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Editora-chefe do BODAU
uando, há dois anos, aceitei
o convite para coordenar
essa revista, logo compreendi a honra e a oportunidade que me haviam confiado, e, mesmo que ainda não pudesse
prever tudo o que viria depois, já sabia
que seria um grande desafio. Antecedida
por colegas tão destacados, com contribuições tão importantes na urologia, na
SBU e no desenvolvimento dessa revista,
a minha missão seria, no mínimo, de tentar manter a qualidade e a periodicidade, desta que é a revista oficial que mais
expressa o trabalho e o esforço de toda
a SBU, dos departamentos e das seccionais, em prol da urologia, dos urologistas
e da comunidade.
Ainda no voo para o Rio, onde
ocorreria a primeira reunião de diretoria,
em janeiro de 2020, tomei uma revista
de bordo – daquelas que antes da pandemia ocupavam o bolsão da frente do
assento – e passei a folheá-la e, mesmo
que em parte pelo viés da missão que se
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iniciava, me vi encantada com as cores,
as imagens, as faces e as histórias que
ilustravam as suas páginas, percebendo
ali muita vida, mas também uma delicada conexão entre quem voava e quem
escrevia e contava histórias. Linkei, então, a uma cena de um filme que minhas
filhas gostavam muito, 13 Going on 30
(no Brasil, De repente 30), em que a atriz
Jennifer Garner, no papel da de repente
adulta e editora, tem um insight de que
uma revista deveria ser sempre como o
rosto de seus leitores, remetendo assim
aos tão preciosos sentimentos de identificação e pertencimento. E foi com essa
motivação, que o Bodau ganhou essa
nova tarefa: ser um pouquinho mais de
cada um de nós, em nossa complexidade, riqueza de habilidades, experiências,
vivências e gostos.
E, apesar do calamitoso período
que se seguiria, com todas as
consequências de uma pandemia, da
problemática logística dos Correios, do
cenário social e econômico obscuros,
com a Sede repentinamente fechada e
todo o pessoal transferido para home
office, sem possibilidade de um período
de adaptação, o Bodau – tal qual a
própria SBU - não só se manteve vivo,
como também cresceu e arriscou novos
voos. E, rapidamente, essa revista se
tornou digital, mais moderna, e dentro
das diretrizes sanitárias, podendo
ser compartilhada e lida em todos os
recantos desse país. Mas logo lançamos
também a Estante SBU: o aplicativo onde
já se encontram três das nossas revistas:
o Bodau, a Urologia Essencial – relançada
durante a pandemia – e a Re.Cet,
todas com recursos de interatividade e
podendo ser lidas mesmo offline. Mas
hoje, ao completar essa missão, é com
muita satisfação que lançamos o Bodau
Platinum – primeira edição impressa
depois de dois anos - não somente
comemorando o retorno dos congressos
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presenciais, mas simbolizando as suas
oito edições anteriores, incluindo as
novas e encantadoras seções. Parabéns e
muito obrigada aos autores!
Mas nada seria possível sem o time
que atuou nos bastidores. A Leyla, Rubia
e Leandro, pela retaguarda e suporte.
Às jornalistas da Vithal, Aline, Janaína
e Maria Amélia, com suas atuações
sempre éticas e eficientes. Ao Núcleo
de publicações, o Ricardo, o Bruno e a
Patrícia, que traduziram em arte, função
e beleza todo o conteúdo. Aos membros
da diretoria, departamentos, comissões
e seccionais, que, embora as páginas do
Bodau só tenham registrado um pouco
do muito que fizeram, nos encheram
de entusiasmo e orgulho pela nossa
Sociedade. Ao Professor Antônio Carlos
Pompeo, nosso Presidente, ao Alfredo
Canalini, Secretário Geral e próximo
Presidente, e ao Roni Fernandes, Diretor
de Comunicação, que me deram os
votos de confiança necessários para
desenvolver esse e outros trabalhos e,
sobretudo, pelo privilégio de conviver e
aprender em praticamente todos os dias
nesses dois anos, e cujos sentimentos
que melhor traduzem para mim esses
tempos são gratidão, lealdade e amizade.
Melhores modelos e companhias eu não
poderia ter tido.
E, por fim, fica também a nossa
comovida homenagem a todos os urologistas que partiram. Certamente permanecerão nas nossas memórias, ensinamentos, sentimentos, e em todo o
bem que os seus dons, conhecimentos e
dedicação, puderam realizar na vida das
pessoas, para a cura, alívio ou alento dos
seus males.
Esta revista foi feita com muito
carinho especialmente para vocês. Esperamos que apreciem a leitura e a levem
para suas casas.
A SBU não para!
Saudações fraternas,
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GESTÃO EM
TEMPOS DA
COVID-19:
PRESTANDO
CONTAS
DR. ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO
Presidente da SBU

Dedicados a
aproximadamente 4.500
urologistas em plena
atividade do Brasil,
nossos 98 webinars (até
outubro/2021), organizados
nas noites de terça e
quinta-feira de maneira
padronizada e baseados
sempre em discussões
de casos, tiveram 28 mil
acessos, que incluíram
urologistas de todos os
continentes, ou seja,
atingiram um espectro
extrafronteiras!

pós dois anos de pandemia é
desnecessário destacar seus
expressivos efeitos negativos
causados em nossas vidas pessoais e profissionais. O país praticamente parou em todas as atividades, que se
voltaram para enfrentar esse período de
exceção que acometeu todos os continentes causando afastamento social e
milhares de mortes.
A diretoria atual da SBU tomou
posse em janeiro de 2020 com um planejamento bem definido, o que significava
dar continuidade à gestão anterior, cujos
resultados foram expressivos e da qual
muitos como eu (então vice-presidente)
da equipe atual faziam parte. A orientação baseava-se nos pilares da SBU, voltados para a educação continuada com
forte componente presencial, defesa profissional, união da classe, estimular novos
talentos, incrementar a comunicação com
associados e com a comunidade. Mantendo rígido controle e transparência administrativa. Constituía ainda importante
meta a organização do nosso congresso
nacional, reconhecido como o terceiro
mais importante do cenário mundial da
especialidade. Nesse ambiente de grande otimismo e espírito de equipe, fomos
após um mês de nossa posse acometidos
pela Covid-19, que tornou o planejamento inadequado notadamente pela impos-
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sibilidade da comunicação presencial com
o consequente detrimento assistencial e
das reuniões científicas.
Esse inesperado panorama foi
acompanhado com muita preocupação
pela SBU, cuja diretoria, departamentos
e comissões elaboraram em caráter emergencial um novo programa de gestão redirecionado às novas condições, priorizando
a comunicação virtual e buscando manter
os princípios básicos estabelecidos anteriormente.
Substituímos o SBU na Estrada, fundamentado em ações presenciais, pelo
SBU em Casa, com a tecnologia virtual,
ou seja, a distância. Esse programa, que
reconhecemos ser ambicioso, tinha vários
objetivos, buscando atingir todas as classes da Urologia, incluindo acadêmicos (PEDAU), residentes (TARGET), urologistas em
plena atividade (webinars), especialistas
seniores (PRIUS), além da interação muito
próxima com a comunidade leiga (campanhas). Até o fim da gestão terão sido
realizados cem webinars, um número icônico, surpreendente e prova de indubitável
sucesso dessa remodelação em tempos de
pandemia e de inestimável contribuição à
formação científica dos urologistas.
O amplo espectro de ações multidirecionais é justificado em um país como o
nosso, de grandes dimensões e diferenças
marcantes sob a ótica social, assistencial e
do ensino médico. Nesse cenário, vários
aspectos merecem destaque. A existência
de cerca de 350 escolas de medicina criadas de maneira desordenada, a maioria
sem condições mínimas de funcionamento
pelas deficiências materiais e de corpo docente. As improvisações são impublicáveis.
No plano da residência médica, a
SBU supervisiona 77 programas, sendo
ainda responsável por fornecer o título
de especialista e favorecer estágios/bolsas de estudos no Brasil e exterior, graças
a uma sólida interação com entidades
nacionais e estrangeiras com destaque a
AUA, EAU e CAU.
Nossos programas para acadêmicos
interessados na Urologia (PEDAU) e para
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efetivamente não apenas para a difusão
de conhecimento, mas também para o
treinamento de palestrantes e surgimento
de novos talentos, uma de nossas metas.
Foram priorizados nesse aspecto colegas
pertencentes a todas as seccionais da SBU,
que contribuíram de maneira marcante e
inusitada durante todo o período.
Buscando aprimorar nosso processo de gestão, desenvolvemos o TAP,
(Treinamento de Alta Performance) para
membros da diretoria, seccionais, departamentos e comissões. Nesse programa,
especialistas dão palestras e cursos sobre
temas de interesse interagindo com os
presentes, que comumente se mostraram
muito participativos.
Merecem destaque ainda as seguintes ações:
- PAPER (Programa Portas Abertas
para Estágios de Residente): foi criado
nesta gestão juntamente com a Comissão
de Comunicação, coordenado pela CET,
os residentes (TARGET) incluem reuniões
mensais (3h de duração) com a participação ativa dos presentes abrangendo os tópicos mais importantes da especialidade.
Os resultados foram surpreendentes, com
audiência de dezenas de ligas acadêmicas.
Os eventos do TARGET em várias ocasiões tiveram mais de 150 participantes, o
que representa 1/3 dos residentes do país
em uma única sessão! Em panorama de
desigualdade no ensino como o nosso,
oferecer a esses jovens oportunidade de
intercâmbio com diferentes instituições e
interagir virtualmente com professores experientes nos parece uma contribuição significativa da SBU visando minimizar nossos
graves problemas de ensino médico.
Dedicados a aproximadamente
4.500 urologistas em plena atividade
do Brasil, nossos 98 webinars (até outubro/2021), organizados nas noites de terça
e quinta-feira de maneira padronizada e
baseados sempre em discussões de casos,
tiveram 28 mil acessos, que incluíram urologistas de todos os continentes, ou seja,
atingiram um espectro extrafronteiras!
Saliente-se que esses eventos colaboram

