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a

ceitei o convite do professor
Pompeo para ser a editora
do BODAU neste biênio,
entendendo a honra e o desafio que me propôs. A honra, pois assumir esse cargo e trabalhar junto dele e
de tão competente e entusiasmado time
é, sem dúvida, algo que muito gratifica.
Mas também é um desafio: manter o padrão dos que me antecederam buscando
ir além, em uma era de tão constantes
e vertiginosas mudanças, falando às diferentes gerações, realidades e preferências, é, sem dúvida, um trabalho árduo,
ainda que instigante.
A gestão da informação é um dos
grandes desafios da atualidade, em uma

(...) o novo BODAU
quer ser mais leve e
interativo, ousando
ganhar um pouco mais
de espaço no seu dia a
dia, inclusive na sala
de espera”
DRA.KARIN MARISE
JAEGER ANZOLCH
Editora-chefe do BODAU

cada vez mais complexa multiplicidade de plataformas e meios disponíveis,
exacerbando-se quando o objetivo da
comunicação é a abrangência e a representatividade. Todavia foi justamente
nesse contexto que passamos a perceber
um diferente potencial para o BODAU.

|

EDITORIAL

1

Sem perder os objetivos primordiais – a informação e a atualização sobre as ações
da SBU e dos seus membros – resolvemos
incluir os resultados da escuta ativa acerca
das preferências e gostos dos urologistas,
mesmo além da própria Urologia.
Os senhores folhearão esta nova edição – e acompanharão as matérias completas pela mídia virtual por meio do QR
code, a primeira novidade – e perceberão
a incorporação de novas temáticas: o novo
BODAU quer ser mais leve e interativo,
ousando ganhar um pouco mais de espaço no seu dia a dia, inclusive na sala de espera. Quem sabe alguém não se inspire ou
se identifique com a história de um colega
ou mesmo um paciente não se encante ao
encontrar ali o seu urologista? Em tempos
virtuais, de telemedicina e de inteligência
artificial, quando até o papel do médico
é colocado em xeque, certas “humanidades” parecem nos acalentar, aproximar e
nos tornar um pouco mais reais uns para
os outros. E, nesse projeto, todos são convidados a participar.
Devido ao Dia Internacional da Mulher, também homenageamos as urologistas. Apesar de ser a especialidade médica com a menor proporção de mulheres,
verifica-se um constante aumento no número e na participação. Nosso colega Roni
Fernandes ainda sentenciou na sugestão
de um título: “Você ainda será atendido
por uma urologista!”. De minha parte, sou
feliz por ter optado pela Urologia como
profissão e pelo convívio tão frutuoso e
agradável com os colegas.
Sejam, então, bem-vindos as novas
diretorias, da SBU Nacional e das seções
estaduais, seus departamentos e colaboradores. Que possamos todos juntos trabalhar por uma Sociedade cada vez mais pujante e representativa. Saudações a todos!
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| TRANSPARÊNCIA | PRESIDENTE

•

GESTÃO
SBU 2020-21
INICIA SUAS
ATIVIDADES
DR. ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO
Presidente da SBU

Estatutariamente foi
criada uma comissão
permanente (seis
membros) voltada
para a valorização e
defesa profissional
que será coordenada
pelo nosso colega
Rodrigo Monnerat,
que tem experiência
no assunto”

i

niciamos nossa gestão baseada no conceito que emitimos
ao assumir simbolicamente a
presidência no último Congresso Brasileiro de Urologia, em
Curitiba, e, de fato, em 1º de
janeiro deste ano – continuidade administrativa com modernidade. Destaco continuidade pois participei ativamente como
vice-presidente da gestão anterior, a qual
consideramos que teve sucesso em todos os
tópicos do programa e que culminou com o
congresso nacional de qualidade reconhecida por todos os membros da Sociedade e
também por seus patrocinadores. Quanto à
modernidade tenho, como presidente, que
olhar para o futuro. A Urologia como toda
medicina evolui rapidamente sob o ponto
de vista das novas tecnologias, comunicação, terapias recentes... assim, temos que
acompanhar essa evolução sempre com
espírito crítico e dentro da nossa realidade.
Entre os projetos que consideramos
mais importantes destacamos:
•
•
•
•

•
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Educação continuada
Valorização/defesa profissional
Transparência de gestão
Apoio expressivo às comissões
permanentes/temporárias
e
aos departamentos
Fortalecimento das relações
com as seções estaduais e entidades internacionais

•

•

•
•

Inclusão efetiva na SBU dos
grupos dos jovens, das mulheres e dos urologistas idosos
Incremento do vínculo associado/SBU e política de readmissão daqueles que por razões
múltiplas se afastaram
Estímulo à comunicação contínua e efetiva com os associados e com a população leiga
Apoio ao nosso International
Brazilian Journal of Urology
Organização dos congressos
regionais, estímulo aos encontros da especialidade e todo
esforço para o nosso evento
maior, o Congresso Brasileiro
de Urologia 2021, que deverá
ser marcante.

Todos esses itens merecem uma redação clara e objetiva, o que deveremos fazer
em nossos diferentes meios de comunicação.
Aproveitando este espaço no
BODAU, vamos nos ater de maneira
sucinta a dois deles, que são relevantes:
defesa/valorização
profissional
e
comunicação da SBU e seus membros,
tópicos que contribuem para definir o
quanto é importante para todos pertencer
a esta Sociedade.
Estatutariamente foi criada uma comissão permanente (seis membros) voltada
para a valorização e defesa profissional que
será coordenada pelo nosso colega Rodrigo
Monnerat, que tem experiência no assunto
e que sempre teve desempenho associativo
exemplar. A ela compete:
•
•

•
•

Lutar pela união dos urologistas e por seus direitos
Propor e defender a política de
valorização da remuneração e
condições de trabalho dos especialistas
Trabalhar para a melhoria da assistência urológica em nível nacional
Representar a SBU perante as
instituições e autoridades re-

PRESIDENTE

DIRETORIA 2020/2021
Presidente:
Dr. Antonio Carlos
Lima Pompeo (SP)

1º secretário:
Dr. Carlos Alberto
Ricetto Sacomani (SP)

1º tesoureiro:
Dr. Romolo Guida
Junior (RJ)

Vice-presidente
Dr. Antônio de Moraes
Junior (GO)

2º secretário:
Dr. José Ricardo Tuma
da Ponte (PA)

2º tesoureiro:
Dr. Marcos Flávio
Holanda Rocha (CE)

Secretário-geral
Dr. Alfredo Felix
Canalini (RJ)

3º secretário:
Dr. Gustavo Franco
Carvalhal (RS)

3º tesoureiro:
Dr. José Antonio
Penedo Prezotti (ES)

gionais/nacionais (AMB, ANS,
Congresso Nacional etc.).
Para que se tenha uma ideia da importância dessa atuação faço um breve
relato de uma situação que vivemos no momento, cuja solução demanda muito esforço e equilíbrio. Alguns colegas, em regiões
distintas do País (anos atrás), inconformados
com os honorários reconhecidamente irrisórios, decidiram em conjunto interromper
suas atividades. Por defender esta política
de melhores honorários médicos, a ação
foi considerada como “cartel” e a SBU foi
envolvida no processo que “herdamos” e
que estamos empenhados em solucionar
com todas as forças de que dispomos. Para
assessorar esta Diretoria em assuntos jurídicos de vital importância para a existência
da Sociedade e baseados em normas estatutárias compusemos uma comissão temporária para acompanhar e opinar sobre
demandas jurídicas. Ela é composta pelos
membros da Diretoria atual, pelos últimos
quatro presidentes das gestões anteriores,
pelo ex-presidente e o atual do Conselho
Fiscal e também pelo coordenador da Defesa Profissional desta gestão. Feita a cotação de vários escritórios especializados
no assunto, pela importância envolvida na
causa, foi escolhido com nosso assessor jurídico um escritório do Rio de Janeiro que
na opinião de todos apresentava o melhor

custo/benefício. Temos reuniões mensais ou
emergenciais, se necessário. Julgamos que
esse episódio define claramente a importância da manutenção do vínculo associativo
urologista/SBU.
Quanto à comunicação com nossos
associados e, eventualmente com a população leiga, julgamos de grande valia e vamos
incentivá-la intensamente acrescentando as
novas tecnologias, entre elas o WhatsApp,
nosso portal, Facebook, Instagram, podcast.
Dr. Roni Fernandes é o novo diretor dessa
comissão, tendo como assessoras a Dra.
Karin Marise Jaeger Anzolch e a Dra. Maria
Claudia Bicudo Fürst.
O Portal da SBU é um instrumento de
informação rápida e objetiva com áreas dirigidas aos associados, aos interessados na
área da saúde e à população leiga. Possui
um canal no YouTube, com vídeos voltados
para leigos sobre os mais diversos assuntos
como infecção urinária, câncer da próstata,
disfunção erétil etc., que podemos compartilhar com nossos pacientes para que
se atualizem sobre os temas. Há também
vídeos focados nas várias campanhas da
SBU, como a do Adolescente e do Novembro Azul. Permite ainda que membros desta
gestão discorram sobre pesquisas realizadas
pela SBU, sobre o PEC-TiSBU, entre outros.
Destacamos que desde sua criação (2015) já
tivemos mais de 1 milhão de visualizações.
Para inscrever-se: http://bit.ly/YTB_SBU.

O BODAU – Boletim da Urologia,
com edição trimestral, tem melhorado
significativamente e merece total apoio.
É veículo de comunicação importante
com os associados, no qual os leitores
podem, de maneira simples e transparente, ter acesso aos projetos, realizações,
contabilidade e problemas da atual gestão. Há espaço para todos os departamentos e comissões para divulgação de
nossos principais eventos e campanhas,
entrevistas e destaques. É um canal no
qual o associado pode manifestar seus
pontos de vista e sugestões. Não haverá
espaço para política pessoal, ideologias e
preconceito de qualquer ordem.
Vamos revitalizar a Urologia Essencial
com edição semestral. Seu objetivo é diferente do BODAU, sendo uma revista que
deverá publicar apenas artigos científicos de
revisão ou opinião de especialistas.
Finalmente, o International Brazilian
Journal of Urology (IBJU), que tem estatutariamente novo editor, Dr. Luciano A. Favorito, é indexado, atingiu maturidade e
prestígio internacional e pretendemos que
continue em ascensão. Sua edição se destina fundamentalmente a artigos originais ou
de pesquisa. Deixamos aqui nosso reconhecimento ao último editor-chefe, o Dr. Sidney
Glina, por seu excelente trabalho.
Urologistas do Brasil, participem da
SBU! Ela é muito importante para todos!
EDIÇÃO 1 | JANEIRO
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| TRANSPARÊNCIA | SECRETARIA-GERAL

