que há pouco a se fazer e, como
consequência, ICSI é o único “tratamento”. Por outro lado, se
os níveis de SDF são normais, a indicação de ICSI também está
feita com o argumento de que “este é um bom caso para ir
direto para ICSI”, uma série de desculpas surgem para justificar
a má conduta, como: “a mulher está ansiosa” ou “não querem perder tempo”! Um teste poderoso que poderia ser usado
como fator prognóstico ou marcador de melhora é transformado em cartão verde para prosseguir com mais do mesmo, independentemente de ser a melhor opção ou não.
A propósito, o grau de complicações implícitas no ambiente circundante da FIV engloba uma lista crescente de eventos, muitas vezes nunca totalmente explicados e nem mesmo
mencionados, a casais inférteis no complexo processo de tomada de decisão de proceder ou não na montanha-russa da FIV.
Por exemplo, em um artigo recente analisando mais de 300.000
nascimentos, 2% sendo de concepção assistida, foi demonstrado que a porcentagem geral para qualquer defeito de nascimento em gestações envolvendo concepção assistida foi de
8,3%, em comparação com gestações sem concepção assistida. O percentual de defeitos congênitos com FIV foi de 7,2%.
Na FIV com ICSI foi encontrada maior porcentagem de defeitos
congênitos, 9,9% [razão de chances não ajustada: 1,77; ajustado 1,57] (20). A verdadeira questão é quantos desses casais
realmente tinham uma indicação real para se submeter ao ICSI?
Quantos deles tinham um diagnóstico claro de uma condição
andrológica intratável ou irreversível antes de prosseguir? Quantos deles poderiam ter sido tratados com sucesso sem a tecnologia mais invasiva de concepção assistida? Como será o futuro
das crianças nascidas após a ICSI dentro de 20 a 30 anos?
Em outro artigo, as mudanças transgeracionais na integridade genética somática e da linha germinal da prole de primeira
geração derivada de espermatozoides danificados no DNA foram
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avaliadas em camundongos e demonstraram que a instabilidade
genômica na prole é diretamente dependente da quantidade de
dano ao DNA presente no espermatozoide do pai no momento da fertilização (21). Como no procedimento da ICSI, os olhos
do(a) embriologista não conseguem acessar o conteúdo de DNA
do espermatozoide escolhido aleatoriamente na placa de Petri,
mesmo com a melhor das intenções, pode-se supor que, se não
houver tratamento adequado (ex.: antioxidantes (22), hCG, r-FSH
(23), microcirurgias (6,7,9), etc.) prévio antes do ciclo de ICSI,
o uso de espermatozoides com DNA danificado ou impróprios
poderia ter sido evitado.
Do ponto de vista do mercado e financeiro, com a crescente globalização, uma nova onda de fusão de laboratórios de
fertilização in vitro está ocorrendo muito rapidamente em todos
os continentes. Os laboratórios de fertilização in vitro estão sendo
adquiridos parcial ou totalmente e/ou controlados por bancos de
investimento privados, fundos de ações e investidores, portanto,
bebês de fertilização in vitro estão se tornando parte de carteiras
de investimento em muitos países. Isso poderia ser até uma oportunidade boa para tratamento mais humanizado e adequado e
proporcionar uma melhoria da saúde dos pacientes e na própria
aplicação da tecnologia de reprodução assistida, desde que essas
empresas em rápido crescimento entendam a importância de um
laboratório de andrologia de alta complexidade no contexto de
cuidados andrológicos corretos usando diretrizes para infertilidade masculina e aplicando soluções de eficácia com menos risco
para os casais e as gerações futuras.
UROLOGISTA NÃO É COADJUVANTE NO PROCESSO
Enfim, os urologistas e andrologistas precisam se posicionar e assumir o seu papel de ator principal e não de coad-

juvante. Práticas médicas e laboratoriais devem ser revistas e
padronizadas à luz do Código de Ética Médica. Paralelamente,
o excelente papel no Brasil da Anvisa, nossa agência de vigilância sanitária, poderia se expandir para não somente fiscalizar
os laboratórios de micromanipulação de gametas e bancos de
gametas e tecidos, mas também para estabelecer critérios mais
rígidos de qualidade para a andrologia laboratorial, que ainda
inexistem no país, e implementar RDCs e normas para a indicação e a responsabilidade dos profissionais que indicam a ICSI e
os que a executam dentro dos laboratórios de FIV.
Até quando esse abuso e falta de investigação não será
considerado má prática médica, tangenciando a esfera de responsabilidade criminal quando se tem em perspectiva, deliberadamente ou não, um maior índice de complicações como:
baixo peso ao nascer, pequena idade gestacional, malformações congênitas maiores e menores, alterações do sistema
cardiovascular nos nascidos por FIV etc. Além das complicações maternas não citadas nesse texto e uma provável transmissão genética quando não feito o diagnóstico adequado.
Sem mencionar as mutações novas (de novo) e toda a epigenética da infertilidade masculina. Deve-se mencionar também
com cautela o provável desenvolvimento na vida adulta de
doenças crônico-evolutivas nas crianças nascidas de FIV e FIV/
ICSI ainda não completamente desvendadas pela ciência. Os
casais com indicação absoluta de se utilizar dessas técnicas
realmente poderosas e bem-vindas podem e devem correr o
risco, desde que desejem, sejam bem delineados e esclarecidos previamente. A questão toda se resume àqueles indivíduos e casais submetidos ou induzidos de forma indevida
ou açodadamente às tecnologias de reprodução assistida?
(24,25,26,27,28,29,30,31)
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as delícias
da serra
carioca
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Por Carlos Perez Couto - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0

ntre os inúmeros setores afetados diretamente pela
pandemia do novo coronavírus, o turismo sem dúvida foi um dos principais. O cenário de centenas de
milhares de pessoas visitando cidades, praças, centros históricos, museus, parques, lojas etc. nas principais cidades mundiais foi substituído por um melancólico e vazio nas
ruas e centros turísticos como nunca se viu antes. A quarentena e o isolamento social dos países impôs um rearranjo no
modelo turístico, despertando uma migração para o turismo
interno (regional e nacional) por conta da complexidade e até
mesmo impedimento para viagens ao exterior. Evidentemente
que o ponto mais crítico nesse contexto é a segurança evitando situações de contaminação pela Covid-19. Dessa forma,
percebe-se que há um aumento progressivo e consistente na
busca de opções de descanso, lazer e diversão dentro do país
e ao mesmo tempo para evitar aglomerações.