essencial
UROLOGIA

INTERFACES UROLÓGICAS

ASPECTOS
ANATOMOPATOLÓGICOS
DA BIOPSIA PROSTATICA
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que visa oferecer e intermediar estágios
observacionais e práticos de curta duração
aos residentes de Urologia, em serviços de
referência e credenciados pela SBU;
- Estante SBU: aplicativo criado nesta gestão, disponível para download para
celular e tablets via IOS e Android, visa
reunir e facilitar o acesso à leitura de diversas publicações da SBU na palma da mão.
Atualmente congrega o BODAU, a Urologia Essencial e a ReCet;
- Academia SBU: em conjunção com
a ESU, foi criada no Portal da Urologia com
o objetivo de reunir todo o conteúdo científico e educacional produzido pela SBU,
facilitando assim o acesso on-demand;
- Orquídeas: com a visão de que está
ocorrendo uma participação crescente e
importante nessa, que tradicionalmente é,
segundo dados do CFM, a especialidade
médica com menor porcentual de mulheres, houve um empenho extra por uma
maior participação das colegas nos vários
âmbitos e programas de nossa Sociedade,
o que só veio beneficiar a todos;
- Lives e pílulas urológicas (reels) no
Instagram e Portal da Urologia: programas
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semanais em consonância com as tendências de comunicação mais atuais, visa criar
maior contato e interfaces entre a especialidade e a comunidade e congrega semanalmente uma ampla gama de temas
de interesse, com intensa participação dos
médicos e da comunidade;
- Vídeos: novos conteúdos estão sendo mensalmente produzidos para acesso
on-demand do público, em linguagem acessível e apresentação didática e atraente;
- #VemProUro: este ano a campanha realizou a sua quarta edição, com
participação e visibilidade crescentes, demonstrando sua grande importância para
a educação em saúde, especialmente do
adolescente masculino.
- Pesquisas SBU: foram inúmeras as
pesquisas capitaneadas e conduzidas pela
Sociedade e seus departamentos, dados
originais obtidos por enquetes com urologistas e comunidade, ou por demanda da
SBU ao Ministério da Saúde, gerando dados inestimáveis que vêm a contribuir para
um maior entendimento do perfil do urologista, dos pacientes e das diversas patologias manejadas por nossa especialidade
e uma compreensão mais abrangente do
impacto da pandemia sobre a vida pessoal
e profissional dos residentes e urologistas.
- SBU e os meios de comunicação de
massa: através da Comissão de Comunicação, da diretoria, dos departamentos,
seccionais e assessoria de comunicação da
SBU, houve um aumento exponencial da
participação da SBU no cenário nacional,
como porta-voz dos mais diversos tópicos
e temas urológicos para a população.
Para a comunidade leiga temos desenvolvido inúmeras campanhas de conscientização, desmistificação e notadamente
sobre prevenção de doenças urológicas, entre elas destacamos o Novembro Azul (dedicado ao câncer da próstata), incontinência
urinária, adolescência, prevenção do câncer
de pênis etc. Nessas campanhas, visando
ampliar nosso espectro de ação, incrementamos vínculos com CFM, AMB e Ministério
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da Saúde. Destaque-se que desde maio de
2021 temos um acordo de colaboração técnica com o Ministério da Saúde, fato que expandiu notadamente nossa atuação voltada
para saúde integral dos homens.
Nosso setor de comunicação teve
atuação brilhante nesse período de dificuldades, destacamos entre suas produções o
BODAU, a revista Urologia Essencial, que
foi reativada, a Re.cet, o AUA News em
português e o IBJU, de edição internacional e que apresenta crescente avaliação de
impacto. Após anos, a Rádio SBU voltou
ao ar e o nosso portal teve cerca de 3 milhões de visualizações!
Com relação a defesa profissional
foram realizadas ações significativas visando política salarial e condições de trabalho. A SBU a partir de agora terá como
missão credenciar para treinamento serviços especializados e certificar colegas
que de longa data aspiravam qualificar-se para procedimentos minimamente
invasivos, notadamente a cirurgia robótica. Nosso departamento jurídico tem
desenvolvido trabalho intenso frente a
inúmeros problemas, com destaque a
processos de longa duração.
A parceria com a indústria nessa
fase de dificuldades multifatoriais foi incentivada e seu apoio significativo, o que
colaborou para manter nossa atividade
ininterrupta.
Quanto ao Congresso Brasileiro, o
evento mais importante da SBU, realizado
a cada dois anos, teve no momento atual
características especiais pelas limitações
impostas pelas regras sanitárias visando
restringir contágio e disseminação da doença. Assim, durante grande parte deste
ano todos os eventos presenciais foram
proibidos ou realizados virtualmente, fato
lamentado por todos. Com a constatação
que as medidas tomadas e principalmente
que a vacinação em massa estavam diminuindo significativamente os efeitos da
pandemia, decidimos, embora com riscos,
adiar nosso CBU por quatro meses, ou
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seja, para dezembro de 2021, ocasião em
que as condições sanitárias estariam sob
maior controle e com permissão das autoridades locais. Esse novo cenário nos permitiu organizar um programa híbrido com
forte componente presencial.
A cada dia que passa nos sentimos
melhor e aliviados com o significado
dessa atitude. Os urologistas podem esperar um congresso que vai manter sua
tradição de ser um dos mais importantes do cenário mundial da especialidade, em Brasília. Elencamos quatro metas
fundamentais:
•
Científicas
•
Sociais: segurança pessoal, sanitária e emergencial
•
Lazer
O programa científico inclui os temas que mais nos interessam: plenária,
tutoriais, 43 cursos... Como atividades
pré-congresso teremos procedimentos
cirúrgicos com transmissão para auditórios com possibilidade de interação com
a equipe operatória. Haverá um campeonato de conhecimento para residentes
com direito a premiação, o BrasileUro.
Nossa agência oficial, a Levitatur, organizou pacotes turísticos imperdíveis a todos.
Oferecemos aos participantes um aplicativo do congresso (CBU 2021), que facilita sobremaneira a agenda individual e o
acompanhamento do evento. Pelo grande
interesse atual foram organizadas jornadas dedicadas aos profissionais de enfermagem e fisioterapia.
Nesta fase da gestão 20/21 temos
convicção de que cumprimos com muita
dedicação nosso dever.
Como presidente desejo agradecer e
exaltar a ajuda extrema de nossos companheiros de diretoria, departamentos, comissões, seccionais e colaboradores. Uma
palavra de louvor aos associados que nos
apoiaram ininterruptamente e souberam
compreender nossas dificuldades.
Termino com palavras que utilizei
inúmeras vezes: união... a SBU não para!
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TRANSPARÊNCIA . SECRETÁRIA GERAL