Prezados colegas,
A cada novo ciclo de gestão da SBU,
apesar de haver uma certa perenidade de
projetos fundamentais como os de educação continuada e de organização do CBU,
há sempre o surgimento de novos desafios, principalmente num País que tenta
sair de uma crise econômica e política e
que pretende consertar alguns equívocos
nas ações públicas de saúde, desde o processo do ensino médico, passando pela
formação dos especialistas e desaguando
nas dificuldades de acesso ao atendimento hospitalar de qualidade. Se considerarmos que nossa maior demanda é a defesa
profissional, esse cenário se amplia e entra
no terreno das instituições que trabalham
acopladas tanto ao SUS quanto às empresas de saúde suplementar.
As novas oportunidades já se anunciaram desde o início do atual governo,
quando começamos a ter uma interlocução mais adequada com o Ministério da
Saúde e com o Ministério da Educação
(MEC). Destaca-se também a ação do CFM
de criar a Câmara Técnica de Urologia, até
então inexistente. Todo esse cenário nos é
bastante favorável. Com a parceria firmada com o MEC, nossa Comissão de Ensino
e Treinamento (CET) será a balizadora desse ministério nos processos de credenciamento e recredenciamento dos programas
de residência médica. A CET irá trabalhar
em sintonia maior ainda com a Comissão
de Seleção de Título de Especialista (CSTE),
aumentando o incentivo para que os residentes adiram às provas do Pró-TiSBU.
Temos uma especial atenção com
o Portal da SBU, cujo número de acessos
vem crescendo paulatinamente, chegando
ao patamar de 238 mil ao mês, mais de
2 milhões no último ano. Esse potencial
nos fez investir na modernização do site,
que nos permitirá melhor organização dos
conteúdos, aplicação de novas técnicas
de compactação de imagens e códigos,
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melhorando a performance, alterando
o layout para melhor aproveitamento da
tela, melhorando a navegabilidade e diminuindo o número de cliques para se chegar ao ponto desejado.
Também haverá melhora de acesso
nos dispositivos móveis. Pretendemos fazer com que nosso portal seja o grande
instrumento para tornar nossa Sociedade
líder na América Latina, captando membros estrangeiros pela possibilidade de
acesso à qualidade de nosso conteúdo.
Aproveitamos a oportunidade para criar
salas de chat, cuja administração ficará
sob encargo dos chefes dos departamentos. Essas salas, que terão por objetivo exclusivo o compartilhamento de conteúdo
pertinente à educação continuada, servirão para estimular a troca de informações,
que poderá ocorrer por meio da discussão
de casos, comentários sobre trabalhos
recém-publicados ou divulgação de oportunidade de cursos ou estágios. Em breve
o novo portal estará ativado.
A Comissão de Valorização Profissional terá grandes desafios e pretende atingir os objetivos trabalhando em sintonia
com a AMB e, por meio do Instituto Brasil
de Medicina (IBDM), com a Frente Parlamentar da Medicina. Nossas ações na ANS
seguramente passarão por transformações
a partir de 2021, quando ocorrerá a troca
de seus gestores pelo presidente da República. Já estamos atentos e nos preparando para o novo panorama que se delineará
com essa mudança.
A nossa Sociedade é uma das mais
proativas entre as Sociedades de especialidade médica. Precisamos fazer chegar
essa informação e essa percepção para
todos. Nossa equipe de comunicação vai
trabalhar bastante para divulgar todas
as atividades da Diretoria na defesa da
nossa especialidade e na valorização do
urologista. Fiquem atentos aos nossos e-mails, entre em nosso portal, participe
de nossas mídias.

MARÇO  2020

DR. ALFREDO CANALINI
Secretário-geral

Destaca-se também a
ação do CFM de criar
a Câmara Técnica de
Urologia, até então
inexistente.”

BODAU

NOVOS
CANAIS DE
COMUNICAÇÃO

DR. RONI DE CARVALHO
FERNANDES
Diretor de Comunicação

Estamos desenvolvendo
uma grande novidade
para o Portal da
Urologia, a criação
do Conecta Uro, (...)
‘salas’ de fóruns para a
discussão”

a

| TRANSPARÊNCIA | COMUNICAÇÃO

comunicação é o coração de
uma instituição. Sem ela não
há como produzir e progredir.
Fiquei muito honrado com o
convite do professor Dr. Antonio Pompeo para assumir essa área tão nobre.
Agradeço meu antecessor, Dr. Geraldo
Faria, por ter deixado o setor estruturado, dinâmico e em um funcionamento
harmônico entre a equipe da sede e as
empresas prestadoras de serviço, que já
são nossas parceiras.
A área de Comunicação da SBU é
uma das mais pulsantes e de maior responsabilidade por ter um trabalho diário!
São notícias para o SBU On-line, BODAU
e Portal da Urologia, conteúdo para as redes sociais, releases para a imprensa, são
inúmeros trabalhos que estão em constante movimento.
Continuaremos sendo a voz do urologista, o canal de comunicação e interação entre os diversos departamentos, comissões e diretoria com o associado!
Montamos um time de colegas mesclando a experiência de quem já esteve
por aqui com novos colegas de diversas
regiões do Brasil e criamos a figura do correspondente internacional para nos trazer
informações, experiência e oportunidades
fresquinhas de fora do Brasil.
Vamos com essa equipe ampliar
nossa interação pelo Brasil afora e externamente. O BODAU, como sua nova editora, Dra. Karin Anzolch, está mudando
de cara, com nova apresentação de capa
e conteúdo. Nossos colegas urologistas
terão a oportunidade de contar, além das
suas experiências como médicos, suas
aventuras como esportista, chef, viajante,
artista, colecionador!
Vamos transformar o nosso histórico
veículo de comunicação em uma revista
que poderá ser utilizada em nossos consultórios. Matérias mais curtas no impresso terão sua versão estendida no Portal da
Urologia por meio de QRCode.

Estamos desenvolvendo uma grande novidade para o Portal da Urologia, a
criação do Conecta Uro, que visa à utilização das novas tecnologias para encurtar as
distâncias entre nossos associados. Nossa
proposta consiste na criação de “salas” de
fóruns para a discussão de diversos assuntos de relevância para os associados.
Teremos os seguintes fóruns:
•
Oncologia
•
Disfunção miccional
•
Andrologia e medicina sexual
•
HBP/LUTS
•
Urologia pediátrica e do adolescente
•
Urologia feminina
•
Infecção e IST
•
Litíase
•
Cirurgia robótica
•
Cirurgia reconstrutiva
•
Transplante
•
Urogeriatria
•
Urologia de consultório e urologia dermatológica
•
Defesa profissional
•
Sala do jovem urologista –
networking
•
Sala para fórum de residentes
•
Sala das ligas acadêmicas - para
acesso somente aos acadêmicos membros da SBU
•
Sala da Diretoria / Fale Conosco
– para tirar dúvidas, fazer críticas e dar sugestões à Diretoria
da SBU.
Esse fórum será interligado ao Sistema Integrado de Gestão de Associados
da SBU (SIA). O associado poderá se autenticar por sua identificação ao Portal da
Urologia e acessar o fórum, desde que esteja adimplente com a SBU. Todas as salas
serão moderadas.
O portal oferecerá também uma
oportunidade única de divulgação dos
nossos contatos com a ferramenta Encontre
seu urologista. Para isso precisaremos ter o
seu contato atualizado.

EDIÇÃO 1 | JANEIRO
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Outra novidade serão as palestras
on-line mensais com um urologista especialista para que possamos debater ao
vivo diversos assuntos em salas com no
máximo 40 lugares. Assim, o urologista
que tem interesse no tema da palestra,
mas que está distante de um grande
centro, pode participar.
Dentro do Portal da Urologia também vamos continuar a disponibilizar
os vídeos de educação continuada que
terão legenda em espanhol, para incentivar a participação de “membros correspondentes” da América Latina.
Com essas atividades, além de

disponibilizarmos espaços dinâmicos
de aprendizado para o associado, aumentaremos o acesso ao portal, o que
o tornará um interessante veículo de
divulgação para as empresas parceiras/
patrocinadoras.
Seguindo essa mesma linha de
utilização de novas tecnologias, vamos
promover reuniões mensais de diretoria
totalmente on-line, gerando, assim, uma
grande diminuição de custos operacionais com hospedagem e passagens aéreas, além de otimizar o tempo do membro
da diretoria, que não deixará de manter
seus compromissos profissionais.

Criaremos ainda no portal uma
página de dicas para melhorar seu consultório. O projeto Consultório Legal,
como legalizar seu consultório, com
entrevistas com advogados, contadores
e auditores. O seu consultório também
vai ficar muito “legal” com sugestões de
decoração, informática etc.
Participe dessa grande rede de comunicação urológica! Mande suas matérias, realizações e tudo o que acontece relacionado a Urologia na sua região,
estado, cidade ou serviço.
Contamos com você!

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Presidente: Dr. Roni de Carvalho Fernandes (SP)
Editora do BODAU:
Dra. Karin Marise Jaeger Anzolch (RS)
MEMBROS
Dr. Alexandre Fornari (RS)
Dr. Danilo Gurgel do Amaral Pinheiro (CE)
Dr. Fabricio Henrique Martins de Resende (MG)
Dr. Gino Pigatto Filho (PR)
Dr. João Paulo de Bessa Teixeira (GO)
Dr. José Ailton Fernandes Silva (RJ)
Dra. Maria Claudia Bicudo Fürst (SP)
Dr. Patric Machado Tavares (RS)
Dr. Roberto Lodeiro Müller (SC)
Dr. Rodrigo Sousa Madeira Campos (SP)
Dr. Rogério de Fraga (PR)
Dr. Rui Wanderley Mascarenhas Júnior (PA)
Dr. André Kives Berger (RS)
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COMEÇARAM OS

PREPARATIVOS
PARA O CBU 2021

a

SBU já deu início aos preparativos do XXXVIII Congresso Brasileiro de Urologia, que será realizado de
28 a 31 de agosto de 2021 no Centro
Internacional de Convenções do Brasil,
em Brasília (DF). Integrantes da comissão organizadora realizaram uma visita
técnica ao local nos dias 18 e 19 de novembro de 2019.
Estiveram presentes alguns membros da Comissão do CBU, entre eles o
presidente da SBU, Dr. Antonio Carlos
Lima Pompeo, o vice-presidente, Dr. Antonio de Moraes Junior, o secretário-geral, Dr. Alfredo Canalini, os urologistas
do Distrito Federal, doutores Guilherme
Coaracy, Romulo Maroccolo, Fransber
Rodrigues, Eduardo Pimentel e Livia
Portela, e a secretária do escritório da
SBU-Brasília, Adriana Nogueira. Também visitaram o local representantes da
RVMais, empresa organizadora.
“As dependências se mostraram
adequadas, sólidas e de muito boa

Planejamos estar com
tudo organizado com
a maior antecedência
possível. A comissão
também já está
trabalhando na
área logística e
organizacional”
aparência, com espaço suficiente para
sessões plenárias, paralelas e de exposição. É um prédio belíssimo de quatro
andares e localizado a 15-20 minutos
da rede hoteleira. Já contactamos várias
agências de turismo para organização
de programas para congressistas que
pretendem levar a família. Não percam
nosso congresso!”, destaca Dr. Pompeo.

Presidente da Comissão Científica,
Dr. Lucas Nogueira anuncia que já tiveram início a elaboração da programação
e o convite aos convidados estrangeiros.
“Planejamos estar com tudo organizado
com a maior antecedência possível. A
comissão também já está trabalhando
na área logística e organizacional. Nosso
objetivo é proporcionar ao participante
acesso a várias formatações de apresentações, muita interatividade com os palestrantes. Várias novidades nesse sentido serão implementadas”, adianta.
Conheça mais detalhes do congresso em entrevista com o presidente da SBU
e veja mais fotos do local do evento.
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PROSTATECTOMIA ROBÓTICA PELA
PRIMEIRA VEZ NO MARANHÃO
O estado do Maranhão deu início em janeiro à realização
de prostatectomia radical robótica. A equipe, liderada pelo urologista Dr. José de Ribamar Rodrigues Calixto, contou também
com a participação dos doutores Clovis Fraga, Giulianno Moura
e Francisco Sergio do Nascimento. As cirurgias foram realizadas
no Hospital São Domingos, da rede privada.
“O Maranhão entrou no grupo seleto de inovação tecnológica mundial oferecendo aos maranhenses o que há de
mais moderno em cirurgia urológica”, ressalta Dr. Calixto.

devagar, depois do credenciamento, em 1997, a atividade
cresceu. Até 2015 realizamos cerca de 156 transplantes, a
maioria com rim de cadáver”, relata Dr. Bouret.
De acordo com o urologista, após o HSR paralisar a realização desse tipo de cirurgia, o outro serviço credenciado, do
Hospital Geral e Maternidade Cuiabá (HGU), manteve-as por
cerca de cinco anos. “O governo está incentivando a atividade
em parceria com o HSR. Mato Grosso tem cerca de dois mil
renais crônicos e estima-se que cerca de 800 estarão aptos
para o transplante”, afirma Dr. Bouret.
“A equipe de nefrologia está há oito meses avaliando os
pacientes para serem inscritos na lista do Sistema Nacional de
Transplantes (SNT). Iniciamos com doador vivo, contamos com
o apoio dos doutores Fabian Pires e Valter Duro Garcia. Foi um
transplante preemptivo com rim da irmã e houve micção imediata. Estamos preparando mais três casos, mas esperamos
que logo tenhamos um número maior de pacientes em lista
para os órgãos de doador cadáver”, informa o coordenador.