Parque Nacional da Serra dos Órgãos
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Há quatro anos adquiri uma casa na região serrana do
Rio, na pacata e bucólica vila de Secretário (Distrito de Pedro
do Rio, quarto Distrito de Petrópolis) com o intuito de, assim
como a Família Imperial, passar os finais de semana e o veraneio, aproveitando o clima mais ameno no verão e o delicioso
frio no inverno. A região serrana do Rio registra temperaturas
em média 7 a 8 graus abaixo da registrada na cidade do Rio
de Janeiro. O clima e a beleza das paisagens da Mata Atlântica e da Serra dos Órgãos são características dos três principais
municípios da região: Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.
As cidades oferecem diversas atrações que atendem
propósitos variáveis, desde casais e famílias que buscam momentos de folga em meio à natureza com muita sombra e
água fresca até aqueles que buscam aventuras e programas
junto à natureza como explorar cachoeiras, trilhas e esportes
radicais na água, na terra ou nas montanhas.

47

PETRÓPOLIS
Certamente é a cidade da região serrana do Rio mais
conhecida no país. Recebe esse nome em homenagem a D.
Pedro II, que, para fugir das altas temperaturas do Rio de Janeiro, passava o período do verão na região com toda a Família Imperial. O símbolo da cidade é o Museu Imperial, cuja
construção foi iniciada em 1845. O palácio, em estilo neoclássico, era utilizado pela Família Imperial.
Por sua relevância histórica, Petrópolis é um importante ponto turístico. Além do Museu Imperial, que disponibiliza
um extenso acervo histórico do Brasil, existem vários outros
monumentos do período Colonial Imperial e Republicano, tais
como: a catedral de São Pedro de Alcântara, em estilo gótico;
o Palácio de Cristal; o Palácio da Quitandinha, em estilo neonormando decorado com inspiração nos cenários hollywoodianos; o antigo cassino-hotel da América Latina e a Casa Ipiranga. São pontos turísticos imperdíveis, que refrescam nossa
memória em relação à história do Brasil Colônia/Império e ao
mesmo tempo provocam sensações e emoções positivas principalmente naqueles que gostam de história.
O município de Petrópolis é formado por quatro distritos
e não poderia deixar de comentar sobre o terceiro (Itaipava)
e a Vila de Secretário, localizada no quarto distrito (Pedro do
Rio). Itaipava é um dos lugares mais charmosos e procurados
da região serrana. A vila dispõe de inúmeras lojas, shoppings,
o tradicional Hortomercado Municipal de Petrópolis e um centro gastronômico de dar água na boca.
A Vila de Secretário é um lugar pequeno, mas muito
especial. É ponto de partida para os amantes do mountain
bike. A região possui inúmeras trilhas e estradas de terra
que proporcionam desde um pedal leve até circuitos extensos com alto grau de elevação exigindo o máximo dos
ciclistas. Sorte daqueles que moram ou se hospedam no local, bastando apenas pegar uma boa bike e sair pedalando.
Para os visitantes, a dica é ir de carro com o transbike até a
vila, onde há um estacionamento na praça. A partir daí, só
diversão com sua bike. É muito comum encontrar nas trilhas
grupos de amigos e famílias.
Eu particularmente comecei a prática de mountain
bike em março, no início da pandemia, quando me isolei
com minha família em Secretário. Descobri que esse esporte
além de ser uma prática aeróbica extremamente saudável,
não tem limites de idade, é longevo, oferece poucos riscos
quando adotado pedal defensivo e possibilita interação total com a natureza.
Somos criticados por ser um povo que não dá muito
valor à história. Fica aqui uma sugestão. Visite Petrópolis
e mergulhe na natureza, gastronomia e principalmente na
nossa história. Para quem tem crianças, não tenho dúvida,
elas irão adorar.

Museu Imperial

Palácio da Quitandinha
Dr. Ailton e esposa são adeptos
do mountain bike
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TERESÓPOLIS

Conhecida pelas belezas naturais, principalmente pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
Teresópolis recebeu esse nome em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, que, acompanhada
de D. Pedro II, visitava a cidade com frequência durante o período de verão.
A cidade possui parques, montanhas, picos e cachoeiras. O montanhismo é sua marca registrada. Desde que teve o Dedo de Deus a sua montanha símbolo, a cidade tornou-se uma espécie
de capital do esporte.
Em visita a Teresópolis, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é ponto obrigatório. Com
formações de relevo que envolve florestas nativas, picos elevados como o Dedo de Deus, mirantes
e cachoeiras, o parque proporciona ao turista descanso, convívio em meio à natureza, banho de
cachoeiras, caminhadas por trilhas e montanhismo para os amantes de adrenalina, tudo isso com
um visual de tirar fôlego.
Para quem gosta de compras, a feirinha de artesanato é uma tentação.
A gastronomia é bastante variada, cozinha brasileira, italiana, francesa e alemã tendo como
referência a Vila St. Gallen, dica imperdível.e possibilita interação total com a natureza.

Dedo de
Deus
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NOVA FRIBURGO

A cidade é uma das mais frias da região serrana, com
temperaturas próximas de zero e atingindo níveis negativos
no Pico da Caledônia durante a estação de inverno. Nessa estação, os turistas aproveitam do clima frio com névoa
úmida e nevoeiro para desfrutar de gastronomia especial
acompanhada de bons vinhos.
A natureza é deslumbrante. Para quem gosta de uma boa
caminhada, é imperdível o cume do Pico da Caledônia, que leva
entre cinco a sete horas ida e volta, mas vale todo o esforço.
Aconselho levar uma pequena mochila com lanche e bastante
água. Do seu alto, desfrute de uma vista indescritível, sendo
possível avistar a Baía da Guanabara e a Região dos Lagos.
Outras atrações turísticas que vale muito conferir são o
Country Clube, que é um museu vivo de plantas raras nativas
e exóticas; o Colégio Anchieta, fundado por padres jesuítas

italianos; o Jardim do Nego, obras esculpidas no barranco pelo artista plástico
Geraldo Simplício (o Nêgo) e a Casa Suíça, que preserva e difunde a arte suíça
da fabricação do queijo e do chocolate
ao leite.
Para os amantes, entusiastas e degustadores de cerveja, não há melhor
lugar do que a região serrana. A região
é reconhecida nacionalmente pela qualidade e diversidade na produção de cerveja. Petrópolis sedia a segunda maior festa
cervejeira do Brasil, a Bauernfest, festa do
colono alemão que ocorre anualmente
entre junho e julho. Visita à Cervejaria Bohemia e Itaipava são atrações que vale a
pena conferir.
Por todas essas características turísticas, feiras e eventos
científicos sempre ocorrem por aqui, principalmente em Petrópolis. A seção estadual Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira
de Urologia, durante a gestão bienal, tem como praxe realizar
um evento científico na região serrana.
Para hospedagem há bons hotéis e pousadas, mas uma
dica para você que viaja com família ou amigos e gosta de
privacidade: é muito comum aluguel de apartamentos e casas
de campo com infraestrutura completa desde curtos períodos
como dois dias até semanas. Esse aluguel pode ser feito através de sites específicos como o Airbnb.
Portanto a região serrana do Rio agrega história, clima
ameno, belezas naturais e uma deliciosa gastronomia. Uma
combinação perfeita para um período de férias e lazer com
família e amigos.