Estamos chegando ao final da gestão 2020/2021. Encaramos muitas dificuldades e encontramos soluções. Achamos muitas barreiras e soubemos suplantá-las. Nossas comissões deram o apoio necessário. Nossos
departamentos souberam produzir conteúdo de educação continuada de
qualidade e em grande número. Foram webinars do SBU em Casa, eventos
para os residentes (TARGET) e também para os estudantes integrantes das
ligas acadêmicas de Urologia (PEDAU). O IBJU atingiu níveis de fator de
impacto bastante significativos, o BODAU em formato digital permitiu criar
uma revista interativa, reeditamos o Urologia Essencial, também em formato digital, e incluímos a RECET ao nosso app Estante SBU.
Mantivemos um diálogo constante com todas as seccionais e tivemos uma união extraordinária, agradeço a todos os diretores-presidentes.
Fizemos contato direto com as principais indústrias, tanto farmacêuticas
como de equipamentos, construindo parcerias que serão duradouras.
Firmamos contrato de cooperação técnica com o Ministério da Saúde
para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde do homem, atuamos também dentro do CFM, da AMB, do IBDM e do MEC. Em dezembro
participaremos do Fórum de Saúde do Homem, numa parceria SBU, MS
e CFM. Também mantivemos contato com as outras Sociedades de Urologia, como a AUA, a CAU e a EAU.
Formas de gestão foram desenvolvidas pelas novas ferramentas:
provas do Pró-TiSBU on-line, reuniões de diretoria pela plataforma Zoom,
contato constante entre a diretoria e o time administrativo via WhatsApp,
decisões rápidas e soluções adequadas. Nesse ponto um elogio a todo o
time de colaboradores, pois se empenharam para nos ajudar a fazer do
slogan “A SBU não para” uma realidade.
Mas há um agradecimento muito especial a ser feito aos colegas
urologistas, que, mesmo sem terem participação direta no processo administrativo, nos deram um grande suporte tanto com o pagamento de
suas anuidades como principalmente participando de nossas atividades
on-line. Tudo que fizemos, e que continuaremos a fazer, terá sempre
como ponto central a defesa do urologista e da Urologia em nosso país.
A SBU sem cada um de nós perde a força, deixa de ter sentido. Muito
obrigado a todos!
Este biênio foi um período de profundas transformações e de muito sofrimento. Perdemos muito? Sim, muito mesmo, inclusive vidas. Mas
aprendemos muito? Sim, inclusive a experimentar o dia a dia de outra
maneira. Crescemos e aprendemos e nos fortalecemos. Tudo isso nos fez
pessoas melhores e com muito mais vontade de continuar a trabalhar
pela SBU e por todos nós, urologistas.

DR. ALFREDO CANALINI
Secretário-geral

Para quem é
perseverante as
dificuldades geram
aprendizado e
oportunidade de
crescimento.”
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O LEGADO
DE UMA
PANDEMIA!

DR. RONI DE CARVALHO
FERNANDES
Diretor de Comunicação

Os pensamentos levam
à ação, e pensamentos
positivos levam a atos
positivos”, procuramos
transformar em novas
oportunidades fatos que
a princípio nos parecia
adversos, ficarmos
distantes e sem poder
fazer eventos presenciais.”

|

TRANSPARÊNCIA . COMUNICAÇÃO

t

udo na vida tem dois lados, o
positivo e o negativo.
Assumimos a Comissão
Permanente de Comunicação
em janeiro de 2020, com um
time de colegas empenhados com muitas ideias e projetos. Tivemos apenas
uma reunião presencial com a diretoria
recém-empossada, como era a rotina de
todas as diretorias que nos antecederam.
Veio a pandemia, nos primeiros dias de
março; com a primeira morte causada
por Covid-19 no Brasil, passamos a viver
momentos instáveis, inseguros e imprevisíveis. Tivemos que nos adaptar rapidamente a esse novo momento de nossas vidas, a comunicação passou a ser o
novo foco das atenções.
A pandemia impôs uma responsabilidade ainda maior a essa comissão. Sabíamos da importância do nosso trabalho, passávamos a ser a única forma de mantermos
a nossa Sociedade viva e atuante, como ela
sempre foi. Passamos a pensar positivamente, buscamos ferramentas para fazermos
nossas reuniões comerciais, de diretoria e
a educação continuada. Procuramos transformar em novas oportunidades fatos que
a princípio nos pareciam adversos, ficarmos
distantes e sem poder fazer eventos presenciais. “Os pensamentos levam à ação, e
pensamentos positivos levam a atos positivos” (Paulo Henrique de Araújo).
A Comissão Permanente de Comunicação em parceria com a Escola Superior de Urologia elaborou uma agenda
nacional para os eventos virtuais, montou uma rotina de trabalho que vamos
deixar para as próximas gerações. Juntos
criamos programas para todos os associados, desde os acadêmicos até os urologistas seniores e rapidamente viraram
realidade e disponíveis para todos os sócios adimplentes.
Nas cem edições do SBU em Casa,
cujo lançamento foi em 16 de abril de
2020, convidamos mais de 500 palestrantes, que divididos nas funções de
coordenação, moderação e debatedores
passaram a se ajudar, e o programa fluía
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facilmente durante os seus 70 minutos,
sempre baseado na discussão de casos,
um pedido insistente do nosso presidente, que apostou desde o primeiro webinar.
Essa foi a fórmula de sucesso, que passou
a ser seguida por nossas seccionais e até
nossos apoiadores. Conseguimos atingir
importantes marcos: mais de 28 mil participantes provenientes de mais de 30 países em quatro continentes, mais de 1.900
perguntas, nas noites de terça e quinta-feira e depois somente às quintas, com
o retorno às atividade e relaxamento das
medidas restritivas, graças aos números
decrescentes da pandemia e à progressiva vacinação. Soma-se mais um legado,
a oportunidade de surgimento de novos
formadores de opinião e líderes em seus
estados e serviços.
O nosso congresso passa a ser realizado no formato presencial, não afastando a possibilidade de participação virtual,
ou melhor, no formato híbrido.
Os acadêmicos de medicina sócios
da nossa Sociedade participaram de aulas mensais, ministradas por professores
universitários no Programa de Educação
a Distância para Acadêmicos Participantes de Ligas de Urologia, batizado com
o nome PEDAU. Fizemos um total de 17
programas em dois anos com enfoque
no diagnóstico e tratamento das doenças
mais frequentes da nossa especialidade.
A SBU nunca esteve tão próxima dos
residentes, com o Programa de Treinamento Avançado para Residentes com Guidelines em Tratamento, carinhosamente chamado de TARGET, com uma programação
aos sábados mensalmente e a participação
ativa dos residentes apresentando e discutindo os casos com nossos convidados.
O Portas Abertas para Estágio de Residentes (PAPER), destinado aos residentes
de Urologia do território nacional, é parte
do Programa de Educação Continuada da
Escola Superior de Urologia (ESU), em conjunto com a Comissão de Ensino e Treinamento (CET) e coparticipação da Comissão
de Seleção e Título de Especialista (CSTE).
O projeto visa a proporcionar diferentes
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experiências educacionais durante o período de residência médica em Urologia
através da viabilização e oportunidade
de um programa oficial de visitação dos
residentes a diversos serviços de referência na Urologia e/ou especialidades
afins, com programas curtos de uma
semana a 30 dias.
O Treinamento de Alta Performance (TAP), destinado a diretores presidentes e diretores, em suas edições mensais com temas como media training,
liderança, marketing, perícia médica e
investimento para médicos para entidades, foi aprovado por todos os participantes.
Com o sucesso dos anos anteriores com as campanhas de saúde para a
população, a SBU passou a ter credibilidade e agilidade necessárias para as demandas da imprensa. Desde os primeiros meses do ano fizemos campanhas
todos os meses, comemorando datas e
temas relativos à nossa especialidade,
elas foram muito bem recebidas pela
imprensa. A SBU passou a ser procurada
em primeiro lugar quando o assunto de
saúde se refere à nossa especialidade.

|

TRANSPARÊNCIA . COMUNICAÇÃO

O nosso canal de informação semanal, o SBU on-line, leva oportunidade para todos os urologistas sobre programas de fellows, concursos, cursos,
estágios nacionais e internacionais.
O portal bate recordes de acessos
a cada mês, ultrapassando as cifras.
Acrescentamos a Academia SBU, na
qual hospedamos todo o nosso conteúdo científico. As mídias sociais foram
muito exploradas utilizando todas as
suas ferramentas de comunicação como
reels, vídeos, posts, lives e transmissões
de eventos, sempre com a responsabilidade de passar informação de qualidade. As lives do Portal da Urologia foram
importantes para a comunicação, abrindo mais uma via de informação e esclarecimento de dúvidas com a população.
Em um ano foram 50 lives transmitidas
ao vivo pelo Instagram e armazenados
no Portal da Urologia, totalizando 50
horas de transmissão e cem convidados.
Éramos todos felizes e não sabíamos, mas a pandemia nos afastou só fisicamente, o desafio nos uniu, pois juntos somos mais fortes, deixando mais
esse legado.
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Como tudo tem seu lado negativo
e ruim, ter que anunciar semanalmente
mortes de colegas e amigos queridos foi
a experiência mais desagradável de estar à frente da comunicação.
Esta é minha última participação à
frente da Comissão Permanente de Comunicação e deixo os meus agradecimentos a todos que contribuíram para todas
as nossas ações, como colegas que aceitaram nossos convites (algumas vezes em
cima da hora), a diretoria, que nos deu
apoio incondicional; a Escola Superior
de Urologia, que nos deu todo o suporte
científico; as empresas parceiras, que nos
atendiam a qualquer hora e os inúmeros
pedidos; funcionários que se superaram
e desenvolveram trabalhos maravilhosos.
Em especial a minha parceria nestes dois
anos Karin Marise Jaeger Anzolch, deixo-lhe um grande legado, ao assumir a comissão a partir de janeiro de 2022.
Esta é a melhor forma de crescer
pessoalmente, motivando pessoas à sua
volta, atraindo talentos para sua equipe
e formando sucessores.
A SBU não para e estará sempre ao
seu lado!
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\DEPARTAMENTO DE
SEXUALIDADE, REPRODUÇÃO E
ADOLESCÊNCIA SEXUALIDADE

|

O QUE INTERESSA

Escrevemos novos Consentimentos Informados no campo da andrologia que estarão à disposição no Portal Urologia
aos nossos associados.