Dr. José de Ribamar Calixto (segundo à esquerda) com a equipe
que realizou as prostatectomias robóticas no Maranhão

________________________________________
MATO GROSSO VOLTA A
REALIZAR TRANSPLANTES RENAIS
Em janeiro o estado do Mato Grosso retomou as cirurgias de transplante de rins, após uma lacuna de cerca de
dez anos. Dr. Carlos Bouret foi o urologista coordenador da
equipe do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, unidade credenciada ao Ministério da Saúde para realizar esse tipo de procedimento.
De acordo com o urologista, Mato Grosso tem cerca de
dois mil renais crônicos e estima-se que cerca de 800 estarão
aptos para o transplante.
Além do Dr. Bouret, também integram a equipe de
transplantes renais: os urologistas Pedro Ernesto Pulchério e
Valter Torezan Gouvea Junior e os nefrologistas Vitor Vieira,
Walid Omais e Rafael Souza.
“Em 1992 realizamos o primeiro transplante renal em
Mato Grosso. Vieram os professores Irineu Rubinstein, Alfredo Canalini e José Osmar Medina Pestana. Começamos
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Dr. Carlos Bouret (último à direita) e integrantes da equipe de
transplante renal

________________________________________
NOVO CONSENSO DE ENURESE
A SBU elaborou, em parceria com alguns especialistas,
um Consenso de Enurese, com recomendações para a prática
clínica. O documento foi publicado na edição de outubro do
International Brazilian Journal of Urology. Confira.
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MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO DESFRALDE

SBU PARTICIPA DE REUNIÕES NA SEDE DA AMB

A SBU e a Sociedade Brasileira de Pediatria redigiram
um Manual de Orientação para Treinamento Esfincteriano,
com orientações baseadas em evidência.

No dia 3 de fevereiro, o presidente da Comissão de Defesa Profissional da SBU, Dr. Rodrigo Monnerat, representou
a Nacional em duas reuniões na sede da Associação Médica
Brasileira (AMB), em São Paulo: com a Câmara Técnica de Implantes e Tecnologias em Saúde e outra sobre defesa profissional das Sociedades de especialidades e federadas da AMB.
Entre os temas debatidos, rastreabilidade dos produtos
médicos, próteses, telemedicina, Revalida, rol da ANS, contratualização e novas tecnologias.
Na Câmara de Implantes e Tecnologias em Saúde foi
ressaltada a importância do monitoramento contínuo e as
dificuldades atuais referentes à rastreabilidade dos produtos
médicos no Brasil. “O foco principal foi nas próteses implantadas pelas diversas especialidades e as dificuldades no seguimento desses pacientes, principalmente no que se refere
à identificação do material implantado”, relata Dr. Monnerat.
Juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Dr. Luiz
Mário Moutinho foi um dos palestrantes e falou sobre “As
razões de decidir e a segurança na judicialização da saúde”.
“Ele disse que ajudaria muito nas decisões da justiça se as
Sociedades de especialidades tivessem um documento com
os tratamentos alternativos atualizados, inclusive com seus
custos, em relação às várias patologias, pois facilitaria as decisões, já que juízes não são peritos no assunto. Em relação
às operadoras de saúde, ele recomendou que seja explicitado
nos contratos o que não está coberto para evitar interpretações equivocadas e justificativas inadequadas de ambas as
partes”, resume Dr. Monnerat.
Na reunião realizada à tarde, de defesa profissional das
Sociedades de especialidades e federadas da AMB, foram
abordados temas como telemedicina, Revalida, rol da ANS,
contratualização e novas tecnologias.
Com relação à telemedicina, foi comentado sobre a
revogação da Resolução 2.227/2018 em razão de manifestações de entidades médicas que pediram mais tempo para
avaliar o documento e enviar sugestões. “Participantes da
reunião defenderam que a primeira consulta seja sempre
presencial, sendo o acompanhamento a distância por até
três meses. Para o CFM a participação e apoio das especialidades é vital para evitar futuros problemas.”
Foi definido que no dia 2 de março haverá um debate
exclusivo sobre a CBHPM. “A SBU tem demandas muito importantes que serão abordadas nessa discussão”, adianta o
presidente da Comissão de Defesa Profissional.
O encontro também abordou a importância e critérios
de aprovação utilizados atualmente no Revalida. Foi negada
a realização do exame em entidades privadas, sendo possível
somente em universidades federais.
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________________________________________
PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA
No dia 17 de janeiro o presidente da SBU, Dr. Antonio
Carlos Lima Pompeo, reuniu-se, na sede da Sociedade (RJ),
com integrantes da Diretoria da gestão 2020-2021 para planejar as ações do biênio.
Nesse primeiro encontro foram iniciados os trabalhos
para a organização do próximo CBU, em Brasília. Foi definido
que a SBU já vai iniciar o pagamento para a reserva do centro
de convenções a fim de negociar valores mais baixos.
Foi criada a comissão executiva para a organização e
a logística do próximo congresso, que será composta pelos
doutores: Antonio Carlos Lima Pompeo, Lucas Mendes Nogueira (diretor da ESU), José Ricardo Tuma da Ponte (2º secretário), Eduardo Pimentel (presidente da SBU-DF), Marcos
Flávio Holanda Rocha (2º tesoureiro), Romulo Maroccolo,
Guilherme Antonio Veloso Coaracy, José Carlos Almeida, Sebastião Westphal, Alfredo Felix Canalini, Antonio de Moraes
Jr., Gustavo Carvalhal e Ubirajara de Oliveira Barroso (diretor
da ESU na gestão 2022-2023).

Primeira reunião da Diretoria foi realizada no dia 17 de janeiro
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da Urologia
EM HOMENAGEM AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER, O
BODAU CONTA A HISTÓRIA DAS
MÉDICAS NA ESPECIALIDADE

a

s mulheres estão conquistando cada vez mais espaço
em áreas tradicionalmente masculinas. De acordo
com o relatório Demografia Médica do Conselho
Federal de Medicina (2018), os homens ainda
estão em maior número no total de médicos (54,4%), mas as
médicas até 29 anos já são maioria, com 57,4%. A Urologia,
especialidade com mais de 90 anos de tradição no tratamento
da saúde do homem, concentra o menor número delas, de
acordo com a pesquisa, 2,2%. Mas os índices começam a
mudar. Em 2008, elas somavam 48 especialistas na SBU. Hoje,
12 anos depois, já são 126 urologistas associadas, das quais 32
residentes – um crescimento de 162%.
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A história das mulheres na Urologia brasileira teve início com a Dra.
Clara Zilberlicht Rosset, formada em 1965 pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Ao terminar o curso, escolheu a Urologia como
área de atuação, enfrentando preconceito por parte de alguns colegas.
Em depoimento à Dra. Beatriz Cabral publicado no Boletim de Informações Urológicas (BIU) em 1997, Dra. Clara afirmou: “O homem chega
muito mais depressa a um cargo de destaque ou chefia. A mulher acaba
tendo que provar que é excepcional, para eles considerarem que tem o
nível de um homem normal. No mínimo, ela tem que ser melhor do que
ele, para conseguir ocupar o mesmo cargo e ganhar menos”. Quando
solicitada a dar um conselho para as mulheres que pretendiam seguir a
mesma carreira, Dra. Clara destacou: “Se você não tiver paixão pelo que
está fazendo, não adianta nem começar, já que a mulher, em qualquer
profissão, vai esbarrar em todas essas dificuldades, o caminho não será
fácil; pelo menos, estará fazendo aquilo que gosta.”

Capa do BIU em
homenagem às
mulheres

OUTRAS PIONEIRAS
Após o caminho inaugurado pela Dra. Clara, outras mulheres escolheram a especialidade ajudando a aumentar, mesmo que de maneira
tímida, a participação feminina na área.
Representante das primeiras mulheres a se tornarem urologistas,
Dra. Nancy Denicol (RS), atualmente aposentada, após 38 anos atuando na
especialidade, ao longo de sua carreira ocupou cargos na presidência da
Comissão de Ensino e Treinamento e da SBU-RS, sendo a primeira mulher
à frente de uma seção estadual. “Desde meu ingresso na SBU, em 1981,
venho assistindo, com muito orgulho e alegria, ao surgimento de novas
urologistas com plena capacidade e realizando um trabalho primoroso.
É um grande prazer ir aos congressos e encontrar um grande número de
colegas, diferentemente do meu primeiro Congresso Brasileiro de Urologia, em 1979, no Rio de Janeiro, quando estava só e era convidada para os
programas de acompanhante. Tenho muito orgulho de nosso desenvolvimento dentro da Urologia brasileira”, relata.
Dra. Cleidismar Rosa Pires (MG) também atua na especialidade há 38
anos e atualmente trabalha com estudo urodinâmico. Quando ingressou
na área havia poucas mulheres, mas a médica afirma não ter enfrentado
problemas. “Desde a residência no Hospital das Clínicas da UFMG sempre
fui respeitada pelos meus colegas e até incentivada.”
Segunda mulher a ocupar o posto de presidente de uma seção estadual da SBU, Dra. Tereza Cristina Melo (MA) atua como urologista desde
2006, quando começou a integrar a equipe de transplante renal no Hospital Universitário da UFMA. Nos tempos à frente da SBU-MA, a médica
destaca o aprendizado. “Pude conhecer melhor como acontece a gestão
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Dra. Nancy Denicol (RS) no CBU de 1979

Dra. Nancy em residência no HCPA

DESTAQUE 15

Posse da Dra. Nancy como presidente da SBU-RS

da nossa Sociedade e acredito que todos nós deveríamos dedicar algum
tempo para atividades de apoio aos colegas que ocupam cargos na SBU.
Nos dois anos em que estive representando a SBU-MA, o sentimento que
pude perceber foi o de confiança por parte dos meus colegas. É um cargo importante, no qual estou representando cada um deles e nosso estado.” Atualmente Dra. Tereza continua atuando no Hospital Universitário
da UFMA com urologia pediátrica e transplante renal pediátrico e é professora de uma universidade privada.
Dra. Maria Claudia Bicudo Fürst (SP), chefe do grupo de Disfunção
Miccional da Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC,
acredita que, pelo fato de haver um número maior de mulheres atualmente na graduação em Medicina, a busca por todas as especialidades
da profissão acaba sendo natural. “Se olharmos para os números da SBU,
a quantidade de urologistas, no geral, é em torno de 3%. Entretanto o
de residentes chega a 10%. Os desafios na Urologia são os mesmos de
qualquer profissão. O gênero não deve ser considerado, e sim o mérito do
trabalho desenvolvido. Devemos ganhar espaço por isso. O desafio é mostrar que as diferenças que envolvem gêneros são apenas estereótipos.”

DRIBLANDO O PRECONCEITO

Jornada de Urodinâmica em 1987. Dra. Nancy,
Dra. Karin e Dra. Suzana

Dra Cleidismar Rosa
Pires (MG)

Dra. Maria Claudia
Bicudo Fürst (SP)

Dra. Karin Marise
Jaeger Anzolch (RS)