Colégio Anchieta

Por Sandrowikipedia - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0

Dr. José Ailton Fernandes Silva,
coordenador da Área de Uroneurologia
do Departamento de Disfunções
Miccionais da SBU

Pico da Caledônia
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VIAGENS

INSPIRADORAS

a

oportunidade
de ter o meu
primeiro
contato
com o mundo árabe aconteceu assim que um trabalho enviado para o
World Congress of Endourogy (WCE) foi
aprovado, em 2019. Animada com a notícia,
prontamente me organizei para a apresentação
e mais dez dias de férias para conhecer melhor
a região. A viagem de fato se tornaria inesquecível,
pois no último dia de congresso o trabalho foi premiado
como melhor artigo em pesquisa clínica.
Fui durante o outono nos Emirados Árabes, quando
as temperaturas são mais amenas. Para chegar optei por um
voo direto Rio-Dubai, com duração de 14 horas.
A moeda utilizada é o AED (Dirham dos Emirados Árabes), mais
chamado de dirham. Os dias úteis são de sábado a quinta-feira, e
sexta-feira é equivalente ao domingo para os ocidentais, considerado um dia religioso para os muçulmanos.

Dra. Thatiana
Brasil, residente de
Urologia da Rede
D’Or/RJ (R3), em frente
ao Dubai Frame
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ABU DHABI
Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes, que, seguindo os passos
de Dubai, vem investindo em opções de lazer e turismo. Entre os dias de
congresso foi possível conciliar a minha ida a alguns dos principais pontos
turísticos da cidade.
A visita ao Palácio dos Emirados para o café da manhã foi uma ótima
oportunidade para experimentar o famoso capuccino preparado com folhas
de ouro 24k e leite de camela. Em seguida visitei o palácio presidencial, local que impressiona pelas dimensões e pela arquitetura repleta de detalhes.
É possível realizar o tour em diversos ambientes do palácio, onde ocorrem
exposições de história e obras de arte, ver os presentes recebidos de outras
nações pelos presidentes dos Emirados Árabes e também conhecer as salas
em que são feitas conferências e anúncios oficiais do presidente.
Próximo ao local do congresso estava uma das principais atrações
em Abu Dhabi, que é a grande mesquita Sheikh Zayed. É necessário utilizar vestuário adequado para entrar na mesquita, mulheres com pernas
e braços cobertos, além do lenço cobrindo o cabelo. Visitei a mesquita
próximo ao final do dia e foi lindo ver a transição de cores e luzes no local.
A cada sala visitada é impossível não se impressionar com a sua beleza e
opulência.
Um pouco fora da rota é o Abu Dhabi Falcon Hospital, onde os
donos de falcões levam seus animais para receberem cuidados e adestramento. Lá é possível saber mais sobre as atividades que realizam no local,
desde cuidados básicos com os animais até cirurgias e endoscopia.
O Louvre em Abu Dhabi é uma parada quase obrigatória, sempre
com exposições ao longo do ano e atividades para a família e crianças.
Antes de entrar no museu fiz um passeio de caiaque em torno dele e assim
pude conhecer o local por uma outra perspectiva.
Por último, aproveitei a oportunidade para me despedir de Abu Dhabi com emoção e fui ao parque da Ferrari para conhecer a montanha-russa
mais rápida do mundo: Fórmula Rossa e outros brinquedos de velocidades.
Para os amantes de adrenalina a ida ao parque tem que estar no roteiro.

Capuccino feito
com folhas de
ouro no Palácio
dos Emirados

Grande Mesquita
Sheikh Zayed, em
Abu Dhabi

Falcões no Abu Dhabi
Falcon Hospital
Palácio presidencial de Abu Dhabi

Prêmio
recebido
no WCE 19

Louvre de Abu Dhabi
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Orla de Mascate Muttrah, em Omã

O mercado Muttrah Souq, em Omã

Palácio do Sultão
Qaboos, em Omã

Do alto do Palácio do Sultão Qaboos

MASCATE – OMÃ
Como gosto muito de mergulhar, decidi fazer uma
viagem rápida a Mascate, capital do Omã, país vizinho dos
Emirados Árabes, para um dia de mergulhos. Fui muito
bem recebida pela população local, muito prestativa, já
me oferecendo ao chegar o chá Karak, delicioso e de sabor adocicado, muito apreciado pelos locais.
Por lá conheci a orla, algumas edificações dos tempos em
que navegadores portugueses exerciam influência na região, souqs (mercados) e também o palácio presidencial.
Como estava viajando sozinha, sempre utilizei roupas mais cobertas, protegendo ombros, braços, e compridas até o joelho, sempre respeitando os costumes locais.

Mergulho em Mascate, capital de Omã
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O delicioso chá Karak

Entrada do Palácio
do Sultão
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DUBAI
O spice souq, mercado

Passeio de balão no deserto

Por último
de especiarias
visitei Dubai, que
Hotel Atlantis, em Dubai
pode ser considerada a Las Vegas do mundo
árabe. É realmente um lugar impressionante
com muitos pontos turísticos a serem visitados, fiquei cinco dias no total e ainda foi
pouco tempo se você quiser explorar bem
a cidade.
O imperdível em Dubai é a visita ao Burj
Khalifa, maior arranha-céu do mundo. Agendei a minha visita on-line para o primeiro horário. Um espetáculo a vista do local, vale muito
Vista do Burj Khalifa,
em Dubai
a pena madrugar para acompanhar o despertar
da cidade lá do alto. No mesmo complexo estão o Dubai mall e a Dubai
Fontain, com show de música, luzes e cores projetadas no Burj Khalifa.
Em Dubai há dois souqs muito conhecidos: o gold souq, com diversas lojas
vendendo ouro nas mais diversas formas possíveis, e o spice souq, onde
podemos comprar especiarias por um preço muito bom, sempre sendo
possível barganhar os valores cobrados.
Para fechar com chave de ouro, fiz um tour pelo deserto, em um
balão de ar quente, seguido de um safári com entretenimento em tendas
montadas para realizar as refeições e descansar.
São tantos lugares incríveis como Dubai frame, Madinat Jumeirah,
Marina de Dubai que realmente fiquei muito surpresa com a viagem e
certamente tenho vontade de voltar e passar mais alguns dias explorando
e conhecendo esse lugar onde fui tão bem recebida e que é tão rico em
cultura, arquitetura e culinária.