AÇÕES DO
DEPARTAMENTO
NESTA GESTÃO

•
•

A pandemia da Covid-19 nos trouxe grandes limitações
na área profissional e pessoal, perdemos a oportunidade de
reuniões presenciais e o exercício pleno da nossa atuação médica. A Sociedade Brasileira de Urologia e o Departamento de
Sexualidade, Reprodução e Adolescência (Andrologia) tiveram
que se reinventar em educação continuada, com desenvolvimento e introdução de metodologias ativas de ensino.
Dessa forma, participamos de vários webinars, podcasts
e lives com a finalidade de discutir temas e tópicos de grande
interesse da Urologia (sexualidade, infertilidade e adolescência).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extração testicular microcirúrgica de espermatozoides
Aspiração percutânea de epidídimo para extração
espermatozoides
Aspiração testicular para extração de espermatozoides
Cirurgia contraceptiva masculina
Biópsia testicular bilateral
Tratamento cirúrgico da varicocele
Reversão de vasectomia
Tratamento cirúrgico da hidrocele
Cirurgia de curvatura peniana com enxerto
Cirurgia de pênis curvo congênito
Cirurgia de curvatura na doença de Peyronie
Implante de prótese testicular
Prótese peniana inflável
Prótese peniana maleável
Prótese peniana maleável com manipulação de albugínea
Postectomia

Comunicação
Webinars (SBU em Casa):
30/04/2020 - Tratamento clínico da HPB em tempos da
Covid-19
12/05/2020 - Hipogonadismo e infertilidade masculina
21/07/2020 - Terapia de Reposição de Testosterona
(TRT): mitos e verdades
03/09/2020 - Distúrbios da ejaculação masculina
06/10/2020 - Criptorquidia. O que o urologista precisa saber?
24/11/2020 - Saúde masculina – tratando disfunção
erétil e distúrbios androgênicos
01/12/2020 - Saúde masculina: tratando infertilidade e
distúrbios androgênicos
01/04/2021 - Infertilidade masculina e a pandemia: mitos e verdades
20/05/2021 - Implante de prótese peniana: dicas e truques
19/08/2021 - Impacto da pandemia no tratamento da
hiperplasia prostática benigna
09/09/2021 - Distúrbios da ejaculação e orgasmo
23/09/2021 - Urologia na adolescência: o que é importante nessa fase de transição?
CBU 2021 - Preparamos os tutoriais de andrologia e infertilidade com palestras mais interativas e dinâmicas com maior
potencial de aplicação na prática clínica diária.



Tivemos a oportunidade de membros do departamento
colaborarem com a elaboração de respostas rápidas e fundamentadas cientificamente para questionamentos na área de
andrologia, provenientes dos diversos meios de comunicação.
Target (Residentes)
10/04/2021 - Uropediatria – Atualização com guidelines
07/08/2021 - Urologia de consultório – guidelines

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO
DA SAÚDE DO ADOLESCENTE
MASCULINO #VEMPROURO
O departamento trabalhou ativamente nas duas últimas
edições da campanha #VemProUro. No ano de 2020 fizemos
um survey com várias escolas sobre o impacto da pandemia
nos adolescentes masculinos, trazendo informações inéditas e
relevantes sobre vários aspectos da saúde, abordando características sobre alimentação, atividade física, alterações emocionais e o comportamento sobre a saúde sexual.
A campanha deste ano teve como foco as ISTs, utilizando informações adquiridas sobre o comportamento
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sexual do nosso próprio survey e também informações do
Ministério da Saúde sobre as taxas de vacinação do HPV
e sobre a frequência da ida dos meninos ao médico em
comparação às meninas da mesma idade.
Percebe-se que a campanha vem ganhando força e
abrangência maior junto às mídias sociais, meios de comunicação, população e urologistas. Lives e posts sobre
os mais variados assuntos sobre saúde urológica e geral
na adolescência veiculada nas mídias sociais, entrevistas
em rádios e TVs e palestras on-line para adolescentes nas
escolas foram algumas das atividades realizadas para divulgação da campanha.

|

O QUE INTERESSA

Adicionalmente, preparamos divulgações para a imprensa por ocasião da Semana da Enurese, bem como textos para o BODAU, sob os temas hipospadiologia e urologia de transição.
Ainda no início da gestão, o departamento atualizou,
a pedido da SBU, os textos Consentimento Informado para
os diversos procedimentos cirúrgicos uropediátricos.

Dr. Fernando Nestor Facio Jr.,
Diretor do Departamento de Sexualidade

\DEPARTAMENTO DE UROPEDIATRIA

BOLSA DE ESTUDOS
E EVENTOS DE
ATUALIZAÇÃO
No biênio 2020-21, o desafio de manter a comunicação científica aos seus membros levou nosso departamento a estimular os encontros e reuniões virtuais, mudando
por completo o padrão de troca de informações na subespecialidade.
Assim, já no início da gestão, o departamento associou-se à Escola Superior de Urologia Pediátrica (BSPU) para participar do seu grupo no WhatsApp, que mantém discussões de
casos, trocas de experiências e informações importantes para
a prática clínica. Também participou do webinar BSPU live,
cuja programação teve apresentações de 50 especialistas de
inúmeros países, granjeando à urologia pediátrica brasileira
um destaque internacional inusitado.
Com a implantação do programa SBU em Casa, o departamento participou de quatro eventos sobre os temas criptorquidia, refluxo vésico-ureteral, hipospádia e litíase em urologia
pediátrica, todos com grande participação de associados.



Em conjunto com a Escola Superior de Urologia, estabelecemos um acordo com a firma Promedon, que distribuirá regularmente uma bolsa a quatro membros da SBU,
selecionados anualmente tendo como base seus currículos, para realização de fellowships de urologia pediátrica
em serviços nacionais reconhecidos.
Vários membros do departamento participaram dos
congressos regionais da SBU, bem como dos eventos da
American Urological Association, European Society of
Pediatric Urology e Sociedade Iberoamericana de Urologia
Pediátrica. Como de costume, o departamento organizou
as atividades de urologia pediátrica do Congresso Brasileiro
de Urologia.
Em nome do Departamento de Uropediatria, espero
que os esforços em prol do avanço científico e suporte
societário aos urologistas pediátricos tenham sido eficazes, e agradeço a todos que auxiliaram e participaram das
atividades.
Dr. Francisco Tibor Dénes,
Diretor do Departamento de Uropediatria
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SBU EM DIA

NOVEMBRO

AZUL:

SBU ALERTA PARA IMPORTÂNCIA DE OS HOMENS
VOLTAREM AO MÉDICO APÓS A PANDEMIA
Em mais uma edição da campanha Novembro Azul, a SBU
este ano alertou para os impactos à saúde masculina durante os
quase dois anos de pandemia, sobretudo em relação ao diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. A Sociedade realizou
ainda ações para o público leigo nas redes sociais e participou de
eventos sobre o Novembro Azul. Na imprensa, foram mais de mil
inserções abordando a campanha.

ESTATÍSTICAS
Dados inéditos do Ministério da Saúde, obtidos a pedido da
SBU, revelaram que houve uma redução de 21,5% das cirurgias
para retirada da próstata por câncer na comparação entre 2019 e
2020. O PSA e a biópsia da próstata tiveram queda na ordem de
27% e 21%, respectivamente. O número de consultas urológicas
no SUS também caiu 33,5%. E as internações de pacientes com o
diagnóstico da doença tiveram declínio de 15,7%.
As consultas com um urologista em 2021 continuam baixas:
até julho deste ano, foram realizadas 1.812.982. Em 2019, foram
4.232.293 e em 2020, 2.816.326.
Em alguns estados a queda do exame de biópsia da próstata
entre 2019 e 2020 foi bastante representativa: Acre (90%), Mato
Grosso (69%) e Rio Grande do Norte (50%). Rio de Janeiro teve
um declínio de 39% e Minas Gerais 31%. São Paulo e Distrito
Federal tiveram baixo impacto, na ordem de 6% e 7%, respectivamente. Já em relação ao exame de PSA, Paraíba teve uma queda
de 50%, Pernambuco, 37%, Distrito Federal, 34%, Rio de Janeiro, 30% e São Paulo, 29%.