Editora do BODAU e vice-presidente da SBU-RS, Dra. Karin Marise
Jaeger Anzolch (RS) orgulha-se de ser a primeira mulher a obter o primeiro lugar na prova de Título de Especialista, em 1991 – na ocasião havia
apenas mais uma urologista concorrendo. “Quando eu e a Dra. Leila
Souza Dantas (RS) chegamos à sala para fazer a prova, nossos colegas
achavam que éramos as garotas que traziam as provas. Foi engraçado
quando perguntaram das provas e nós dissemos que também estávamos
esperando por elas.” Dra. Karin relata que no início da carreira seu pai
não contava para os amigos a especialidade da filha. “Assumia que eu
era especialista em rins, então muitos achavam que eu fosse nefrologista. Já tinha sido difícil para ele eu ter feito residência em cirurgia geral,
enquanto minha irmã foi para a pediatria. Quando fui para a Urologia
quase matei meu pai”, brinca.
A especialista acrescenta que, quando participava de congressos
no passado, ela e outras urologistas eram frequentemente confundidas
com esposas acompanhantes de congressistas. “Muitas vezes tivemos
que mostrar nossos crachás para podermos interagir nos estandes e com
os representantes.”
E aos poucos elas foram conseguindo trilhar seu próprio caminho na
Urologia. Vendo que o número de mulheres urologistas estava aumentando,
decidiram formar, em 2015, um grupo para compartilhar ideias e conhecimento. O nome escolhido foi Orquídeas (saiba mais na página a seguir).
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COMO NASCERAM AS ORQUÍDEAS
O nome Orquídeas foi criado por residentes do Hospital Conceição de Porto Alegre, pois
“as orquídeas são flores delicadas, lindas, sofisticadas, mas crescem em lugares desafiantes e
de terras não tão boas”, explica Dra. Nancy. O grupo foi criado em 2015 e o primeiro encontro
oficial foi no Congresso Brasileiro de Urologia de 2015, no Rio de Janeiro. “Foi organizado um
encontro por iniciativa da Dra. Maria Cristina Dornas (RJ) com palestrantes médicas urologistas,
inclusive internacionais”, lembra.
Atualmente as urologistas têm um grupo no WhatsApp com 147 participantes no qual se ajudam e discutem assuntos variados. “Compartilhamos um pouco das nossas vidas, nossas famílias,
aconselhamo-nos em algumas situações e discutimos casos complexos ou compartilhamos outros que
renderam ensinamentos, tudo dentro da ética”, relata Dra. Karin.
No último CBU, em 2019, foi realizado o último encontro oficial das Orquídeas. O evento
pela primeira vez contou com um tema voltado exclusivamente a elas na plenária: O papel crescente das mulheres na Urologia, tendo como palestrante a Dra. Suzette Sutherland (EUA), da
Society of Women in Urology (SWIU), criada em 1980 para apoiar o desenvolvimento profissional
das mulheres urologistas.
Durante o último congresso, foi realizado um almoço com todas as urologistas presentes. Na
ocasião, elas foram presenteadas com um pin em forma de orquídea – símbolo que nasceu no Brasil
como representação das médicas dessa especialidade. “A ideia do pin é também uma forma de identificar, em meio a outras mulheres presentes nos congressos e eventos, as urologistas. Isso favorece,
além de outras questões, a autoestima dessas profissionais no grande desafio de vencer em prol do
avanço feminino na Urologia”, conta Dra. Maria Claudia. Em janeiro de 2020 foi realizado um encontro da SWIU em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e as participantes também receberam o pin. “Dessa forma, o nosso símbolo passou a ser o da mulher na Urologia. Para nós, a orquídea remete à delicadeza da flor, assim como à força para permanecer em um ambiente predominantemente masculino
e conseguir conciliar todas as tarefas que nós temos e o amor pela profissão”, completa a urologista.

Pin das orquídeas

Primeiro bottom

CRESCIMENTO DA MULHER NA UROLOGIA
De acordo com o CFM, o Brasil conta com 241.338 médicas, das quais
109 urologistas. O País tem um total de 5.328 especialistas em Urologia. São
44,65 urologistas homens para cada mulher. Em 2008 elas somavam 48
especialistas na SBU. Em 2020 já são 126, um crescimento de 162%.

126

UROLOGISTAS
NO BRASIL

48
2008
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Dra. Thatiana Machado
Brasil (RJ)

Dra. Franscine Gerson
Carvalho (RS)

Dra. Suzette Sutherland (EUA)
com o pin das orquídeas

Dra. Fernanda Girardi (SC)

Dra. Fernanda
Pimentel (BA)

Dra. Flávia Hoffmann
Mortari (SC)

Dra. Alcione Marinho
de Moura (SP)

Dra. Iara Barconi
Sorocaba (SP)

Dra. Julyana Kanate
Mazzoni Moromizato (SP)

Dra. Mariane Ruch
Salmeron Maciel (SP)

Dra. Rachel Barbedo
Pedrosa (RJ)

Dra. Renata Spagnoli
Ferrari (SP)

UROLOGISTAS HOMENAGEADAS NA CAPA DA EDIÇÃO
Dra. Camila Rangel Travassos Burity (PR), Dra. Virgínia Müller (RS), Dra. Catiucia Carneiro Lopes Hommerding (RS),
Dra. Alessa Cunha Machado (SP), Dra. Patrícia Canelas (MA), Dra. Laís Ribeiro Lopes (RJ), Dra. Letícia Mendes Leães (SC),
Dra. Maria Emília Farias S. dos Santos (RN), Dra. Bianca Macedo (BA), Dra. Silvana Sales de Deus Barbosa (PI),
Dra. Denise Sbrissia e Silva Gouveia (PR), Dra. Hana Rayssa M. de Lossio e Seiblitz (RJ), Rhaniellen Silva Ferreira (DF),
Dra. Lorena Marçalo Oliveira (SP).
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Mercado de trabalho e desafios

•

Lista completa das urologistas associadas

EVENTOS DAS MULHERES
UROLOGISTAS PELO BRASIL

Orquídeas no Congresso de Uro-Oncologia

CBU 2019 em Curitiba

Orquídeas no CBU de Goiânia

Orquídeas no CBU de Fortaleza

VEJA MAIS FOTOS DOS
EVENTOS DAS MULHERES
UROLOGISTAS PELO
QRCODE
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Urologistas gaúchas em evento da SBU-RS
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| ENTREVISTA | DR. JOSÉ ANTÔNIO PREZOTTI

DR. JOSÉ
ANTÔNIO
PREZOTTI

(...) o Título de
Especialista
da Sociedade
Brasileira de
Urologia deve
ser visto pelo
urologista como
a certificação de
uma formação
e capacitação
sólida durante a
residência médica,
permitindo uma
maior valorização
do seu trabalho (...)”

Dr. Prezotti
afirma que está
em estudo a
descentralização do PróTiSBU

POR QUE É
IMPORTANTE
TER O TÍTULO
DE ESPECIALISTA
EM UROLOGIA?
Por Janaína Soares

Presidente da Comissão
de Seleção de Título de
Especialista (CSTE), Dr.
José Antônio Prezotti
explica nesta entrevista
ao BODAU a importância para o urologista da
obtenção do TiSBU. O
especialista fala também sobre as diferenças nas duas modalidades de prova (TiSBU
e Pró-TiSBU) e anuncia
que a SBU está estudando realizar mudanças no exame, como
aumentar o número de
cidades que sediam a
prova. Confira:

BODAU - Qual a importância de se obter o
Título de Especialista?
Dr. José Antônio
Prezotti - Mais que uma
documentação necessária
para credenciamento aos
convênios médicos, o
Título de Especialista da
Sociedade Brasileira de
Urologia deve ser visto
pelo urologista como
a certificação de uma
formação e capacitação
sólida durante a residência médica, permitindo
uma maior valorização
do seu trabalho com os
pacientes e a Sociedade
por apresentá-lo como
um profissional com plena qualificação técnica. A
realização do Pró-TiSBU,
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por ser uma avaliação escalonada em que são cobradas as competências próprias para cada ano de residência, permite uma
autoavaliação do desenvolvimento e progressão da formação
urológica individual, além de oferecer dados para uma análise
da qualidade, dos pontos positivos e negativos dos vários serviços de residência.
BODAU - Como é feita a avaliação? Quais são as modalidades de prova?
JAP - A cada ano são realizadas duas avaliações. No primeiro
semestre, sempre na cidade de São Paulo, ocorre o Pró-TiSBU,
do qual participam os residentes do primeiro, segundo e terceiro anos dos vários serviços credenciados pela SBU. Consiste em
uma prova teórica de múltipla escolha com conteúdo específico
e progressivo para cada ano de residência e uma prova prática
para os residentes do terceiro ano para avaliação das competências técnicas e cirúrgicas. No segundo semestre, de forma alternada entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, ocorre
o TiSBU, do qual participam os residentes que não realizaram
ou perderam a progressão do Pró-TiSBU, além de residentes de
serviços não credenciados que preenchem critério para prestar
a prova. Todos realizam uma prova teórica com questões de
múltipla escolha e discursivas compreendendo todo o conteúdo
da formação urológica e uma prova prática nos moldes do Pró-TiSBU. Antes da realização das provas os 15 membros da CSTE
em conjunto com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa
(IBGP), empresa contratada para auxiliar no preparo e aplicação
das provas, reúnem-se para apreciação e análise das questões
desenvolvidas pela comissão, sendo essas sempre originais e
com base no referencial bibliográfico especificado no edital. As
quatro provas são estruturadas e a seguir passam por revisões
ortográfica e pedagógica. Após aplicação da prova e liberação
dos gabaritos, é aberto o período para recursos. Após a análise
e resposta dos recursos é liberado o resultado final da prova nos
sites do IBGP e da SBU.

Pró-TiSBU

TiSBU

Período

1º semestre

2º semestre

Local

São Paulo

Alterna o local

Público

R1, R2 e R3

Urologistas formados

Prova teórica

Prova teórica

Prática R3

Prática

Metodologia



EDIÇÃO 1 | JANEIRO



MARÇO  2020

BODAU - Em janeiro foi realizada uma reunião com membros da Diretoria da SBU e da CSTE. O que foi abordado?
JAP - Como se tratou da primeira reunião na CSTE com os
membros da Diretoria da SBU, ocorreu inicialmente a apresentação nos novos componentes da comissão, uma vez que
ela se renova a cada gestão, e a seguir foi apresentado o cronograma de trabalho, assim como as metas e objetivos da
comissão para os próximos dois anos. Foi exposto o grande
desenvolvimento pelo qual tem passado essa comissão nos
últimos anos. Foram ouvidos os anseios e expectativas dos
membros da Diretoria para a gestão 2020-2021. A seguir foram discutidas a importância da realização do TiSBU e medidas que necessitam ser implementadas para o fortalecimento
e valorização do Título de Especialista. Ressaltou-se a importância do Pró-TiSBU como uma ferramenta para avaliação dos serviços de residência, uma vez que os resultados da prova permitem
uma análise da evolução dos residentes nas diversas áreas da Urologia, como uro-oncologia, urologia pediátrica, urologia feminina,
saúde do homem, entre outras. Desta forma é importante que o
maior número de residentes realizem a prova e que os resultados
estejam disponíveis tanto para a Comissão de Ensino e Treinamento (CET) quanto para os coordenadores dos diversos serviços de
residência em Urologia para que eles conheçam os pontos fracos
e promovam o fortalecimento, melhorando, assim, a qualidade da
formação urológica nacional (gráficos 1 e 2).
BODAU - A SBU pretende realizar alguma mudança nas próximas seleções? Se sim, quais?
JAP - Foi discutida na reunião, e encontra-se em análise de viabilidade, a possibilidade de descentralização do Pró-TiSBU, que
passaria a ser realizado não somente na cidade de São Paulo, mas
também, de forma simultânea, em outras três ou quatro capi-

Integrantes da CSTE e da Diretoria da SBU em reunião realizada
no dia 29 de janeiro
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RESULTADOS DE ACERTOS POR TEMAS
QUADRO 1

R1 – RESULTADO POR SERVIÇO CREDENCIADO - 2019
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tais nas diferentes regiões do País. Essa
ação facilitaria o deslocamento dos residentes para realização da prova, com
menor custo financeiro e necessitando
menor afastamento de suas atividades.
Outro ponto também em análise e que
precisa ser mais bem avaliado em conjunto com a CET é a obrigatoriedade de
apresentação de uma publicação na Recet (revista eletrônica da SBU) ou outro
periódico indexado, já a partir de 2021,
para realização do Pró-TiSBU. Discutiu-se que essa obrigatoriedade poderia
impedir muitos residentes de realizarem a prova e que poderia ser criado
um sistema de bonificação para aqueles
que apresentassem tais publicações de
forma a não excluir os que não possuíssem, mas beneficiando os que por
mérito se empenharam em pesquisas e
publicações.