Gold Souq, mercado de ouro
The Palm, vista do avião

Dubai vista do alto

Madinat Jumeirah, uma versão
de luxo dos antigos mercados,
com o Burj Al Arab, um luxuoso
hotel, ao fundo
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ALÉM DA UROLOGIA

A

HARMONIA

DA VIDA
Dr. Marcos Flávio Rocha, diretor
do Departamento de Terapia
Minimamente Invasiva da SBU
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ALÉM DA UROLOGIA
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esde muito cedo a música me
acompanha. Nasci nos anos
1970. As canções que ouvia em
casa no período eram as que
me tocavam. O Pessoal do Ceará (Belchior, Fagner, Ednardo, Amelinha e
demais), Chico Buarque, a turma do Clube
da Esquina e tantos outros. Essas vozes me
apresentaram a grandiosidade do palco
Brasil. Seus sotaques, costumes e danças.
Muitos destinos foram sendo revelados.
Eu, ainda menino, viajava todos os dias.
Nos anos 1980, um ritmo ganhou o
Brasil. O rock passou a ser a trilha sonora
das rádios e de boa parte da juventude
nacional. A força do rock me conquistou.
A viagem musical, inicialmente dominada pelas criações brasileiras, levou-me a
outras bandas. Grupos de vários países
começaram a conquistar minha atenção.
Se antes era exclusivamente ouvinte, o tempo fez crescer em mim a vontade de ampliar o repertório. Comecei a estudar violão ainda na infância. Cada vez
mais inserido no mundo musical, passei a
tocar guitarra e a integrar alguns grupos
com amigos. Na escola tínhamos também
uma banda, como parte de um programa de educação artística e orientação

musical, mas apenas uma vaga como
baixista, e para poder integrar o grupo
comecei a tocar contrabaixo.
Uma das minhas influências e inspirações na música foi meu tio Tharcisio
Rocha. Violonista, cantor e compositor,
lançou discos e cedeu canções para outras vozes, como Joana, Fafá de Belém
e Jane Duboc.
No momento de escolher que
graduação cursar, escolhi medicina e
música. Fui aprovado nos dois cursos.
Medicina na Universidade Federal do
Ceará e música na Universidade Estadual do Ceará. No vestibular de música, fui
o primeiro colocado. A rotina exaustiva e
a carga horária não me permitiram seguir
nos dois cursos. Com o tempo, a medicina passou a dominar o meu dia a dia.
A música se tornou exclusivamente lazer.
A atividade como médico urologista, seja no consultório, centro cirúrgico,
preceptor de residência e professor na
pós-graduação, é extremamente prazerosa, mas exige muita dedicação e responsabilidade. A música não virou minha
profissão, mas sigo em harmonia. Se antes as canções me levavam para o mundo, hoje elas fazem com que me sinta

em casa. Meu filho e filhas aprenderam
a tocar instrumentos e estudaram canto.
Os momentos de ensaio com a banda e
de tocar com os meus filhos e amigos
me dão possibilidades de socialização e
equilíbrio. Os instrumentos musicais também são exigentes e continuo estudando
e tendo aulas, o que me permite aperfeiçoar e continuar ampliando horizontes
também na música.
Comecei como ouvinte. Depois virei músico. Com minha família, descobri
meu maior talento. A música ampliou
meu mundo. Com minha família, descobri meu canto.

Dr. Marcos e a filha Maria Beatriz
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ENOUROLOGIA

DICAS DE

VINHO
PARA O
VERÃO
Dr. João Pedro Bueno
Telles, urologista em
Porto Alegre (RS),
apreciador de bons
vinhos e amizades
verdadeiras
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á alguns anos o vinho vem se tornando um hábito na mesa do brasileiro. A maior abertura às
importações permitiu que tivéssemos acesso a
exemplares de maior qualidade. Para muitos o
vinho é o companheiro diário, considerado um complemento alimentar, seja inverno, seja verão. Mesmo para
quem ainda não o introduziu no cotidiano, ele jamais
pode ser esquecido na estação mais quente, para dividir
uma refeição, confraternizar num final de tarde ou em
ocasiões especiais.
Nada mais justo começarmos pelos vinhos brasileiros.
A vitivinicultura nacional vem crescendo em termos de investimentos e melhor conhecimento das condições locais
de produção. Temos atualmente algo consolidado na opinião e crítica mundial do vinho: o espumante nacional! De
qualidade superior, é detentor de ótimas pontuações em
concursos internacionais. Os da região de Pinto Bandeira
(RS) são a grande pedida. Rótulos das vinícolas Mario Geisse, Casa Valguda e Valmarino são excelentes representantes. Espumantes são ótimos para iniciar uma jornada enológica. Eles harmonizam com várias entradas, como uma
charcuteria de qualidade (presuntos parma ou espanhol).
Quanto aos vinhos brancos, minha sugestão é explorar os da América do Sul. O Chardonnay argentino de
Mendoza é encantador. Harmonizar com peixes é certeiro, mas tente um polvo na brasa com legumes e batatas
rústicas. Escolha um Chardonnay da Bodega Catena Zapata e você ficará feliz. Experimente, também, a El Enemigo, do winemaker Alejandro Vigil. Para não ficarmos
na tradição argentina e na uva Chardonnay, segue outra
dica preciosa: o Albariño uruguaio. As bodegas Bouza e
Garzón possuem ótimos exemplares.
É preciso desmistificar que no verão não há espaço para vinhos tintos. Uma sugestão é buscar vinhos da
uva Pinot Noir. Normalmente são bebidos resfriados mas,
para quem gosta, podem ser gelados em maior intensidade. Dentro dessa proposta, seguem dicas de dois outros países. O Chile, através das vinícolas Leyda e Casas
del Bosque, produz ótimos vinhos dessa variedade. Localizados bem mais distante, temos os exemplares de Pinot
Noir da Nova Zelândia.
Por fim, o vinho rosé. Aqui temos uma tendência atual: os elaboradores de drinks têm utilizado, cada vez mais,
esses vinhos na composição de suas bebidas. Mas a sua
principal forma de apreciação ainda é servido puro, gelado.
E agora a dica final. Os melhores vinhos rosés são gastronômicos. Busque um rótulo de vinícolas do norte da Itália e
harmonize com carnes vermelhas grelhadas. Saúde!

BODAU

|

UROLOGIA GOURMET

A
CULINÁRIA
COMO FORMA DE

RELAXAMENTO

Dr. Christian Fuhro é assistente na
disciplina de Urologia na Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo desde 1996,
atuando principalmente em transplante renal
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Sempre gostei de comer bem e conhecer
lugares novos. Isso fez com que me interessasse por
programas de viagem e culinária, mas me aventurava
muito pouco na cozinha. Há dois anos, entretanto,
comecei a cozinhar frequentemente e descobri o
quanto isso me levava a relaxar do estresse diário.
Equipei-me com os utensílios de cozinha adequados
e tendo como inspiração Rita Lobo e Jamie Oliver,
comecei a fazer o cardápio em encontros com
amigos. O feedback foi muto bom e atualmente sou
responsável pelo jantar em casa.
Por sugestão dos filhos e amigos criei um
Instagram para mostrar os pratos que faço: @fred_
na_cozinha.
Quando fui convidado para escrever para esta
coluna, escolhi duas receitas fáceis, que vão bem em
qualquer ocasião festiva.