Participação do Dr. Roni no Senado

Dr. Pompeo no evento do Ministério da Saúde

EVENTOS ESPECIAIS
No dia 8 de novembro, o diretor de comunicação da SBU,
Dr. Roni de Carvalho Fernandes, representou a Sociedade em sessão remota especial promovida pelo Senado Federal em comemoração ao Novembro Azul para conscientização das doenças masculinas. A sessão, iniciativa do senador e urologista Dr. Nelsinho
Trad (PSD-MS), foi presidida pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF).
Em sua apresentação, Dr. Roni Fernandes falou sobre a atuação do urologista como médico do homem, apresentou dados so-
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Dr. Pompeo depois com o Ministro da Saúde
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bre incidência e previsão de novos casos do câncer de próstata em
todo o mundo, a importância do diagnóstico precoce e da adoção
de hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida, o impacto
da pandemia no câncer de próstata etc.
“Os homens ainda falam pouco sobre a saúde, por isso a campanha deste ano da SBU traz o tema ‘saúde também é papo de homem’. Precisamos conversar um pouco mais com os homens. Dados
apontam que 1 em cada 7 homens vai padecer do câncer de próstata
e que a cada 8 minutos um novo caso é diagnosticado no Brasil. É um
câncer que tem taxa de cura de mais de 90% quando fazemos o diagnóstico numa fase inicial”, alertou o diretor de comunicação da SBU.
No dia 17 de novembro foi a vez de o presidente da SBU, Prof.
Antonio Carlos Pompeo, participar de evento promovido pelo Ministério da Saúde em comemoração ao Novembro Azul e ao Dia Mundial
de Combate ao Câncer de Próstata, na sede do ministério, em Brasília.
No evento, que teve como slogan “Cuidar da saúde também
é coisa de homem”, o presidente da SBU ressaltou a importância
de diagnosticar o câncer de próstata em sua fase inicial. “Nossa
meta como Sociedade é o diagnóstico precoce, quando em geral o
indivíduo está assintomático. Por isso preconizamos a avaliação precoce. A orientação básica é estimular os homens após os 50 anos

que se submetam a uma avaliação médica inicial e aos 45 aqueles
que se enquadram nos grupos de risco. A partir deste ano temos
um programa de colaboração técnica com o Ministério da Saúde
sobre saúde do homem, fato que colaborou sobremaneira para
essa campanha desenvolvida pela nossa Sociedade. Nos colocamos à disposição do ministério para realizar ações que resultem
em benefício para a saúde do povo brasileiro.”
Durante a cerimônia em Brasília, o ministro da saúde assinou
uma portaria de reajuste do procedimento de biópsia de próstata,
aumentando o valor de R$ 92 para R$ 202. Após a solenidade, o
presidente da SBU teve um encontro com o ministro da saúde em
seu gabinete no qual o Prof. Pompeo formalizou o convite para que
Marcelo Queiroga participe da abertura do CBU 2021 em dezembro.

INSERÇÕES NA IMPRENSA
O Novembro Azul da SBU atingiu mais de mil inserções
na imprensa abordando a campanha e os cuidados com a saúde masculina.

CONFIRA ALGUNS DESTAQUES:

PORTAL G1

REV. VEJA SAÚDE

PORTAL UOL

AGÊNCIA BRASIL

TV BAND

REVISTA GALILEU

VEJA +

REDES SOCIAIS
Com o slogan “Saúde
também é papo de
homem”, a entidade
promoveu uma
programação especial
em suas redes sociais,
com lives, posts e vídeos
elucidando dúvidas.

VEJA A COBERTURA COMPLETA EM:
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SBU EM DIA

CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DA SBU SUPERA
EXPECTATIVAS
BODAU 04 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 22-32
AUTOR: GESTÃO 2020-2021

SBU REALIZA CAMPANHA PARA ALERTAR
HOMEM PARA CUIDADO COM A SAÚDE
BODAU 03 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 69, 70
AUTOR: GESTÃO 2020-2021

#VEMPROURO CHEGA À 4ª EDIÇÃO E SE
CONSOLIDA
BODAU 03 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 71-74
AUTOR: DANIEL ZYLBERSZTEJN
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HIGHLIGHTS

500

DIAS
DE GESTÃO

SAIBA O QUE
JÁ FOI FEITO
A pandemia da Covid-19, iniciada no Brasil em março de 2020, coincidiu com
os primeiros meses de trabalho da atual gestão, presidida pelo Prof. Antonio
Carlos Pompeo. Muitos planos começavam a ser traçados para o biênio
2020/2021, mas as mudanças impostas pela pandemia não acabaram com o
planejamento da Diretoria, ao contrário, fizeram com que fossem adaptados
para a nova realidade.
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HIGHLIGHTS

A educação continuada dos associados, por exemplo, que tinha
como carro-chefe o projeto itinerante SBU na Estrada, deu origem
ao SBU em Casa. E assim outros projetos foram criados por meio de
webinars: Treinamento Avançado para Residentes com Guidelines em
Tratamento (TARGET), Treinamento para Alta Performance (TAP) e Programa de Ensino à distância para Acadêmicos de Urologia (PEDAU).
Foi idealizado também o Programa de Reciclagem Intensivo para Urologistas (PRIUS), treinamento de curta duração (três dias) para urologistas seniores sobre câncer de próstata em um centro de referência.
Nesta edição do BODAU veja um panorama desses 500 dias muito
produtivos para a Sociedade, apesar das adversidades que todos têm
enfrentado, em especial a classe médica.
Para o presidente da SBU, o impacto causado pela pandemia fez
com que fosse necessário alterar a programação inicial da gestão.
“Completados 500 dias de trabalho sob efeitos da catastrófica pandemia, fazemos aqui reflexões sobre nossa atuação após total redirecionamento programático imposto pelas limitações sanitárias e o impedimento da comunicação presencial. Criamos o SBU em Casa, com
tecnologia virtual e mantivemos a educação continuada em alto nível
envolvendo todas as fases da Urologia, desde acadêmicos (PEDAU),
residentes (TARGET), urologistas (webinars) e urologistas seniores
(PRIUS). A audiência nesses programas atingiu números expressivos.
Nossos 78 webinars tiveram cerca de 28 mil acessos, que incluíram
profissionais de todos os continentes”, avalia.

Prof. Pompeo ressalta ainda as ações em comunicação. “Nosso
setor de comunicação foi brilhante, destacamos, entre outros, o BODAU, a reeditada Urologia Essencial, o Recet, o IBJU, com crescente
índice de impacto. Nosso portal teve 3 milhões de visualizações! A
Rádio SBU voltou ao ar com receptividade considerável. A comunicação com a comunidade foi outro ponto de destaque, por meio de
ações e campanhas sobre temas de interesse geral.”
O presidente da SBU enfatiza também as atuações do Departamento Jurídico e da defesa profissional frente a problemas e processos de longa duração, assim como as parcerias com a indústria, que
permitiram manter as atividades da SBU.
Dr. Alfredo Canalini, secretário-geral, acrescenta que a SBU enfrentou as restrições impostas pela pandemia e usou a internet como
principal instrumento de trabalho, comunicação e educação continuada. “Tomamos a frente dos processos de certificação em cirurgia robótica, defendendo os interesses dos urologistas, e estamos
conduzindo a defesa de nossa Sociedade em várias frentes, inclusive
junto ao Cade. Desbravamos um caminho que será certamente seguido pelas próximas gestões: o uso da web, diminuindo custos e
melhorando a agilidade dos processos decisórios e administrativos.”
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PROGRESSOS
NA UROLOGIA NOS
ÚLTIMOS 95 ANOS
Nesses 500 dias de gestão também ocorreu um marco
importante: a SBU comemorou 95 anos, no dia 13 de maio
de 2021. Como a pandemia ainda não permite eventos presenciais, foi realizada uma solenidade on-line, em uma edição especial do SBU em Casa.
Na opinião do secretário-geral da SBU, nos últimos 95
anos, as primeiras melhoras ocorreram inicialmente no tratamento medicamentoso, tendo como marco o período Pós-Guerra com o surgimento dos antibióticos. “Novas medicações também permitiram o tratamento clínico de diversas
doenças que, outrora, só tinham solução através da cirurgia,
como os processos obstrutivos provocados pela hiperplasia
prostática. Novos quimioterápicos também mudaram o prognóstico de vários tumores malignos, como o do câncer de
testículo. Os procedimentos endourológicos minimamente
invasivos, associados a tecnologias como o laser, tornaram
possíveis o tratamento de várias situações com cirurgias menos traumáticas, como os cálculos urinários. Métodos diagnósticos tornaram possível a detecção precoce de alguns
cânceres, como o câncer de próstata (através da dosagem
no sangue do PSA) e o câncer de rim (através dos exames de
imagem como a ultrassonografia), melhorando totalmente
o prognóstico desses pacientes. Mais recentemente temos o