0%

COMPOSIÇÃO
DA CSTE:
QUADRO 2

Dr. Alexandre Fornari (RS)
Dr. André Salazar (MG)

R3 – RESULTADO POR SERVIÇO CREDENCIADO - 2019

Dr. Antônio Souza Jr. (SC)

RESULTADO POR SERVIÇO CREDENCIADO- R3

Dr. Gilberto Almeida (SC)
Dr. Guilherme Coaracy (DF)

120%
100%

100%

100%

100%

100%

80%
60% 57%

60%
40%

67%

67%

Dr. Gustavo Ruschi Bechara (ES)
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Dr. Henrique da Costa Rodrigues (RJ)
Dr. José Antônio Prezotti (ES)
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Dr. João Sérgio Carvalho (SP)
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Dr. Eyder Leite Ferreira (MG)
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Dr. José de Bessa Jr. (BA)
Dr. Leonardo Seligra (SP)
Dr. Mário Henrique Tavares Martins (SE)
Dr. Miguel Zeratti (SP)
Dr. Otávio Augusto Fonseca Reis (MG)
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OPORTUNIDADES
DE APRENDIZADO
NOS ESTADOS
UNIDOS

DR. ANDRÉ BERGER
é especialista em cirurgia
robótica, professor de
Urologia da University of
Southern California (Los
Angeles)

O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SBU CONTARÁ NESTA GESTÃO COM UM
CORRESPONDENTE INTERNACIONAL DOS ESTADOS UNIDOS. DR. ANDRÉ BERGER É
ESPECIALISTA EM CIRURGIA ROBÓTICA, PROFESSOR DE UROLOGIA DA UNIVERSITY OF

SOUTHERN CALIFORNIA (LOS ANGELES) E VAI TRAZER INFORMAÇÕES SOBRE AS ÚLTIMAS
NOVIDADES DA ESPECIALIDADE. LEIA A ENTREVISTA:

BODAU - Como poderá colaborar nas atividades do Departamento de Comunicação?
Dr. André Berger - Além de atuar nos EUA como urologista e professor, venho mensalmente ao Brasil, onde tenho
ajudado no desenvolvimento, educação e treinamento em cirurgia robótica em diferentes hospitais. É fantástico poder interagir
e trocar experiências com colegas brasileiros. E um privilégio e
uma honra ter sido convidado para fazer parte do Departamento
de Comunicação da SBU. Como atuo tanto nos Estados Unidos
como no Brasil, procurarei colaborar na Comissão de Relações Internacionais para encurtar a distância entre os urologistas brasileiros e a Urologia praticada nos EUA. Meu foco tem sido na área
de cirurgia minimamente invasiva e inovação, portanto, tentarei
informar em tempo real o desenvolvimento de novas técnicas e
tecnologias para que possam ser incorporadas, na medida do
possível, na prática urológica brasileira. Iniciaremos uma seção
denominada What’s next?, que será divulgada posteriormente
nos canais da SBU. A ideia é realizar um debate com especialistas
de diferentes subespecialidades sobre novidades da Urologia.
BODAU – Conte-nos um pouco sobre a sua formação.
AB - Fiz faculdade de Medicina na UFRGS 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
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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. 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. Do
ponto de vista de pesquisa, o aprendizado
foi muito intenso e produtivo. Ao final do
ano em Cleveland, recebi o convite para
fazer o clinical fellowship. Em 2009, houve a mudança da Cleveland para Los Angeles, onde o Dr. Gill se tornou chair na
University of Southern California (USC),
sucedendo o lendário Dr. Don Skinner. Na
USC, fiz meu treinamento clínico focado
em cirurgia robótica de 2010 a 2012. Ao
final do fellowship, fui contratado como
faculty na USC.
BODAU – Como é o trabalho na USC?
AB - A experiência na USC tem sido
incrível porque quando chegamos a cirurgia robótica era muito incipiente. Foi uma
oportunidade única 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. Inovação tem sido
a marca do nosso time por anos. Alguns
exemplos dessa “veia inovadora” são cirurgias laparoscópicas e robóticas por portal único e cirurgias robóticas complexas
como cistectomia com derivação intracor-

pórea, cirurgia de salvamento para câncer
de próstata, entre outros. Os EUA são 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
EUA, entre eles Edson Pontes, Fernando
Kim, André Abreu e Daniel Moreira. Não
há um núcleo formal de urologistas brasileiros nos EUA. Isso poderia ser uma boa
ideia e um facilitador para outros urologistas que buscam passar algum tempo
ou se radicar nos EUA.
BODAU – Como é para o senhor atuar
no meio acadêmico?
AB - Há algumas vantagens específicas de trabalhar em serviços acadêmicos, como o fato de atuar somente em
um ou dois hospitais em geral geograficamente próximos. Também não precisamos lidar diretamente com os planos de
saúde, pois há pessoas na universidade
que ficam em contato com eles. Isso acaba facilitando a rotina diária e abrindo
mais espaço para atividades acadêmicas
e pesquisa. 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 e aquablation).
Felizmente venho ao Brasil com grande
frequência. Na grande maioria das vezes
a trabalho. Tenho a oportunidade de estar envolvido com a implementação e de-

senvolvimento de programas de cirurgia
robótica. É uma satisfação pessoal muito
grande poder dividir parte do aprendizado desses anos nos Estados Unidos e cultivar grandes amizades.
BODAU – Que dicas poderia dar para
quem deseja obter experiência no exterior?
AB - Conseguir treinamento clínico
em Urologia nos EUA 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 Urologia nos
EUA porque ao final estará nas mesmas
condições dos formandos americanos e
poderá aplicar para certificação do board
de Urologia. A maioria dos hospitais não
acadêmicos exige essa certificação ou
elegibilidade de certificação. Se o plano
é retornar ao Brasil, aconselho fazer um
clinical fellowship após a residência. Nas
duas situações, ajuda muito ter scores
excelentes nos steps e fazer research em
um departamento conhecido nos EUA
com produção científica intensa. Trabalhe
duro, trace objetivos e mantenha 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. Intensificar esses processos e
financiar fellowships mais longos seria
interessante. Estou à disposição para ser
contatado pelos urologistas do Brasil pelo
telefone + 1 216 702-3660 ou e-mails
andrekberger@hotmail.com
andre.berger@med.usc.edu
EDIÇÃO 1 | JANEIRO
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ITÁLIA DE BIKE:
DICAS DE PASSEIO E
GASTRONOMIA
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p
Dr. Giorgio Rabolini,
56 anos, é urologista
de Porto Alegre (RS)

rimeiramente, devo dizer que meu DNA italiano de
ciclismo é forte e já contaminou minha esposa. Some-se a isso o fato de sermos fascinados pelo Velho
Continente e desde nossa lua-de-mel, há quase 30
anos, sempre que possível tentarmos visitar alguma
microrregião da Itália. Além disso, a culinária italiana vem sendo incrementada com um crescente interesse pela apreciação
de bons vinhos. Por que não uma viagem associando esporte/
ciclismo com turismo e enogastronomia?
Foi a Bike Expedition, agência de São Paulo, que nos
proporcionou essa oportunidade. Eles têm uma parceria com a
Giro Libero, empresa italiana especializada em turismo de bicicleta pela Europa. É aconselhável escolher um mês fora da
alta temporada, mas ainda assim com temperatura agradável,
primavera ou fim do verão. Uma preparação física que permita
pedalar umas boas horas sem grandes sofrimentos também é
fundamental. Para os menos treinados, bikes elétricas também
estão disponíveis.
Nós tivemos duas experiências em dois anos seguidos:
Toscana e Piemonte. O preço é honesto e inclui reserva em hotéis três ou quatro estrelas por seis ou sete noites. O roteiro é
pré-estabelecido, e no dia da apresentação há o único contato
com a equipe de suporte. Eles apresentam as bicicletas, que
são confortáveis e bem equipadas, entregam o road book com
todas as etapas mapeadas com as distâncias aferidas e o trajeto
sugerido inclusive com a altimetria. Solicitam que deixemos as
malas até as 9h do dia seguinte na portaria do hotel, pois eles
as levarão até o hotel da parada seguinte enquanto pedalamos.
No caso da Toscana, o ponto de partida é Pisa. Após uma
visita à Piazza dei Miracoli e sua famosa torre, o hodômetro é
zerado e passamos a seguir as orientações que levam por estradas
secundárias até o destino. Paisagens deslumbrantes, pequenos vilarejos, estradas vicinais entre os campos. Você estabelece o ritmo,
onde quer parar, comer, tirar fotos ou simplesmente sentar numa
praça de um dos diversos paesi que se cruza.
As curiosidades ou atrações relativas aos locais que passaremos são sugeridas pelo road book. Após chegar ao hotel em
Lucca, as malas já estão no quarto. A média é em torno de 40 a 50
km ao dia. Você se sente em um verdadeiro Giro d’Italia.
Após um revigorante banho e merecido descanso, jantar
tomando um supertoscano de Bolgheri com uma pasta al funghi numa trattoria é uma bênção inesquecível. O dia seguinte
nos leva a San Miniato, uma acolhedora cidade murada num
topo de colina com vista deslumbrante.
Mais um dia seguindo a Via Francigena, caminho que
atravessa a França e Itália até Roma, leva-nos até a terceira
etapa em Colle val Delsa, uma simpática cidade dividida em
parte alta e baixa, preservando arquitetura com vielas estreitas
e ladeiras íngremes com igrejas.
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OS FAMOSOS VINHOS
ITALIANOS TAMBÉM
FAZEM PARTE DA ROTA
Outra coisa muito agradável nesse tipo de viagem é a forma saudável de alimentação. Após
um capuccino no café da manhã, o almoço é
normalmente muito leve. Uma focaccia com
prosciutto crudo ou até mesmo um tagliere di
formaggi acompanhado de um copo de vinho,
afinal estamos nos aproximando das colinas do
Chianti, um dos vinhos mais famosos da Itália derivado da uva san giovese.
A etapa até Siena é memorável, pois permite uma
aproximação a San Gimignano e suas torres.
Antes de chegar a Siena ainda tem uma parada em Monteriggioni, que parece uma miniatura de um cenário perfeito de
muros, igreja, praça e bares com mesas na rua. Chegada a Siena, um dos polos da Toscana com sua Piazza del Campo. Uma
cidade maior, repleta de atrações, bons restaurantes e muita his-

tória. Nesse ponto, que é o final, permanecemos dois dias e
a etapa seguinte retorna a Siena. O roteiro nos leva às colinas
do Quadrilatero do Chianti, onde é possível visitar e degustar alguns vinhos de uma das tantas vinícolas locais. Escolhemos a do

Dr. Rabolini em
Gaiole in Chianti

Apreciar
um bom vinho
é uma das dicas
imperdíveis
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Dr. Rabolini
em frente à
Torre de Pisa

Apreciar
um bom vinho
é uma das dicas
imperdíveis”

Patrícia Rabolini
em frente ao
primeiro hotel
onde o casal se
hospedou durante
a viagem

Castelo Broilo, uma exuberante construção medieval adaptada
ao turismo mas com um famoso Chianti clássico e a pequena
San Felice, cidadezinha charmosa de poucas casas, encruada nas
colinas lotadas de videiras da região.
É hora de devolver a bicicleta, companheira de quem sentirá falta no dia seguinte. São aproximadamente 300 km em seis
etapas, muitas calorias queimadas compensando algum excesso
gastronômico cometido, muitas lembranças de paisagens e fotos
e histórias para compartilhar.
Como a viagem segue mesmo de carro, não tem como não
conhecer Montalcino e seu Brunello e Montepulciano, igualmente produtora de um excelente vinho além de pitoresca.
E lá se foram duas semanas, mas é hora de voltar aos pacientes, já pensando na próxima. Opções são muitas e novidades
de roteiros surgem a toda hora. Trata-se de um turismo em evolução, mais barato, saudável, limpo, intenso, mas há de se ter
um perfil específico e um preparo físico que não transformem o
que seria um lazer num martírio.
Nossa viagem seguinte foi ao Piemonte, nos mesmos moldes e acompanhados pela nossa filha de 19 anos. A maravilhosa
região langhe terra do tartufo, do Barolo, do prosecco e do slow
food, passando por Alba, Asti, entre uvas e avelãs foi um palco
inesquecível. Se gosta de pedalar, de viajar, de boa comida e de
bons vinhos, não perca uma oportunidade dessas!
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QUANDO
A MÚSICA
FALA TÃO
ALTO COMO A
PROFISSÃO
DRS. MARCELO BICCA E
ROGERIO DE FRAGA CONTAM
COMO CULTIVAM A PAIXÃO
PELA ARTE
Por Janaína Soares

Dr. Rogerio de Fraga (à direita) é vocalista da Uso Tópico
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Dr. Marcelo Bicca (à direita) é guitarrista da Nafta

ALÉM DA UROLOGIA

o

corre-corre do dia a dia como
médico não é empecilho para
que os urologistas Marcelo
Bicca (RS) e Rogerio de Fraga
(PR) deixem de lado uma antiga paixão:
a música. Ambos são exemplos de que é
possível conciliar carreira e hobby.
Guitarrista da Nafta, Dr. Marcelo
Bicca conta que a banda, formada por
seis médicos, foi criada em 2003 e toca
rock e pop internacional e nacional.
A ideia de criar o grupo teve como
ponto de partida a paixão pela música.
“Durante a residência, eu e o Davi
tocávamos em outra banda, que se
desfez. Montamos, então, outra com
amigos que conhecemos há cerca de 17
anos. Hoje, até pelo tempo do grupo
juntos, nos consideramos praticamente
uma família. Os filhos foram crescendo
e já começam a fazer participações em
shows informais”, relata Dr. Bicca.
“Fazem parte também: minha
esposa, Ana Paula Freitas (emergencista) nos vocais e percussão; Davi Kuhn
(gastroenterologista) nos vocais, violão
e guitarra; Rafael Mesquita (psiquiatra)
nos vocais e bateria; Luis Henrique Halmenschlager (otorrinolaringologista) nos