57
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cebola, corte a maçã fuji em quatro e passe na parte
grossa do ralador, usando a casca para proteger os dedos.
Quebre o ovo numa tigela pequena e misture a clara à
gema.
3 - Misture as carnes, a cebola, a maçã ralada (com o
caldo), o ovo, a farinha de rosca, os temperos e 2 colheres
de chá de sal num bowl, mexendo com as mãos até
incorporar todos os ingredientes, formando uma massa.
4 - Transfira para a forma preparada com o bacon,
apertando bem a massa. Dobre as pontas do bacon sobre
a massa e compacte bem. Coloque a forma numa assadeira
grande e ao redor disponha a cabeça de alho (corte as
pontas dos dentes), as 2 cebolas cortadas em quatro, as
minimaçãs (corte quatro delas ao meio e deixe a casca para
cima, as outras retire uma faixa de casca mas deixe inteira).
Regue com azeite e leve ao forno por aproximadamente
30 minutos.
5 - Quando estiver assado, mas ainda úmido, tire do forno
e deixe esfriar por 5 min para desenformar sem quebrar.
Aumente o forno para 240º C. Coloque o bolo
desenformado no centro da assadeira e volte para o forno
por 40 min. Sirva com uma salada de folhas frescas.

BOLO DE CARNE COM MAÇÃS
ASSADAS (RECEITA DA RITA LOBO)
400g de patinho moído
300g de pernil suíno moído
12 fatias de bacon (250g)
3 cebolas
1 maçã fuji
8 minimaçãs
1 cabeça de alho inteira para assar
1 ovo
2 colheres de sopa de farinha de rosca
8 ramos de sálvia
1 1/2 colher (chá) páprica doce
1 colher chá gengibre em pó
1 pitada canela em pó
Noz moscada ralada a gosto
Azeite a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto

Ingredientes

Coloque o bacon no fundo da
travessa para iniciar a montagem

1 - Preaqueça o forno a 180º C. Disponha as fatias de
bacon transversalmente numa forma de bolo inglês
(25cm), para cobrir fundo e laterais, sobrepondo as
bordas.
2 - Retire as carnes da geladeira enquanto prepara
os outros ingredientes (a carne não deve estar
gelada na hora de ir ao forno. Pique fino uma
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Coloque a mistura das
carnes na assadeira e
leve ao forno

UROLOGIA GOURMET

Ao retirar do forno, o bolo está
assim e é preciso desenformá-lo

Após virá-lo, volte para o
forno por mais 40 min

TORTA DE CHOCOLATE COM 5 INGREDIENTES
(RECEITA DO JAMIE OLIVER)

INGREDIENTES
350g de chocolate meio amargo (60% de
cacau, no mínimo)
225g de manteiga
1 pitada de sal
250g açúcar
5 ovos
Suco de 15 tangerinas
1 - Derreta o chocolate e a manteiga num
bowl sobre uma panela com água
fervente.
2 - Bata os ovos e o açúcar até triplicar de
tamanho, depois misture o chocolate e a
manteiga derretidos até incorporar bem.
3 - Coloque a mistura numa forma
redonda untada com manteiga e com
fundo forrado com papel manteiga.
4 - Leve ao forno pré-aquecido a 150ºC,
dentro de outra assadeira maior para
banho maria (coloque água fervente até
a metade da assadeira apenas) por
aproximadamente 40 min.
5 - Leve o suco das tangerinas ao fogo
baixo e deixe reduzir (aproximadamente
20-30 min) ou até formar uma calda
espessa.
6 - Após assada, deixe a torta esfriar por
1h e desenforme. Sirva com a redução de
tangerina.

5959
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SAUDAVEL

ENSINAMENTOS E
BENEFÍCIOS DO
KRAV MAGÁ

m

eu nome é Ariel Scafuri, sou urologista em
Fortaleza e professor titular da Universidade
Federal do Ceará (UFC). Cheguei ao
Ceará em 1999, depois de concluir minha
residência e preceptoria no HC-FMUSP. Fiz depois o
doutorado e entrei em 2002 na UFC, onde leciono até
hoje. Do ponto de vista de atividades esportivas, sempre
gostei de natação, fiz judô quando criança. Depois do
ingresso na faculdade, sempre lutei contra o aumento de
peso através de atividades esportivas.
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Em 2004, iniciei treinos de esgrima japonesa
(treinei esgrima quando adolescente no Esporte Clube
Pinheiro). Em 2009, um grande amigo meu, cirurgião
que eu encontrara quando cheguei ao Ceará, falou-me
que estava praticando e se mostrou muito empolgado
com o Krav Magá. O Dr. Parsifal Botelho, hoje urologista
famoso aqui em Fortaleza, convidou-me para participar
de uma aula e eu me interessei, em especial porque em
2010 estava programado o grande evento e eu então já
tinha interesse de participar.

UROLOGISTA SAUDÁVEL

Após aprovação passei em companhia da nona turma de
instrutores um ano de treinamentos mensais no Rio de Janeiro.
Finalizei o curso em 2014 e fui aprovado para dar aulas em
julho de 2014. Iniciei em 2015 numa academia em Fortaleza,
no Bairro de Fátima, onde dou aulas até hoje.
O Krav Magá é uma arte de defesa pessoal, que possui
diferenças entre uma arte marcial ou luta. Tem como objetivo
principal oferecer ao indivíduo de qualquer idade, porte físico
ou sexo ferramentas para se defender frente a uma agressão
real. Foi criado em Israel por Imi Lichtenfeld e trazido para o
Brasil pelo Grão Mestre Kobi Lichtenstein, que supervisiona a
atuação de todos os instrutores por meio de seus instrutores
chefes e mestres. Eu tive sorte de ter no Ceará um dos seus
primeiros alunos, o Mestre Fred Carneiro.
Dr. Ariel Scafuri, urologista e professor titular da
Universidade Federal do Ceará