advento das cirurgias laparoscópicas e robóticas, que diminuíram significativamente o período de internação no pós-operatório”, analisa.
Para o presidente da SBU, a Sociedade tem colecionado
importantes conquistas ao longo desses 95 anos. “Supervisionamos 77 serviços de residência, o programa de Título
de Especialistas, bolsas de estudo, estágios no Brasil e no
exterior. Sobressai nesse item nossa interação sólida com as
principais Sociedades mundiais. Incrementamos sobremaneira nossos vínculos com o CFM e a AMB. Em maio assinamos
um acordo de colaboração com o Ministério da Saúde, o que
expande nossa atuação visando à saúde do homem. Uma
aspiração de muitos foi alcançada: o credenciamento de serviços e a certificação de urologistas para cirurgia robótica
passam agora pela SBU! Estamos fortemente empenhados
na organização do Congresso Brasileiro, que será realizado
de 23 a 26 de outubro em Brasília, onde desejamos muito
vê-los. Sentimos nesse momento uma forte união da classe
e seccionais muito atuantes no período. Teria muito a acrescentar, mas aproveito o momento para agradecer a nossa
dinâmica diretoria, os departamentos e as comissões, assim
como nossos colaboradores pelo apoio recebido. A SBU não
para”, afirma Prof. Pompeo.
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“Nesses 500 dias, tivemos mais de 500 ações, cerca de
500 palestrantes e 500 horas de elaboração e execução dos
programas de educação continuada”, enumera Dr. Roni de
Carvalho Fernandes, diretor de Comunicação.
“Quando assumimos a condução do BODAU, em janeiro
de 2020, já sabíamos que teríamos um grande desafio pela
frente. Manter o padrão dos que me antecederam, dentro de
um orçamento bem mais restrito e que não incluía a revista
impressa, era apenas um deles. Mesmo percebendo a tendência atual das comunicações digitais, sobretudo com amplo uso
dos dispositivos móveis, eu mesma me questionava como seria a aceitação do nosso público, que, com poucas exceções
desde o seu lançamento, sempre teve o BODAU em sua casa
para folhear. Mas foi analisando e estudando outras revistas, e
trocando ideias com colegas, que vieram os insights, nascendo, assim, o novo BODAU: uma revista que mantém a sua vocação mas que se tornou ainda mais atual, rica em conteúdo,
instigante, interativa, porém também bastante leve, que sabe
passear entre o científico e o life style, o individual e o coletivo, e totalmente na palma da mão do urologista, podendo ser
acessada mesmo off-line”, relata Dra. Karin Jaeger Anzolch,
editora-chefe do BODAU.
Para o presidente da SBU, a Sociedade tem colecionado
importantes conquistas ao longo desses 95 anos. “Supervisionamos 77 serviços de residência, o programa de Título de
Especialistas, bolsas de estudo, estágios no Brasil e no exterior.
Sobressai nesse item nossa interação sólida com as principais
Sociedades mundiais. Incrementamos sobremaneira nossos
vínculos com o CFM e a AMB. Em maio assinamos um acordo
de colaboração com o Ministério da Saúde, o que expande
nossa atuação visando à saúde do homem. Uma aspiração de
muitos foi alcançada: o credenciamento de serviços e a certificação de urologistas para cirurgia robótica passam agora pela
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SBU! Estamos fortemente empenhados na organização do
Congresso Brasileiro, que será realizado de 23 a 26 de outubro
em Brasília, onde desejamos muito vê-los. Sentimos nesse momento uma forte união da classe e seccionais muito atuantes
no período. Teria muito a acrescentar, mas aproveito o momento para agradecer a nossa dinâmica diretoria, os departamentos e as comissões, assim como nossos colaboradores pelo
apoio recebido. A SBU não para”, afirma Prof. Pompeo.
“Nesses 500 dias, tivemos mais de 500 ações, cerca de
500 palestrantes e 500 horas de elaboração e execução dos
programas de educação continuada”, enumera Dr. Roni de
Carvalho Fernandes, diretor de Comunicação.
“Quando assumimos a condução do BODAU, em janeiro
de 2020, já sabíamos que teríamos um grande desafio pela
frente. Manter o padrão dos que me antecederam, dentro de
um orçamento bem mais restrito e que não incluía a revista
impressa, era apenas um deles. Mesmo percebendo a tendência atual das comunicações digitais, sobretudo com amplo uso
dos dispositivos móveis, eu mesma me questionava como seria a aceitação do nosso público, que, com poucas exceções
desde o seu lançamento, sempre teve o BODAU em sua
casa para folhear. Mas foi analisando e estudando outras
revistas, e trocando ideias com colegas, que vieram os
insights, nascendo, assim, o novo BODAU: uma revista que mantém a sua vocação mas que se tornou ainda mais atual, rica em conteúdo, instigante, interativa,
porém também bastante leve, que sabe passear entre
o científico e o life style, o individual e o coletivo, e
totalmente na palma da mão do urologista, podendo ser
acessada mesmo off-line”, relata Dra. Karin Jaeger Anzolch,
editora-chefe do BODAU.

PALESTRANTES
HORAS
DE ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DOS
PROGRAMAS
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AÇÕES DE
ESCLARECIMENTO DO
PÚBLICO LEIGO

DEFESA PROFISSIONAL
No período, a SBU também deu continuidade à atuação em
defesa da valorização profissional. “Estivemos presentes em 15
reuniões da defesa profissional da AMB, duas reuniões técnicas
de implantes, reuniões do Conselho Deliberativo da AMB, reunião
técnica de análise das propostas de atualização do rol, além de
todas as reuniões do Instituto Brasil de Medicina e da Frente Parlamentar da Medicina, nas quais foram discutidos os mais diversos
assuntos de interesse da área”, relata Dr. Rodrigo Monnerat, presidente da Comissão de Valorização Profissional da SBU.
O especialista acrescenta ainda a presença da SBU em encontro realizado com representantes da ANS e da Associação Brasileira
de Planos de Saúde (Abramge), quando houve tentativa de limitar
o uso de ureterolitotripsia a laser. “Felizmente obtivemos êxito na
discussão”, comemora.
“Solicitamos também à AMB atualização da relação de procedimentos médicos de Urologia na CBHPM. Após a revisão dos 303
procedimentos, foram feitos adequações de nomenclatura, porte,
inclusão de novos procedimentos e exclusão de alguns. Seguimos
em frente no nosso trabalho, sempre representando nossa Sociedade nos momentos necessários e oportunos”, pontua.



A Diretoria atual deu continuidade ao esclarecimento do público leigo por meio da realização de
campanhas como Novembro Azul (a primeira ação
desse tipo a ser conduzida pela SBU), #Vemprouro,
câncer de pênis e a inclusão de outras como Dezembro Vermelho (ISTs) e incontinência urinária. Hoje, a
Sociedade realiza diversas campanhas ao longo do
ano, indo além da prevenção do câncer de próstata.
Além disso, o Portal da Urologia tornou-se referência em assuntos relacionados à Urologia em
geral, com textos explicativos para o público leigo.
Nas redes sociais, houve a criação das lives todas as
segundas-feiras, lançamento de vídeos explicativos e
renovação de conteúdos postados diariamente para
elucidar as principais dúvidas urológicas dos leigos.
Também foi criada a Rádio SBU que aborda as principais afecções urológicas semanalmente.
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ESTUDO SOBRE O