Banda Nafta é formada por seis médicos

teclados e Márcio Lucas (cirurgião vascular) no contrabaixo.”
A Nafta se apresenta em torno de
uma vez por mês na noite de Porto Alegre e toca também em eventos como
aniversários, casamentos e congressos –
geralmente a banda doa parte do cachê
a entidades beneficentes. “A presença
de um hobby, lazer ou qualquer outra
atividade paralela à profissão que gere
prazer, desafios e motivação é fundamental na vida das pessoas e isso é um
aspecto que procuro passar aos meus
pacientes. O hobby muitas vezes é negligenciado até por não gerar vantagens
financeiras ou profissionais, mas exerce
um efeito poderoso na saúde mental, física e social das pessoas”, destaca.
Já Dr. Rogerio de Fraga é vocalista
da Uso Utópico. “É uma brincadeira sobre a terminologia médica e a aparente
utopia que os médicos tenham outras
atividades fora da medicina”, explica.
O grupo foi criado há 15 anos e toca
rock, principalmente dos anos 1980 e
1990. Todos os cinco integrantes são
médicos. “Estudamos juntos desde o
ensino fundamental e depois que terminamos nossas formações voltamos a nos

encontrar no centro cirúrgico e começamos a banda. Todos somos formados
pela UFPR”, conta Dr. Fraga.
Os ensaios acontecem em média
a cada 15 dias. As apresentações geralmente são fruto de convites de colegas e
hospitais, e a banda já realizou inclusive
shows para arrecadar verba para ações
sociais. “É nosso hobby e queremos compartilhar essa energia boa com nossos
amigos e poder ajudar algumas causas é
muito gratificante”, ressalta.
Em 2019 a Uso Utópico tocou pela
primeira vez no Congresso Brasileiro de
Urologia, realizado em Curitiba. “Foi uma
das experiências mais gratificantes que já
tivemos por todo o contexto. Estávamos
em casa, recebendo nossos amigos. Depois de anos fora da programação, Dr. Sebastião tornou possível que voltássemos a
realizar o encontro”, afirma. Na ocasião,
Dr. Bicca se uniu ao grupo durante a apresentação tocando guitarra.
Agora os dois planejam uma próxima apresentação durante o XV Congresso Sul Brasileiro, que será realizado de
06 a 08 de agosto, na cidade de Gramado (RS). Imperdível. Pelo menos é o que
dizem os seus colegas e fãs.

Dr. Rogerio de Fraga (ao centro) e Dr. Marcelo Bicca (à
esquerda) no CBU 2019
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UROLOGIA GOURMET

UM JANTAR
COMPLETO
DE DAR
ÁGUA NA
BOCA

DR. RODRIGO MONNERAT,
urologista de Santa Catarina

Tenho duas paixões fora da Urologia: a pesca
e a cozinha. Faço parte, inclusive, de alguns
grupos nos quais sempre podemos praticar e
aprender muito sobre gastronomia (perfis no
Instagram: @cumpadresgourmet,
@planetapeiaoficial1987, @amigosevinhos).
Cheguei a iniciar a faculdade de
gastronomia, mas por falta de tempo tive
que trancar a matrícula; espero reiniciar
em breve. No meu perfil no Instagram
(@r.monnerat) publico semanalmente o
resultado das resenhas com os amigos.

Quando a Dra. Karin Anzolch me convidou
para escrever este artigo para o BODAU, de
imediato aceitei e escolhi mostrar aos colegas
um jantar completo, ou seja, com entrada (salada lionesa), prato principal (risoto de tomates
confitados) e sobremesa (crème brûlée). Espero
que gostem e tentem fazer, é muito fácil.
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ENTRADA

PRATO
PRINCIPAL

SALADA LIONESA
Ingredientes: 2 fatias de pão de
forma, sal, orégano, 60 g de bacon,
alface frisée, azeite de oliva, 2 ovos,
30 g de cebola, mostarda Dijon,
açúcar e vinagre de vinho tinto.
Muito importante ao iniciar
qualquer receita é sempre deixar
o mise en place organizado.
Legumes cortados e reservados.
Frite o bacon em uma panela
sauteuse até ficar crocante e
reserve. Misture a mostarda, o
vinagre e o açúcar para o molho.
Cozinhe os ovos, coloque-os em
água fria e descasque. Corte as
claras em cubos e reserve. Salteie
os cubos de pão com azeite de
oliva e tempere. Junte as folhas,
as claras cortadas e adicione o
molho. Coloque o pão salteado e
finalize com gemas raladas.

SOBREMESA

CRÈME BRÛLÉE
RISOTO DE TOMATES
CONFITADOS
Eu particularmente prefiro fazer
meu confit de tomates previamente
em vez de comprar pronto, é
muito fácil e rápido. Uso uma
bandeja de minitomates cortados
ao meio, dois dentes de alho e
uma cebola média cortados em
pedaços pequenos. Tempero com
sal e pimenta do reino a gosto e
coloco azeite de oliva até cobrir
os tomates. Coloco o forno a 180
graus por 20 minutos e está pronto
o confit, que será adicionado à
receita.
Ingredientes: 1L de fundo de
vegetais ou água, 50 g de queijo
grana padano, 250 g de arroz
arbóreo, minirrúcula, 100 g de confit
de tomates, manteiga, 40 g de
cebola, 100 ml de vinho branco, sal
e pimenta.
Refogue a cebola e acrescente o
arroz em fogo médio. Em seguida
adicione o vinho branco e após
redução do vinho inicie a colocação
do fundo (ou água), concha a
concha, até o arroz ficar al dente,
mexendo sempre. Desligue o fogo,
acrescente a manteiga gelada e
misture. Na sequência misture
também o queijo grana padano
(o queijo pode ser substituído
conforme sua preferência). Finalize
misturando os tomates confitados
e monte o prato com folhas de
rúcula.

Ingredientes: 160 g de gemas,
140 g de brûlée sugar, extrato de
baunilha, 170 g de açúcar refinado e
1 L de creme de leite fresco.
Aqueça o creme de leite com
gotas de essência de baunilha.
Junte o açúcar e misture. Após
início da fervura, desligue, retire
do fogo e reserve. Misture a
gema com açúcar, realizando a
temperagem com 1/3 do creme de
leite anterior (importante para não
cozinhar o ovo se colocar tudo
em um só tempo). Em seguida
incorpore a mistura e coloque nos
ramekins. Coloque numa assadeira
com água e asse por 1 hora em
forno a 120 graus. Após assado,
deixe esfriar e leve à geladeira
até ficar frio por completo. Para
finalizar, coloque 2 camadas de
açúcar e em cada camada use
o maçarico para dar a crocância
típica na superfície.
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\BAHIA\
Secção Bahia

PROGRAMAÇÃO
CIENTÍFICA DEFINIDA

A transição da coordenação entre as diretorias iniciou
em novembro de 2019. Dessa forma, conseguimos organizar o
fluxo de caixa e programar os eventos para o biênio 2020-2021.
A primeira reunião da diretoria da SBU-BA ocorreu logo
no início de janeiro. Elencamos metas, fizemos mudanças e
programamos as atividades científicas da gestão. A diretoria
realizou reuniões com empresas, laboratórios e sociedades
médicas para aproximar e programar as atividades do biênio.
A programação científica será da seguinte forma:
- Reunião com os serviços de residência a cada dois meses;
- Reunião científica com convidados nacionais a cada
três meses;
- Jornada em Vitória da Conquista, Feira de Santana e
Santo Antônio de Jesus;
- Jornada Baiana de Urologia e Uro-Oncologia.
Uma coordenação científica e outra de comunicação
foram criadas com o objetivo de aproximar as empresas,
urologistas e outras especialidades da SBU. Iremos atuar na
mídia digital, aperfeiçoar o site da SBU-Bahia e criar um sistema de bonificação para premiar os urologistas baianos.
Contamos com a união, ajuda, sugestão de todos e estamos sempre à disposição para ouvir e melhorar nossos projetos.
Dr. Lucas Batista
Presidente SBU-BA
..........................................................................................................

\CEARÁ\
Secção Ceará

EVENTOS CIENTÍFICOS
MARCARÃO GESTÃO
A diretoria da SBU-CE assumiu com o propósito de
conquistar parcerias, melhorar a comunicação entre os urologistas cearenses e entre os urologistas e a sociedade cearense
e de aprimorar as atividades científicas já desenvolvidas. Para
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desenvolver tais atividades, passou-se a contar com uma equipe especialista em eventos e em comunicação.
Iniciamos a primeira parceria, com a XP Investimentos, que
fará uma consultoria financeira aos associados da SBU. Iniciamos
as atividades científicas com o Grupo de Estudos em Tumores
Urológicos do Ceará (Getuc), evento mensal que reúne urologistas, oncologistas, radioterapeutas, radiologista e patologistas. Tais
eventos são agora transmitidos para os urologistas do interior do
estado. Ainda neste ano haverá o II Simpósio Internacional de
Medicina Sexual e vários outros eventos mensais sobre afecções
benignas. Já tiveram início os preparativos para o Norte e Nordeste de Urologia de 2021, em Fortaleza.
Dr. Rommel Prata Regadas
Presidente SBU-CE

Nova diretoria da seção estadual cearense
..........................................................................................................

\MINAS GERAIS\

PLANEJAMENTO DE
AÇÕES DA SBU-MG

Secção Minas Gerais

1. XX Congresso Mineiro de Urologia
Data: 18 a 20 de junho de 2020 – Local: Auditório da
Unimed BH
Formato: cursos práticos; teórico-práticos; plenária
2. Reuniões conjuntas com todos os serviços de Urologia.
Data: última terça-feira do mês. Local: Associação
Médica - MG
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3. Reuniões para discussão de casos e atualização científica com
os residentes de todos os serviços credenciados pela SBU
Local: rodízio entre os hospitais participantes
Formato: reuniões multidisciplinares envolvendo os
residentes e preceptores dos respectivos serviços e demais especialistas de outras áreas de atuação conjunta
4. Educação continuada: cursos teóricos/práticos –
hands-on
Local: Belo Horizonte/região metropolitana e interior
do estado conforme demanda e estruturação.
5. Estreitar a relação com a SBU Nacional e demais regionais.
6. Trabalho social - região metropolitana e interior do estado:
Formato: atuação dos urologistas prestando atendimento e tratamento clínico/cirúrgico, bem como
campanhas preventivas para a população mais carente.
7. Integração efetiva dos diversos hospitais e serviços de
Urologia.
Objetivos: a SBU deve atuar como pilar para o profissional urologista de maneira efetiva nos diversos
aspectos como:
•
Interagir com as instituições hospitalares com
intuito de melhorar as condições de atuação do
urologista
•
Promover o intercâmbio entre os diversos serviços
de Urologia com intuito de estreitar os relacionamentos interpessoais e magnificar o conhecimento
médico-científico.
•
Viabilizar, conforme interesse e demanda, novas áreas de conhecimento. Por exemplo: cursos
relacionados a autoconhecimento, gastronomia,
fotografia, planejamento, educação financeira,
gestão de tempo etc.

realizamos pelo quarto ano nosso evento de saúde ativa e
nossa segunda corrida Novembro Azul, que já consta no
calendário oficial da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul. Foram mais de 400 inscritos variando de atletas
profissionais, amadores a quem busca uma saúde melhor.
Além disso, contamos com a presença do coordenador da
área de HBP da SBU (gestão 2018-2019), Dr. Ricardo Vita,
que trouxe a campanha do Dr. Prost, que fizemos com a
entrega dos kits da corrida.
Ademais, em dezembro realizamos nosso último curso
do ano, que foi o de incontinência urinária masculina, no
qual tratamos pacientes do SUS no Hospital Universitário,
além de capacitarmos os profissionais para a terapêutica
complexa dessa doença que assola muitos doentes.
Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz
Presidente SBU-MS

Dr. João Juveniz
e Dr. Willian Reis,
residente do
último ano do HU,
em cirurgia da
próstata

Dr. Francisco de Assis Teixeira Guerra
Presidente SBU-MG
..........................................................................................................