Comecei minhas aulas em julho com o professor Fred
e naturalmente me empolguei muito com a atividade; identifiquei-me com os treinos, com a filosofia e também com o
Prof. Fred Carneiro. Logo quando foi disponibilizada a nossa
inscrição no evento Krav Magá 2010 me inscrevi em todos os
seminários. No início do ano, fiz o exame da faixa amarela e
logo após tive um problema de saúde, fui diagnosticado com
uma hérnia de disco cervical e tive que cancelar minha inscrição e não pude participar do evento.
Não perdi a empolgação, fiquei seis meses afastado e
retornei aos treinos no final de 2010. Comecei a me preparar para o exame de faixa laranja e muito próximo do exame
tive uma rotura muscular durante um treino preparatório. Fiz
o teste físico e tive nova rotura muscular. Não me afastei dos
treinos e decidi intensificá-los porque a faixa laranja era um
novo desafio em função da maior dificuldade do teste físico e
do maior volume de matéria. Foi neste momento que comecei
a me interessar pelo papel do instrutor. Não havia nenhum monitor ativo na época e eu não tinha muitas informações sobre
o processo de seleção para participar do curso.
Estimulado por um colega, solicitei informações ao Mestre
Fred e me mostrei interessado pelo curso de formação de monitores. Participei do curso da décima turma, em maio de 2012,
experiência que me aproximou ainda mais do Krav Magá.
Ao final do ano de 2012, houve abertura da seletiva para
o curso de formação de instrutores e logo me candidatei junto ao Mestre Fred. Inicialmente recebemos uma negativa, já
que possuía pouco tempo de monitoria, mas após insistência
e proposta de compromisso e dedicação ele me indicou para
participar da seletiva. Foram três meses árduos de preparação
para o teste físico e técnico, sempre mantendo a rotina diária
de consultas e cirurgia e docência na faculdade de medicina.

Após 11 anos de treinos, conciliar o Krav Magá com a
vida diária de médico foi muito mais do que um desafio, foi
um privilégio. O trabalho físico e naturalmente psicológico dos
treinos ao longo dos anos e com as crescentes dificuldades me
trouxe dois grandes ensinamentos. Primeiramente reconhecer
emocionalmente a minha capacidade de enfrentar desafios,
como passar em testes físicos ou exames de faixa. O segundo
e talvez mais importante ensinamento foi desenvolver no meu
espírito a coragem para enfrentar os medos, que lentamente
vão aparecendo quando fazemos exercícios nos quais o agressor manda um golpe de box, uma facada, uma ameaça com
arma de fogo. Essa coragem que vai se desenvolvendo em vez
de fomentar uma violência interna empodera o espírito, mostrando que posso enfrentar medos e superá-los. O conceito de
família que é passado constantemente auxilia a avançarmos
sempre para melhorar.
Esse foi um dos maiores benefícios, pois foram muitos os
medos durante a pandemia, em que tive que enfrentar grandes perdas, tanto emocionais quanto financeiras. Hoje como
médico e como pessoa não tenho como deixar de insistir na
prática do Krav Magá, tanto para defesa pessoal como para
continuar um caminho de desenvolvimento pessoal fundamental para enfrentar as dificuldades da minha profissão.
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SEÇÕES ESTADUAIS

\BAHIA\
Bahia

MUTIRÃO
NO NOVEMBRO AZUL

Durante o período da pandemia, a SBU-Bahia se reorganizou e refez todo o programa científico, adaptado para
esse período tão difícil. Conseguimos realizar 14 eventos pela
mídia digital, utilizando o Zoom, envolvendo vários urologistas
da Bahia, outros estados e países. Notamos que, apesar do
distanciamento social, conseguimos nos aproximar mais dos
associados, discutir assuntos e caminhar juntos durante essa
fase da nossa vida.
Em novembro, planejamos e executamos o Novembro
Azul com um mutirão de atendimento a pessoas respeitando as
diretrizes de distanciamento, iluminação cênica em azul do Farol
da Barra e Elevador Lacerda, entre outras ações que foram sendo organizadas. Também já começamos a organizar a Jornada
Bahiana de Urologia 2021.
Dr. Lucas Teixeira
Diretor-presidente SBU-BA
..................................................................................................................

\MATO GROSSO DO SUL\
Mato Grosso do Sul

ATIVIDADES MANTIDAS
Ajustamos nossas atividades de educação continuada
em Urologia da SBU-MS para on-line, a partir dos
conhecimentos obtidos pelos webinars da SBU Nacional
e dos treinamentos dos TAPs (Treinamentos para Alta
Performance) realizados mensalmente. Conseguimos
manter nossa frequência de reuniões mensais com
a mesma qualidade anterior à pandemia. Tivemos a
oportunidade de participar do SBU em Casa da Nacional
no dia 23 de julho falando sobre Recidiva bioquímica no
seguimento do câncer de próstata.
Em julho divulgamos informações sobre saúde
masculina no Dia do Homem em entrevistas ao vivo
e remotas, conscientizando a população masculina e
seus familiares sobre a importância em continuarem a
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assiduidade nas avaliações com profissionais de saúde
mesmo no período de pandemia.
No mês de setembro propagamos a importância de os
adolescentes iniciarem as consultas médicas com exames preventivos e terem familiaridade com consultas médicas periódicas. Para novembro tivemos uma programação voltada para o
Novembro Azul, mês de muitas atividades.
.
Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz
Diretor-presidente SBU-MS
..................................................................................................................

\PERNAMBUCO\

Pernambuco

EDUCAÇÃO CONTINUADA,
JORNADA DO INTERIOR E
NOVEMBRO AZUL
A SBU-PE vem mantendo o foco na educação continuada
e promovendo aulas virtuais para urologistas, residentes de Urologia e integrantes das ligas acadêmicas de Urologia. Continuamos com o programa “Uro up-to-date” e lançamos o “Projeto
Residente”, em parceria com o laboratório Astellas, que contará
com duas aulas sobre LUTS e duas sobre câncer de próstata.
A Jornada Urológica do Interior de Pernambuco 2020,
programada para o fim de novembro em Garanhuns, foi
oficialmente cancelada. Vamos reservar nossos esforços para a
organização da Jornada Pernambucana 2021, a ser realizada em
Porto de Galinhas, em data a ser definida.
Para o Novembro Azul, lançamos o “Toque de realidade”,
projeto de divulgação e de conscientização da população sobre
a saúde masculina e importância do diagnóstico precoce do
câncer de próstata.

Dr. Moacir Cavalcante
de Albuquerque Neto
Diretor-presidente
SBU-PE
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\RIO GRANDE DO NORTE\
Rio de Grande do Norte

AÇÕES ESTÃO
SENDO RETOMADAS
A SBU-RN vem aos poucos retomando suas atividades
científicas.
O Novembro Azul contou com várias ações informativas e práticas, as quais podemos destacar o apoio ao
mutirão de cirurgias e biópsias de próstata do Hospital
Universitário Onofre Lopes, que ocorre anualmente.
As reuniões presenciais estão voltando aos poucos
com as devidas recomendações de segurança e já estamos
tentando organizar nossa programação para 2021.
A SBU-RN aproveita ainda esse informativo para novamente se despedir do grande urologista potiguar Dr. Edson
Jovino Jr., um grande colega que perdemos neste ano e que
será eternamente lembrado pela sua qualidade técnica, atenção com as pessoas e cordialidade com os colegas. Reforçamos
o desejo de muita força a família e amigos.