IMPACTO
DA
COVID-19
NO DIA A DIA
DOS UROLOGISTAS
SBU REALIZA PESQUISA QUE
PRETENDE DESENVOLVER
INICIATIVAS PARA AUXILIAR OS
ESPECIALISTAS
Por Janaína Soares
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Diretoria da SBU desenvolveu uma pesquisa
para avaliar o impacto da Covid-19 no cotidiano dos urologistas no Brasil. Todos os
associados foram convidados a participar.
O questionário, com 39 perguntas, foi respondido via
internet, no final do mês de abril, por 766 urologistas.
O objetivo principal foi avaliar as mudanças na prática
clínica dos urologistas após dois meses de pandemia.
“Essa doença tem mexido de forma marcante
com a economia e vários aspectos do dia a dia das pessoas, e as estratégias para combatê-las, especialmente
as de distanciamento e quarentena, têm um impacto
grande sobre o trabalho do médico. A paralisação das
atividades tem afetado o urologista e é bom lembrar que
a maioria dos urologistas no Brasil atua pelo menos em
parte de forma autônoma, o que foi drasticamente reduzido. Uma parcela dos urologistas que são empregados de
empresas privadas de saúde também teve seus empregos e
sua renda prejudicados”, analisa Dr. Cristiano Mendes Gomes,
diretor do Departamento de Disfunções Miccionais da SBU e um
dos coordenadores do estudo.
Outro problema enfrentado pelos urologistas é a possibilidade de atuar na linha de frente do combate à Covid-19, isto é,
não mais como urologista, mas como médico generalista cuidando de pacientes em unidadebs como pronto-socorro e UTI, especialmente para substituir uma mão de obra especializada que
eventualmente esteja impedida por ter se contaminado ou para
reforçar o contingente de especialistas, uma vez que a demanda
para serviço médico nessa área aumentou.
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ASPECTOS ANALISADOS

O OBJETIVO DA SBU FOI RESPONDER DÚVIDAS COMO:

D De que forma a prática clínica diária do urologista foi alterada em termos de redução de
atendimentos médicos, de cirurgias, na realização de atendimentos por teleconsulta;

D Que tipos de cirurgias continuaram sendo realizadas nesse período;

D O impacto da Covid-19 na renda mensal, na exposição dos urologistas ao risco de
contaminação, na implementação de medidas de contenção de custos na parte profissional;

D Diferenças regionais, comparando estados com alta incidência da Covid-19 com estados
com menor incidência;

D As mudanças na sua vida pessoal;

D Quantos especialistas foram infectados pelo novo coronavírus;

D Como os urologistas têm se comportado no tempo ocioso;

D De que forma a SBU pode auxiliá-los nesse momento e depois que puderem retomar as
atividades.

A expectativa é que o projeto possa fornecer informações relevantes não só para
a Sociedade, mas também para toda a comunidade urológica. “Pretendemos desenvolver iniciativas para que a SBU possa auxiliar os urologistas. Acreditamos
que essas informações poderão colaborar para a compreensão das diferenças regionais da prática urológica e nortear o planejamento de ações para revigorar o
trabalho dos urologistas em todo o País após a superação da Covid-19. A expectativa é divulgar o resultado até meados de julho”, explica Dr. Cristiano.
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RESULTADOS
relatada por 54,3% dos entrevistados. A
maioria disse ter adotado medidas para
reduzir custos. Consultas em vídeo foram realizadas por 38,7%. Quanto ao
contágio, 13,5% dos urologistas brasileiros foram infectados com SARS-CoV-2 e cerca de um terço deles precisou ser hospitalizado (veja mais detalhes
nos gráficos abaixo).
A expectativa é que o estudo possa fornecer informações relevantes não

A pesquisa concluiu que a pandemia da Covid-19 afetou sobremaneira a
rotina dos urologistas brasileiros, com
redução do número de consultas e de
cirurgias eletivas e de emergência. Também foi observado impacto negativo na
renda, saúde e vida pessoal dos médicos. A redução de atendimentos e cirurgias foi maior nos estados com maior
incidência da Covid-19.
Uma redução de renda ≥ 50% foi

só para a SBU, mas também para toda
a comunidade urológica. “A Diretoria
da SBU pretende desenvolver iniciativas
para auxiliar os urologistas. Acreditamos
que essas informações poderão colaborar para a compreensão das diferenças
regionais da prática urológica e nortear
o planejamento de ações para revigorar o trabalho dos urologistas em todo
o País após a superação da Covid-19”,
explica Dr. Cristiano.
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Figura 1. Redução de cirurgias eletivas realizadas pelos urologistas brasileiros desde o início da Covid-19 até maio/2020. A
grande maioria dos urologistas de todo o País teve redução de pelo menos 75% das cirurgias eletivas.
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Figura 2. Número de horas trabalhadas por dia pelos urologistas brasileiros no mês de abril/2020, em plena vigência da recomendação de distanciamento social em todo o País. Mais da metade dos urologistas brasileiros trabalhou menos de 4 horas
por dia neste período.
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Atividade Física
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Figura 3. Queda de renda dos urologistas brasileiros
desde o início da Covid-19 até maio/2020. Quase todos
apresentaram redução de renda, sendo superior a 50% de
queda para a maioria dos urologistas.
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Figura 4. Comportamento dos urologistas brasileiros em
relação à prática de atividades físicas desde o início da
Covid-19 até maio/2020. Mais da metade reduziu a atividade física.
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Figura 5. Comportamento dos urologistas brasileiros em
relação ao consumo de bebidas alcoólicas desde o início
da Covid-19 até maio/2020. Aumento do consumo ocorreu em 40% dos urologistas.



Figura 6. Comportamento dos urologistas brasileiros em relação à atividade sexual desde o início da Covid-19 até maio/2020.
Para a maioria, permaneceu estável, mas mais de um terço dos
urologistas relatou redução da atividade sexual.
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COMO OS
UROLOGISTAS ESTÃO
ENFRENTANDO
A COVID-19
TELEMEDICINA
TEM SIDO
ALIADA
por Janaína Soares

Entre as categorias mais atingidas
pelo novo coronavírus está a de profissionais de saúde. Por atuarem na linha de
frente do combate à doença, estão mais
suscetíveis ao contágio.
Presidente da SBU-RS, Dr. Eduardo Carvalhal, mesmo tomando todas
as precauções de segurança, contraiu
a doença. “Acredito que possa ter sido
em um dos hospitais em que trabalho,
apesar dos cuidados preventivos que já
vínhamos tomando. Não excluo a possibilidade de um eventual contágio comunitário, que já havia sido registrado em
várias cidades e na minha região”, relata
o urologista, que atua como chefe do
serviço de Urologia no Hospital Moinhos
de Vento e integra o serviço de Urologia
no Hospital São Lucas da PUCRS, em ambos atendendo em escalas da Urologia,