\MATO GROSSO DO SUL\
Secção Mato Grosso do Sul

DIRETORIA REELEITA
Finalizamos nossa primeira gestão da SBU-MS já pensando na nova que iniciamos neste ano, uma vez que nossa
diretoria foi reeleita, demonstrando nosso excelente trabalho.
Tivemos um novembro de hercúleos afazeres com palestras, entrevistas, campanhas e no último domingo do mês

Corrida Novembro Azul contou com a participação de atletas
profissionais e amadores
EDIÇÃO 1 | JANEIRO
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\PARAÍBA\

\PARÁ\

METAS DA GESTÃO

Secção Pará

A nova gestão da SBU-PA iniciou suas atividades com a
retomada das reuniões científicas semanais, envolvendo os programas de residência em urologia do estado, nas quais ocorrem
a discussão de casos e apresentação de artigos científicos.
Também estamos finalizando a criação das mídias sociais
da nossa regional (Instagram, Twitter e Facebook) para divulgação de eventos e informativos sobre as áreas de atuação da
especialidade.
Por fim, preparamos para este ano uma série de ações
sociais sobre saúde do homem na capital e interior do Pará e
esperamos finalizar 2020 com a elaboração de dois cursos de
capacitação para os urologistas da região (um sobre litíase e outro sobre reconstrução urogenital), nos quais contaremos com a
participação das principais referências nacionais sobre os temas.
Dr. Eduardo de Alencar Carvalho
Presidente SBU-PA

Secção Paraiba

SESSÃO DE CASOS
CLÍNICOS PARA DEBATE

Durante o ano de 2019 a seção estadual da Paraíba da
Sociedade Brasileira de Urologia promoveu reuniões mensais
com a participação de diversos profissionais da área urológica, especialista de outras áreas médicas e estudantes ligados
à Liga Acadêmica de Urologia.
Nesses encontros, foram abordados temas de grande
interesse, permitindo a ampliação de conhecimento e integração entre os profissionais. Após o período de dois biênios
da presidência do Dr. Arlindo Monteiro Jr. foi eleita nova
diretoria, sob o comando do Dr. Thiago Costa, cuja posse
simbólica ocorreu no encontro do mês de dezembro.
Para este ano, a nova diretoria pretende buscar mecanismos para valorização do urologista na sua relação com os
setores públicos e privados, que permitam um atendimento
humanizado com remuneração digna. Além de manter as
reuniões mensais já estabelecidas e implementar uma nova
sessão de casos clínicos para exposição das dúvidas do dia a
dia, facilitando a prática urológica.

Dr. Thiago Silva da Costa
Presidente SBU-PB

Registro do Novembro Azul de 2019
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Registro da posse da nova diretoria
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\PIAUÍ\

\PERNAMBUCO\
Secção Pernambuco

EDUCAÇÃO CONTINUADA
E JORNADA DO INTERIOR

Secção Piauí

EDUCAÇÃO CONTINUADA
E DEFESA PROFISSIONAL
Inicia-se o biênio 2020-2021 e estou à frente da gestão
da seção estadual do Piauí, obedecendo o resultado da eleição
durante o último CBU em Curitiba (PR).
Gostaria de inicialmente agradecer a gestão anterior,
que se empenhou no fortalecimento e melhorias da SBU-PI.
Darei continuidade ao trabalho, tendo como missões,
em consonância com a SBU Nacional, a educação continuada,
o embasamento técnico e científico, a defesa profissional e o
auxílio nas ações de esclarecimentos à população.
Muitos serão os desafios, principalmente no que tange
a estrutura e operacionalização das ações da seção estadual.
Buscarei melhorias com vistas a manter a regional atraente à
participação dos associados, e que nela enxerguem um alicerce para sua atualização profissional.
Dr. Hamilton de Sousa Mourão
Presidente SBU-PI
..........................................................................................................

Os urologistas Dr. Filipe Tenório, Dr. Járys Borges e Dr. Ricardo
Lyra debateram sobre DAEM e infertilidade com os associados

A diretoria inicia o biênio com foco nas atividades
científicas. A seção estadual lançou o programa URO upto-date, que consiste na realização de palestras mensais
e avaliações trimestrais dos residentes como parte da
preparação para a prova de Título de Especialista. Além
de residentes, o programa é aberto para urologistas e
estudantes de medicina integrantes das ligas acadêmicas
urológicas universitárias. A primeira aula foi realizada em
15 de janeiro no auditório do Cremepe, com os temas
DAEM e infertilidade.
Ainda no primeiro semestre, a SBU-PE irá promover a
Jornada Urológica do Interior, a ser realizada na cidade de
Garanhuns, nos dias 29 e 30 de maio.
Dr. Moacir Cavalcante de Albuquerque Neto
Presidente SBU-PE

\PARANÁ\
Secção Paraná

EDUCAÇÃO CONTINUADA
COM TRANSMISSÃO AO VIVO
Em dezembro os membros da seção estadual do Paraná
se reuniram para prestigiar a troca da diretoria da Sociedade.
Dr. Silvio de Almeida apresentou seus feitos e prestou contas da
gestão 2018/19 e na sequência a nova diretoria tomou posse.
Gostaríamos de agradecer e parabenizar o Dr. Silvio pelo excelente trabalho frente à SBU-PR nesses dois últimos anos.
Nesse início de gestão, a nova diretoria deve manter o
programa de educação continuada, com transmissão simultânea para todo o estado. Essas reuniões têm por objetivo a
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atualização nas mais diversas subespecialidades da Urologia,
sempre havendo um convidado de renome nacional. Para dar
início às atividades científicas de 2020, no dia 04 de março o
Dr. Denis Jardim fez um resumo dos principais trabalhos apresentados no Congresso ASCO GU.

estão, infelizmente, afastados da nossa Sociedade urológica.
Em 2021, o grande desafio será a realização de uma jornada estadual de urologia reforçando ainda mais o objetivo da
gestão atual de integração e atualização científica.

Dr. Ary Adamy
Presidente SBU-PR

Dr. Bruno Marcelo Miranda Bezerra
Presidente SBU-RN
..........................................................................................................

\RIO GRANDE DO SUL\

PARTICIPE DO
CONGRESSO SUL-BRASILEIRO
DE UROLOGIA
Dr. Eduardo Gomes (vice-presidente), Dr. Frederico Fraga (2º
tesoureiro), Dr. André Matos (1º secretário), Dr. Alexandre Cavalli
(2º secretário), Dr. Ari Adamy Jr. (presidente) e Dr. Gustavo Paul
(1º tesoureiro)
..........................................................................................................

Secção Piauí
\RIO GRANDE DO NORTE\
Secção Rio de Grande do Norte

PARCERIA COM O SENAR
A nova gestão da SBU-RN 2020-21 objetiva unir ainda
mais os urologistas do RN. Reuniões científicas bimestrais, ao
longo do biênio, convocarão os principais serviços de urologia
dos estados a fazerem parte desses encontros.
Serão apresentados um breve histórico e as rotinas
desses serviços em um dos momentos das reuniões científicas, permitindo aos nossos urologistas uma maior integração
e conhecimento dos principais serviços públicos e privados
urológicos locais.
A integração do Senar-RN com a SBU-RN será um outro
braço, visto que nosso Senar tem números impressionantes e



EDIÇÃO 1 | JANEIRO



MARÇO  2020

Assumimos a nova gestão da SBU-RS, dando sequência
ao excelente trabalho realizado pela direção anterior, coordenada pelo Dr. Alexandre Fornari, a quem agradecemos por
continuar colaborando na nossa seção estadual, em especial à
frente do próximo Congresso Sul-Brasileiro de Urologia. O XV
CSBU será realizado em Gramado (RS), em agosto, em organização conjunta com as seções estaduais do Paraná e Santa
Catarina. Convidamos todos os urologistas do País a prestigiarem esse evento e confraternizarem conosco e suas famílias na
bela cidade de Gramado.
Além do Congresso Sul-Brasileiro, já temos agendado o
III ESISTU, conforme abaixo, e estamos estruturando a organização de eventos bimestrais de interiorização e atividades
conjuntas integrando os serviços de residência em Urologia em
nosso estado.
Esperamos reforçar as ações em defesa de honorários
com as operadoras regionais de saúde e trabalhar proximamen-
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te à gestão da SBU Nacional, capitaneada pelo Prof. Antonio
Pompeo, colaborando e estreitando ainda mais os vínculos em
benefício de nossos associados.
III ESISTU: III ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO EM
SEXUALIDADE E IST PARA O UROLOGISTA
Um sucesso de público e participação desde o início,
esse evento está na sua terceira edição. Os temas serão
discutidos em módulos interativos e dinâmicos, apresentados
ao longo do dia por diversos especialistas na área: urologistas,
andrologistas, infectologistas, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas sexuais.
• Quando: 22 de junho de 2020.
•
Local: Auditório do CREMERS - R. Bernardo Pires,
415 - Santana, Porto Alegre (RS).
•
Informações com a secretária Rosângela SBU-RS:
(51) 98425-9746.
XV CSBU - XV CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE UROLOGIA
A bela cidade de Gramado, no coração da serra gaúcha,
sediará esse tradicional e renomado evento científico, que reúne grandes nomes da Urologia nacional e internacional num
local encantador, pleno de atrações para todos os gostos. Sem
dúvida, um evento imperdível!
Inscrições abertas. Inscreva também os seus trabalhos
científicos! Conheça as regras e modalidades.
• Quando: 06 a 08 de agosto de 2020.
• Local: Wish Serrano Hotel – Gramado (RS)
• Inscrições: www.csbu2020.com.br
Esperamos todos vocês em Gramado para o XV CSBU!
DIRETORIA:
Diretor-presidente: Dr. Eduardo Franco Carvalhal
Vice-presidente: Dra. Karin Marise Jaeger Anzolch
1º secretário: Dr. Tiago Elias Rosito
2º secretária: Dra. Franscine Gerson Carvalho
1º tesoureiro: Dr. Daniel de Freitas Gomes Soares
2º tesoureiro: Dr. Nelson Sivonei da Silva Batezini
Delegado titular: Dr. Alexandre Fornari
Delegado suplente: Dr. Dante Sica Filho
Dr. Eduardo Franco Carvalhal
Presidente SBU-RS
Dra. Karin Jaeger Anzolch
Vice-presidente SBU-RS

\SANTA CATARINA\
Secção Santa Catarina

ENCONTRO CATARINENSE
COM CIRURGIAS AO VIVO
Com um sentimento misto de alegria e responsabilidade
iniciamos o segundo mandato à frente da SBU-SC. Aproveito
a oportunidade para agradecer aos colegas urologistas de
nosso estado a confiança que em nós foi depositada.
Tradicionalmente realizamos nossos Encontros Catarinenses de Urologia e neste primeiro semestre de 2020
realizamos sua 60ª edição, de 6 a 8 de março, nas cidades
de Tubarão e Gravatal. Para a comemoração desse expressivo
número projetamos um evento mais amplo, com cirurgias ao
vivo, convidados internacionais e discussões de temas variados
em diversas subespecialidades da Urologia.
Desta forma, reunimos mais uma vez os urologistas de
Santa Catarina para um final de semana de atualização científica aliado à confraternização de nossas famílias.
Forte abraço!
Dr. Antonio Euclides Pereira de Souza Jr.
Presidente SBU-SC
..........................................................................................................