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

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

\RIO GRANDE DO SUL\

cendo conteúdos de qualidade, auxiliando na atualização de
nossos associados.
Realizamos 15 eventos de nossa já tradicional Quarentena Urológica, encontros de atualização multidisciplinar
on-line, de maio a dezembro deste ano, destacando colegas
locais e convidados nacionais e internacionais.
Adaptamos também ao formato on-line importantes
eventos regionais.
Em agosto, reeditamos o ESISTU (Encontro sobre Sexualidade e Infecções Sexualmente Transmissíveis), com grande
assistência e interesse, englobando profissionais das áreas de
infectologia, ginecologia, psiquiatria e urologia.
Em dezembro, decidimos manter o IV Encontro Gaúcho
de Urologia (EGU), em virtude da impossibilidade de realizarmos o tão planejado Congresso Sul-Brasileiro em formato
presencial neste ano, com nossos colegas da região sul. Foram dois dias de intensa programação científica, em quatro
módulos distintos, com alto nível acadêmico, contando com
seis convidados internacionais, colegas de outras seccionais
e dando espaço a urologistas gaúchos para discutirem temas
como Uro-oncologia, Endourologia, Urologia Pediátrica e
HPB/Disfunções miccionais.
Agradecemos o apoio incondicional da SBU nacional,
na pessoa do Prof. Antonio Carlos Pompeo, a todas as adaptações que necessitamos realizar neste período tão diverso.
A liderança da diretoria da SBU nacional serviu de exemplo e
respaldo para nossas atividades regionais. Também à indústria de medicamentos e materiais, gratidão especial por viabilizar toda a dinâmica de conteúdos on-line necessárias neste
ano. Por último, um agradecimento aos colegas gaúchos de
nossa Diretoria e Comitês de Especialidade, fundamentais na
organização de todos estes eventos.
Com a esperança de um 2021 mais sereno e de muita
saúde a todos nós!
Dr. Eduardo Franco Carvalhal
Diretor-presidente SBU-RS
Dra. Karin Jaeger Anzolch
Vice-Diretora-presidente SBU-RS

BALANÇO DE 2020

Com muita satisfação avaliamos as atividades desenvolvidas no primeiro ano de nossa gestão na SBU-RS. Em
um ano tão atípico, com tantas dificuldades e angústias
relacionadas à pandemia mundial pela Covid-19, a SBU-RS,
a exemplo de nossa SBU nacional, se manteve ativa e ofereEDIÇÃO 4 | OUTUBRO  DEZEMBRO  2020 
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SEÇÕES ESTADUAIS

\TOCANTINS\

\SÃO PAULO\
S o Paulo

CONGRESSO PAULISTA
REÚNE 65 PALESTRANTES
INTERNACIONAIS
De forma inédita e superando os mais diversos desafios, a
Seção Estadual de São Paulo entregou à comunidade urológica
o XVI Congresso Paulista de Urologia em uma versão totalmente on-line. Mantendo o elevado nível científico que sempre o
caracterizou, o CPU mostrou números inimagináveis quando
comparados a um evento presencial. Tivemos a participação de
65 palestrantes internacionais representando todos os continentes e aproximadamente 300 convidados nacionais, que se
envolveram em uma extensa programação distribuída em seis
salas plenárias e doze cursos e fóruns.
A feira virtual contou com a participação de 18 empresas
do ramo farmacêutico e de equipamentos e que também foram
responsáveis por 11 simpósios paralelos. Apesar dos problemas
decorrentes das instabilidades comuns às plataformas digitais,
eventuais falhas e deficiências foram amplamente superadas e o
sucesso do evento pôde ser medido pela repercussão altamente
favorável dos urologistas de todo o País. Toda a programação
científica do CPU está disponibilizada no site do congresso.
.
Dr. Geraldo Eduardo de Faria
Diretor-presidente SBU-SP

Tocantins

DEFESA PROFISSIONAL E
EDUCAÇÃO CONTINUADA
Nesse período realizamos duas reuniões virtuais por teleconferência para abordar assuntos referentes ao Servir, o novo
benefício de saúde que o governo do Tocantins está oferecendo
para os servidores públicos estaduais.
Além disso, discutimos as publicidades relacionadas à clínica Dr. Formen - médico para homens, que oferece “tratamentos modernos para disfunções sexuais” na ausência de médico
especialista ou urologista em seu corpo clínico.
No contexto científico, participamos do ROAD LUTS 2020,
em 29 de julho, em parceria com as seções estaduais de Goiás,
Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
Participei como coordenador do Programa SBU em Casa,
no dia 15 de setembro, que teve como tema “Tratamento do
câncer de próstata: otimizando os resultados e melhorando a
qualidade de vida”.
Realizamos o evento on-line “Embolização prostática
na HPB”, com o Prof. Dr. Francisco Carnevale (SP), em 30 de
setembro, em parceira com um hospital da rede privada, para
o conhecimento técnico do procedimento pelos urologistas e o
início de oferecimento do método em nosso estado.
Estamos participando ativamente do XIII Congresso Norte
Nordeste de Urologia por webconferência com as demais seções
estaduais envolvidas.
Mantemos o grupo de WhatsApp aberto para a divulgação de todo o conteúdo do Portal da Urologia e dos eventos da
SBU e de suas seções estaduais.
Dr. Adelmo Negre
Diretor-presidente SBU-TO

ACESSE

VEJA A PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
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POR QUE VOCÊ DEVE TER
UM PERFIL PROFISSIONAL NAS REDES SOCIAIS ?

o

ENCARE O INSTAGRAM E O FACEBOOK COMO SEU PORTFÓLIO, O
LINKEDIN COMO SEU LATTES E YOUTUBE, MATÉRIAS NA IMPRENSA E
BLOG A CONSTRUÇÃO DA SUA AUTORIDADE

nde você se vê daqui a 10 anos? Essa pergunta
clássica de uma entrevista de emprego deveria
causar reflexão nos médicos que viveram 2020.
Um ano ímpar que mostrou que quem não se planeja em longo prazo pode se colocar em uma má situação
financeira em poucos meses.
Segundo o último censo do Conselho Federal de Medicina,
o Brasil tem cerca de meio milhão de médicos. E você já pensou em como se diferenciar no mercado? Tem visto especialistas

com menos conhecimento científico e acadêmico que você tendo
grande destaque nas redes sociais? Investir em comunicação não
é mais uma opção, e sim uma necessidade para quem quer se
destacar entre seus pares.
As pesquisas mostram que 51% da população mundial estão conectados às mídias sociais 1. O Brasil figura em 2º lugar no
ranking de países que passam mais tempo nas redes sociais. São
225 minutos por dia2. Esses dados já nos mostram um pouco do
potencial das redes sociais para venda de serviços e produtos.