\SÃO PAULO\
Secção São Paulo
RESGATE DO
SABADÃO UROLÓGICO

A SBU-SP vem destinando parte importante das suas ações
societárias ao incremento das atividades em educação continuada com um foco maior nos seus grandes eventos – o Congresso
Paulista de Urologia, a Jornada Paulista de Urologia, o Proteus e o
Uro-Oncologia Litoral.
Entre as ações direcionadas à educação continuada sem
dúvida o Proteus Intensivão merece destaque pela sua característica
acadêmica voltada à preparação dos médicos residentes para a
prova do Título de Especialista e pelo seu perfil de curso de reciclagem destinado aos urologistas em geral. Neste ano preparamos um
programa científico abrangente que contemplou temas das mais diEDIÇÃO 1 | JANEIRO
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versas áreas da especialidade e que foram abordados por colegas
com grande experiência em seus campos de atuação. Atendendo
às normas estabelecidas pela SBU, as aulas seguiram estritamente
o conteúdo do Campbell e dos guidelines da EAU e da AUA. Foi
uma oportunidade única para que os residentes em preparação
para o TiSBU e os urologistas em geral reciclassem e atualizassem
seus conhecimentos profissionais.
A atual gestão também identificou a necessidade de levar
o conhecimento científico ao interior do estado e para tanto
resgatou um projeto de grande sucesso no passado, o Sabadão
Urológico. Nos próximos dois anos, a SBU-SP vai disponibilizar
aos urologistas uma série de reuniões científicas presenciais
apresentando temas que serão desenvolvidos e ministrados por
médicos com comprovada expertise, abordando tópicos específicos da Urologia. O objetivo dessas reuniões é proporcionar aos

urologistas do interior de São Paulo a oportunidade de participar de
forma ativa, dinâmica e interativa da discussão de temas de maior
relevância da área.
E de 05 a 07 de setembro de 2020 teremos o nosso XVI
Congresso Paulista de Urologia (CPU), o terceiro maior evento
mundial da especialidade, reunindo mais de 3.500 participantes de
todo o País e do exterior. Alicerçado em uma programação científica
que prioriza palestrantes com grande experiência em suas áreas, o
evento é visto pelos urologistas como uma oportunidade ímpar para
reciclar e adquirir novos conhecimentos. A exemplo dos congressos
anteriores, o CPU será realizado no WTC, dotado de toda estrutura
necessária para receber um evento desse porte.
Dr. Geraldo Eduardo Faria
Presidente SBU-SP

CONHEÇA OS PRESIDENTES DE TODAS AS SEÇÕES ESTADUAIS
SECCIONAL ESTADUAL
ALAGOAS

SECCIONAL ESTADUAL
AMAZONAS

SECCIONAL ESTADUAL
BAHIA

Presidente:
Dr. Eduardo José Carvalho Nunes

Presidente:
Dr. Cristiano Silveira Paiva

Presidente:
Dr. Lucas T. A. Batista

SECCIONAL ESTADUAL
CEARÁ

SECCIONAL ESTADUAL
DISTRITO FEDERAL

SECCIONAL ESTADUAL
ESPÍRITO SANTO

Presidente:
Dr. Rommel P. Regadas

Presidente:
Dr. Eduardo Saraiva Pimentel

Presidente:
Dr. Rodrigo Alves Tristão
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SECCIONAL ESTADUAL
GOIÁS

SECCIONAL ESTADUAL
MARANHÃO

SECCIONAL ESTADUAL
MATO GROSSO

Presidente:
Dr. Paulo Eduardo Nunes Goulart

Presidente:
Dr. José de Ribamar R. Calixto

Presidente:
Dr. Newton Flávio Fernandes

SECCIONAL ESTADUAL
MATO GROSSO DO SUL

SECCIONAL ESTADUAL
MINAS GERAIS

SECCIONAL ESTADUAL
PARÁ

Presidente:
Dr. João Alexandre Q. Juveniz

Presidente:
Dr. Francisco de Assis T. Guerra

Presidente:
Dr. Eduardo de Alencar Carvalho

SECCIONAL ESTADUAL
PARAÍBA

SECCIONAL ESTADUAL
PARANÁ

SECCIONAL ESTADUAL
PERNAMBUCO

Presidente:
Dr. Thiago Silva da Costa

Presidente:
Dr. Ari Adamy Jr.

Presidente:
Dr. Moacir Cavalcante de A. Neto
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SEÇÕES ESTADUAIS

SECCIONAL ESTADUAL
PIAUÍ

SECCIONAL ESTADUAL
RIO DE JANEIRO

SECCIONAL ESTADUAL
RIO GRANDE DO NORTE

Presidente:
Dr. Hamilton de Sousa Mourão

Presidente:
Dr. Rodrigo F. I. do Brasil Ferraz

Presidente:
Dr. Bruno M. Miranda Bezerra

SECCIONAL ESTADUAL
RIO GRANDE DO SUL

SECCIONAL ESTADUAL
RONDÔNIA

SECCIONAL ESTADUAL
SANTA CATARINA

Presidente:
Dr. Eduardo Franco Carvalhal

Presidente:
Dr. Rodrigo Zipparro

Presidente:
Dr. Antonio E. P. de Souza Jr.

SECCIONAL ESTADUAL
SÃO PAULO

SECCIONAL ESTADUAL
SERGIPE

SECCIONAL ESTADUAL
TOCANTINS

Presidente:
Dr. Geraldo Eduardo de Faria

Presidente:
Dr. Mario H. Tavares Martins

Presidente:
Dr. Adelmo Aires Negre
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NOSSO ADEUS AO DEMERVAL!
No último dia 7 de fevereiro faleceu de maneira súbita
em São Paulo nosso amigo e destacado urologista Dr. Demerval Mattos Junior. Pernambucano, graduou-se pela Faculdade
de Ciências Médicas de Pernambuco em 1967. Fez residência
em Cirurgia e Urologia no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, onde tornou-se membro e diretor do serviço por mais de uma década, colaborando para a formação
de dezenas de urologistas e também para o desenvolvimento
daquela instituição. Teve extensa vida associativa, entre os cargos que exerceu destacam-se: presidente do Departamento
de Urologia da APM e vice-presidente da SBU-SP. Recebeu, em
2011, o título de urologista do ano em São Paulo, tornando-se a seguir membro da Academia de Medicina desse estado.
Sempre participou de eventos da especialidade como ouvinte
e muitas vezes como excelente palestrante.
Grande amigo, guardo inúmeras recordações... Eu era
ainda doutorando e participava de operações com o saudoso
Prof. Nelson Montellato e com o Demerval, que era seu braço
direito. Auxiliou-me com muita paciência naquela ocasião a
realizar minha primeira prostatectomia suprapúbica! Em se-

Dr. Pompeo recebe diploma de membro da Academia de Medicina de São Paulo das mãos do Dr. Demerval Mattos Junior

tembro passado entregou-me emocionadamente o diploma
de membro da Academia de Medicina de São Paulo, da qual
era titular.
Obrigado, Demerval! Receba a homenagem de todos os
seus colegas, que sempre o admiraram. (Dr. Antonio Carlos
Lima Pompeo, presidente da SBU)

_______________________________________________________________________________
DEFESA DE DOUTORADO
No dia 03 de fevereiro Dr. Rodrigo da Silva Pires defendeu na Unidade de Pesquisa Urogenital da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro sua tese de doutorado intitulada
“Análise dos órgãos genitais em fetos com síndrome de Prune
Belly e anencefalia”. Na foto, da esquerda para a direita: Dr.
Valter Javaroni, Prof. Francisco Sampaio, Prof. Luciano Favorito (orientador), Dr. Rodrigo Pires, Dra. Lisieux Eyer de Jesus e
Dr. Kleber Anderson.

_______________________________________________________________________________

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

Em 2010, FDA,
CE e Anvisa
certificaram o
programa para
utilização como
dispositivo
médico de
diagnóstico
por imagens,
recebendo a
versão OsiriX MD.”
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UROTECH

A VISUALIZAÇÃO
DEMOCRATIZADA
DOS EXAMES DE
IMAGEM

p

or muitos anos estivemos
acostumados a definir condutas e estratégias de tratamento cirúrgico baseado em
laudos dos radiologistas e
imagens de tomografias e ressonâncias
impressas em filme ou papel (tipicamente fixadas no negatoscópio da sala
cirúrgica). Quando queríamos estudar
melhor algum caso específico, precisávamos nos dirigir às workstations dos
serviços de radiologia para conseguir
ver o exame completo e com imagens
de qualidade superior.
Com a modernização dos equipamentos de radiologia e aumento do
número de imagens adquiridas em um
único exame (300-4000 slices), parecia
cada vez mais improvável que os médicos assistentes tivessem acesso às imagens com a qualidade que os radiologistas estavam vendo, pois a quantidade
e complexidade do processamento de
dados exigia computadores de alto desempenho caríssimos disponíveis apenas
em serviços de radiologia. Na melhor
das possibilidades, conseguíamos ver o
exame utilizando visualizadores de imagens simples disponíveis como aplicativo

executável em mídias digitais (CD/DVD)
fornecidas junto ao exame convencional
impresso. Esses aplicativos são muito limitados, impedindo pós-processamento
das imagens para visualização em cortes
diferentes (e.g., trocando de axial para
coronal) e em 3D, recursos úteis em situações como o planejamento de uma
nefrectomia parcial.
Pois em 2004, um radiologista suíço, Antoine Rosset, desenvolveu o OsiriX
(disponível apenas para Mac OS X), um
software open source, leve, capaz de realizar os mais diversos tipos de processamento de imagens em um computador
pessoal comum. Esse software permitiu
que os médicos assistentes e cirurgiões
pudessem ter acesso à visualização das
imagens com alta qualidade, possibilidade de combinar exames (e.g., PET-TC) e
capacidade para realizar diversos tipos
de reconstruções, como imagens em 3D
utilizando MIP (maximal intensity projections), MPR (orthogonal and oblique
multiplanar reformatting) e reconstruções por volume ou superfície (volume
and surface rendering).
O software é intuitivo e a importação
de imagens é muito simples: basta abrir a

DR. GUILHERME
BEHREND RIBEIRO,
UROLOGISTA DE
PORTO ALEGRE (RS)

pasta das imagens disponível em qualquer
mídia digital (CD, DVD, pasta com exame
do paciente baixado da nuvem) dentro do
programa. Em 2010, FDA, CE e Anvisa
certificaram o programa para utilização
como dispositivo médico de diagnóstico
por imagens, recebendo a versão OsiriX
MD. Essa versão é mais completa e rápida,
enquanto a versão básica (OsiriX Lite) tem
restrições para várias funcionalidades e
fica mostrando na base das imagens a frase “NOT FOR MEDICAL USE”. Felizmente,
outro software gratuito, open source, com
layout semelhante e completamente funcional foi desenvolvido e está disponível
para download: Horos.
Não há mais motivo para nos contentarmos com as amostras dos exames
que recebemos impressas. Certamente
ainda temos muito a ganhar quando sentamos junto ao radiologista para revisar
exames na estação de trabalho dos serviços de radiologia, mas já podemos nos
apropriar de uma visualização que antes
não tínhamos acesso e, mais do que isso,
podemos fazer reconstruções aplicadas
às situações que nos interessam, independentemente de terem sido previamente realizadas pelos radiologistas.
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AGENDA

DE EVENTOS

2020

julho

abril

02 a 04
XI CONGRESSO INTERNACIONAL
DE URO-ONCOLOGIA
Sheraton WTC – São Paulo (SP)
http://www.congressourooncologia.com.br/

04
STTEP – SYMPOSIUM OF TIPS &
TRICKS FROM EXPERTS
Hotel Sheraton WTC – São Paulo (SP)
http://www.sttep.com.br/sttep2020

25

03 e 04
I CONGRESSO SOBRE DISFUNÇÕES
DO TRATO URINÁRIO INFERIOR
Tivoli Mofarrej – São Paulo (SP)
https://portaldaurologia.org.br/medicos/
eventos-nacionais/continence-2020/

agosto

06 a 08
XV CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE UROLOGIA
Gramado (RS)
www.csbu2020.com.br

II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
MEDICINA SEXUAL
Seara Praia Hotel – Fortaleza – CE
https://portaldaurologia.org.br/medicos/
eventos-nacionais/ii-simposio-internacional-de-medicina-sexual/

26 a 29
ICS 2020
Rio Convention Center at the Rio All-Suites Hotel - Las Vegas (EUA)
https://www.ics.org/2020

maio

15 a 18
AUA 2020
Walter E. Washington Convention
Center - Washington, D.C. (EUA)
https://auameeting.com/

05 a 07
XVI CONGRESSO PAULISTA DE
UROLOGIA
WTC Events Center, São Paulo (SP)
http://congressopaulistadeuro2020.com.br/

junho

26 e 27
I SIMPÓSIO INT. DE ONCOLOGIA
Brasília (DF)
www.simposiooncobrasilia.com.br

ACOMPANHE TODOS
OS EVENTOS EM:

setembro

SAVE THE DATE

28 a 31 - ago/2021
CONGRESSO BRASILEIRO DE
UROLOGIA 2021

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

Leia

Submeta Compartilhe

Um dos 10 maiores
jornais de Urologia
do mundo.
Fator de Impacto
1,046.
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
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