por Aline Thomaz,
diretora da Vithal
Comunicação Integrada,
agência especializada
em comunicação na
área médica
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COMO FUNCIONA A JORNADA DO PACIENTE?
Como o paciente escolhe hoje o profissional que vai atendê-lo? Acertou quem sugeriu uma busca no Google. Os mais
antigos na carreira podem pensar que estou delirando, que ninguém escolhe médico pelo Google.
Vou explicar a matemática de como tudo isso funciona a seu
favor. Hoje ao sentir um sintoma persistente o paciente vai ao Google
investigar o que pode ser. O “o que” mais procurado de 2019 foi “O
que é libido?” – veja a oportunidade para o urologista que atua na
área de andrologia. Tendo um bom site construído com técnicas de
SEO e um blog ativo com textos inéditos e com novas perspectivas
sobre sintomas, o Google pode encaminhar essa pessoa para lá ou
para seu vídeo no YouTube. Do seu blog, a pessoa navega pelo site,
conhece suas redes sociais e começa a entender melhor sobre o que
se passa com ela. Ao ver seu vídeo, seja no site, YouTube ou redes
sociais, ela ganha confiança em você. Agora imagina se ela começar
a ouvir seus podcasts todos os dias durante a atividade física. Com
certeza ela fará de tudo para ser atendido por você.
Levantamento feito pelo próprio Google mostra que as pesquisas por temas de saúde na plataforma aumentaram 17,3% em
2018, enquanto outros temas mais corriqueiros, como cuidados
com os cabelos, cresceram apenas 3%. A busca por informações
de saúde é tanta que em 2016 a plataforma de buscas firmou
uma parceria com o Hospital Albert Einstein para produção de
conteúdos curtos sobre causas, sintomas e tratamento de diversas condições de saúde.
Mesmo quando o paciente recebe a indicação de seu nome
por um conhecido, ele também o busca no Google para conhecê-lo melhor. E, claro, vasculha suas redes sociais para saber sobre
o que você trata e se tem experiência. E que felicidade ao ver
depoimentos positivos sobre você.

COMO GERAR PROVA SOCIAL?
O médico que pensa em longo prazo já percebeu que se
não investir em comunicação, mesmo que tenha um currícu-

lo brilhante e seja sempre indicado pelos colegas de profissão,
pode perder pacientes ao não ter prova social que corrobore seu
conhecimento. Pois o paciente não visita o Lattes, ele acessa o
LinkedIn. O paciente não vai a congresso e não assiste às suas
palestras, ele vê, sim, seus #TBTs no Instagram de eventos e seu
bom conteúdo no dia a dia. Nem todo paciente vê suas entrevistas na imprensa, mas se você colocar no Facebook/Instagram e
fizer um patrocínio direcionado, sim, ele vai ver.
É importante olhar para suas redes sociais como seu
portfólio para o paciente. Seu LinkedIn como seu Lattes. A
imprensa como uma forma de se diferenciar e ganhar autoridade,
notoriedade e credibilidade. E, claro, se você tiver um site com
blog ativo, um canal no YouTube e um programa de podcast,
você completou a lista de ferramentas disponíveis para alavancar
sua carreira para o público.
Quando disse que o planejamento em longo prazo é importante, é porque todos esses resultados não se dão do dia para
a noite. Não adianta abrir uma conta na rede social e achar que
em três meses terá 10 mil seguidores e engajamento em todos
os seus posts. É preciso dedicar um pouco de tempo para planejar junto com sua agência os assuntos a serem abordados e,
claro, aparecer nas redes sociais em vídeos e dando respostas às
perguntas nos stories e comentários. Como o próprio nome diz,
é uma rede social, logo a interação com o público é necessária.

POR ONDE COMEÇAR?
As ferramentas são diversas, e você pode ficar sem saber
que rumo tomar. É importante aparecer no Google, seja de forma paga ou orgânica. Para estar de forma orgânica é preciso
produzir conteúdo inédito para seu site. Digo inédito porque se
for mais do mesmo, há outros sites há mais tempo no ar e mais
bem ranqueados que aparecerão sempre na frente. Ao mesmo
tempo é importante ir criando seu portfólio nas mídias sociais e
aproveitá-las para veicular seu conteúdo do blog. A assessoria
de imprensa vai auxiliá-lo na construção de sua imagem e prova
social perante o público e seu resultado também poderá figurar
no seu site e mídias sociais. O vídeo que você grava para as redes
sociais pode alimentar seu canal no YouTube e o áudio desse
vídeo pode ser usado como podcast. É só planejar bem que todo
o conteúdo pode ser aproveitado.
É importante saber e consultar o Manual de Publicidade
Médica do CFM, assim como o Código de Ética Médica, para não
infringir nenhuma regra na hora de criar todos esses conteúdos
e colocá-los no ar. Mas o mais importante de tudo é não deixar
para amanhã. Quanto mais tempo você demora para dar o primeiro passo na sua comunicação mais tempo você levará para
ver retorno.
1
2

2020 July Global Statshot, We are Social + Hootsuite
2019 GlobalWebIndex
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AGENDA

DE EVENTOS

2021

DATA

EVENTO

LOCAL

XIII Congresso Norte
Nordeste de Urologia

Fortaleza (CE)

www.portaldaurologia.org.br/medicos/

9 A 13

36th Annual
EAU Congress

Milão (Itália)

eaucongress.uroweb.org

10 A 13

AUA Annual
Meeting

Las Vegas (EUA)

www.aua2021.org/meeting-reschedule-faqs

23 A 26

XXXVIII Congresso
Brasileiro de Urologia

Brasília (DF)

www.cbu2021.com.br

4A6
DE MARÇO

DE JULHO

DE SETEMBRO

DE OUTUBRO

INFORMAÇÕES

ACOMPANHE TODOS OS EVENTOS EM:

www.portaldaurologia.org.br/medicos/

SBU . núcleo de publicações

Programa

SBU Participação
Participe das atividades, acumule pontos e ganhe benefícios!
De maneira simples e totalmente automatizada,
sempre que o associado interagir com a Sociedade
será pontuado automaticamente.

1 Acesse

O login é feito
com os mesmos
dados do Portal
da Urologia

2 Acumule Pontos

ACESSE AGORA

sbu.org.br/participacao

Participe de eventos
e atividades e ganhe
pontos

3 Ganhe benefícios
Vantagens
variadas para
o associado

Leia

Submeta Compartilhe

Um dos 10 maiores
jornais de Urologia
do mundo.
Fator de Impacto
1,342.
Incentive seu
grupo de trabalho
a submeter artigos
científicos no IBJU.

Leitura disponível
para tablet e iPad.

intbrazjurol

iIBrazJUrology

LINK PARA SUBMISSÃO

intbrazjurol.com.br

WEBSITE