emergência, CTI e centro cirúrgico.
Ele conta que os primeiros sinais
foram dois dias de tosse seca, febre de
até 38,5ºC, que durou três a quatro dias,
e diminuição do olfato. O médico teve
também dor articular, fraqueza e mialgia.
Uma semana depois os sintomas haviam
desaparecido. “A confirmação diagnóstica através do PCR, no início do quadro,
trouxe uma ansiedade e expectativa em
relação à evolução dos próximos dias.
Felizmente, não apresentei dificuldade
respiratória ou repercussão pulmonar clinicamente, tendo sido considerado um
paciente com quadro leve da doença e
sem necessidade de internação hospitalar. Nesses momentos de incerteza, valorizamos ainda mais o apoio e carinho
da família, sem dúvida fundamentais.
Minha esposa e filhas foram maravilho-
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sas em assegurar meu bem-estar e apoio
integral nesse período. Contar com o suporte e cuidado de colegas competentes
também foi essencial – faço um agradecimento especial aos Drs. Luis Nasi, Gisele
Nader e Alexandre Zavaschi, do Hospital
Moinhos de Vento, pelo apoio e competência no tratamento.”
Após o fim da quarentena, Dr. Carvalhal retomou os atendimentos no consultório (com medidas como espaçamento do horário de consultas e adaptações
na sala de espera para evitar aglomerações de pacientes) e as cirurgias (com
os devidos equipamentos de proteção).
Passou a adotar também a telemedicina. “Durante o isolamento domiciliar,
após a melhora inicial, já havia mantido o atendimento a alguns pacientes
através da telemedicina, o que ajudou a
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Após o período do carnaval a
situação tornou-se crítica em
minha cidade.”, diz Dra. Vanessa
dos Reis, de Cuiabá
... após um mês de
quarentena notei uma
sensível queda na procura ao
ambulatório de uro-oncologia.
Quanto aos pacientes já
diagnosticados, pouco foi
alterado, mas aqueles que ainda
estavam em investigação tiveram
dificuldades para realizar
tomografias e outros exames
complementares.”, afirma Dr.
Giovanni Demartino, residente
em São Paulo
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organizar o planejamento de pacientes
oncológicos que precisavam de definições, em especial os com neoplasia
de próstata e renal. Acredito que a sua
regulamentação foi muito importante
para podermos utilizar tais ferramentas
com uma orientação definida e regras
de proteção ao paciente e ao médico.
Além disso, uma regulamentação sobre eventual remuneração dessa atividade, sobretudo com as operadoras de
saúde, é necessária para que possamos
continuar utilizando a telemedicina,
caso seja determinada em longo prazo”, opina.
Dra. Vanessa Guimaraes Carellos
Vilella dos Reis, de Cuiabá (MT), atuou
no front de combate à doença. Ela relata que as mudanças no atendimento começaram em meados de janeiro,
quando recebeu comunicado de colegas urologistas de países europeus.
“Fui preparando, adquirindo e recebendo doações de EPIs, determinando
ações imediatas de limpeza no ambiente de trabalho e aumentando o autocuidado. Após o período do carnaval
a situação tornou-se crítica em minha
cidade. Em todos esses momentos me
dispus a atender todos os pacientes,
independentemente da Urologia, busquei alternativas para a solução do problema, pois os pacientes estavam receosos de ir até o pronto-atendimento
para serem avaliados”, afirma.
A médica acrescenta que utilizou
a telemedicina, prescrição on-line e
nas situações de necessidade imperativa de exame físico, abriu seu consultório e utilizou clínicas de diagnóstico
de imagem e laboratorial que não se
encontravam dentro de hospitais para
dar prosseguimento ao tratamento.
“Mesmo com toda a dificuldade de
paramentação em um plantão de 12
horas ou atendimentos agendados
(máscara muito apertada, óculos de
proteção que sempre embaçavam, limpeza exaustiva e frequente), tenho o
sentimento de gratidão, sou muito fe-
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liz sendo médica e urologista. Acredito
que o me mantém tranquila em todos
os momentos é ter EPIs adequados,
apoio e orientação técnica de qualidade para o manejo da Covid-19, ler diariamente todos os guidelines possíveis
e manter contato com minhas colegas
urologistas, as Orquídeas.”
Dr. Giovanni Demartino, residente de São Paulo (SP), também foi contaminado pela Covid-19. Atendendo
em sua maioria pacientes oncológicos,
ele conta que inicialmente a pandemia
não alterou muito sua rotina, pois esses pacientes não poderiam deixar de
ser atendidos. “Mas após um mês de
quarentena notei uma sensível queda
na procura ao ambulatório de uro-oncologia. Quanto aos pacientes já
diagnosticados, pouco foi alterado,
mas aqueles que ainda estavam em
investigação tiveram dificuldades para
realizar tomografias e outros exames
complementares.”
Ele acrescenta que, como realizava muitas avaliações de casos de
urgências e emergências urológicas,
acabava tendo contato com possíveis
infectados e/ou assintomáticos, e deve
ter sido contaminado em um desses
atendimentos. Além disso, na Santa
Casa de São Paulo, onde atua, todas as
especialidades se revezavam no atendimento primário aos casos suspeitos de
coronavírus, sendo uma forma de todos os médicos colaborarem, independentemente da sua especialidade.
“Ficar afastado da rotina habitual é algo que não esperava. Por vários
momentos achamos que estamos imunes à doença, mas não é bem assim!
Durante o período de afastamento
procurei manter contato com a rotina
da Urologia, aproveitando para ler, preencher planilhas de trabalhos em andamento, reunião à distância etc.”, afirma Dr. Demartino, que aposta que as
reuniões, aulas e palestras on-line são
ferramentas que estarão mais presentes na sua rotina pós-pandemia.
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SBU EM CASA

ULTRAPASSA 15 MIL
ACESSOS EM TRÊS MESES
WEBINARS TÊM SIDO VISTOS POR
PARTICIPANTES DE VÁRIOS PAÍSES
Por Janaína Soares
Para diversos urologistas, desde abril, as noites de terças e quintas-feiras têm sido dedicadas a adquirir e compartilhar conhecimento.
Lançado pela Sociedade Brasileira de Urologia para dar prosseguimento
à educação continuada dos urologistas em meio ao isolamento social
imposto pela pandemia, o programa SBU em Casa tornou-se sucesso de
público. Desde sua estreia, em 14 de abril, até 30 de julho foram contabilizados 15.051 acessos, sendo 1.163 de outros 25 países.
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“Esses números, após três meses da
pandemia que interferiu na vida de todos, limitando sobremaneira nossas atividades profissionais, mostram o quão intenso foi o trabalho da SBU no período. Destaque-se que se
relaciona apenas ao programa SBU em Casa,
não incluindo outros desenvolvidos paralelamente, como o Programa de Ensino à Distância para Acadêmicos de Urologia (PEDAU); o
Treinamento Avançado para Residentes com
Guidelines em Tratamento (TARGET); o Treinamento de Alta Performance (TAP), voltado
para cargos de gestão da SBU; o Interação
com a Comunidade (INCO). Não se referiu
também a nossa face da comunicação como
o portal, o BODAU, o IBJU e a Rádio SBU. Realizar 32 webinars em três meses, com média
de 500 participantes por sessão e um total de
15 mil na audiência é fato extremamente relevante! Isso se deve a um trabalho coletivo
árduo, a uma equipe de que nos orgulhamos.
A SBU não para!”, ressalta o Prof. Antonio
Carlos Lima Pompeo, presidente da SBU.
Mais de cem painelistas já participaram
do SBU em Casa desde a estreia. Para as transmissões que contam com palestrantes internacionais, a SBU oferece tradução simultânea.
Para a divulgação dos webinars, a SBU tem
apoio da Confederação Americana de Urologia (CAU). Representantes de países como
Peru, Bolívia, EUA, Argentina, Chile, México,
Uruguai, Venezuela e Cabo Verde estão sempre presentes na audiência das transmissões.
ESTREIA
O webinar de estreia obteve o maior número de participantes até o momento: 1.175,
com o tema “Atualização no tratamento do
câncer de próstata”. Participaram os Drs. Antonio Carlos Lima Pompeo, Rodolfo Borges,
Ubirajara Ferreira e Lucas Nogueira. No lançamento do programa, os 20 primeiros urologistas que acessaram o webinar foram presenteados pela SBU e a Levitatur com um voucher
de R$ 120 para refeição no aplicativo iFood.
OPINIÃO DE PARTICIPANTES
Para o urologista Dr. Fábio Tucci Longato (SP), os webinars foram um dos legados
positivos da pandemia para o meio urológico.
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“Podemos nos atualizar, discutir casos
clínicos e rever amigos mesmo que de
forma virtual em diferentes lugares do
mundo e ao mesmo tempo. Acredito que
esse método veio para ficar e trazer mais
um meio de ensino para o cotidiano corrido da vida dos urologistas. É claro que
os congressos presenciais não são substituíveis, ainda mais por proporcionar
um contato mais afetivo entre nós. Mas
tenho convicção que foi uma forma brilhante da SBU para não deixar a educação continuada esfriar nesses momentos
difíceis. Uma ferramenta que veio para ficar e somar nas nossas vidas”, comenta.
“O webinar foi uma estratégia fantástica, tendo em vista o momento que
estamos vivendo. Conteúdo e discussões
muito bons, acho que deveria ser mantido”, opina Dr. Isaac Moura Pimentel
Neto (BA).
Dr. Edgar Thorell (RS) também
aprova a iniciativa da SBU. “Os webinars
têm sido de muito boa qualidade. Tenho
conseguido assistir aos da Nacional, da
SBU-RS e de outros estados. Vejo com
satisfação a preocupação dos urologistas
do nosso País em acompanhar os avanços em nossa especialidade”, comenta.
Dra. Conceição Dornelas (CE) ressalta a qualidade dos webinars. “Agradeço à SBU por poder atualizar conteúdos práticos de forma continuada. O
acolhimento e o cuidado também têm
sido reconfortantes e muito importantes.
É bom assistir a colegas que generosamente compartilham suas competências
e experiências de forma solidária, neste
momento de tanta angústia, incertezas e
dificuldades. Quero expressar minha gratidão a todos. É bom matar a saudade de
colegas e professores do eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais”, afirma.
Como seus colegas, Dr. Eduardo
Wei Kin Chin (PR) também têm aproveitado essa forma de educação continuada. “Os webinars propiciam uma atualização científica de alto nível, integram
diferentes colegas urologistas das diversas regiões do nosso País continental e,
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O webinar foi uma estratégia fantástica,
tendo em vista o momento que estamos
vivendo. Conteúdo e discussões muito
bons, acho que deveria ser mantido”
opina Dr. Isaac Moura Pimentel Neto (BA)

acima de tudo, simplificaram o modelo de aprendizado. Acredito que é uma plataforma
que veio para ficar, pois atinge um grande público a baixo custo, com possiblidade de
interação imediata das informações. Parabéns à SBU, que vem cumprindo sua função
mesmo com as restrições impostas pela pandemia.”
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O QUE ABORDARAM OS 32
WEBINARS JÁ REALIZADOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atualização no tratamento do câncer de próstata
A telemedicina chegou: e agora?
Manejo da disfunção do trato urinário inferior na espinha bífida
Endourologia em tempos de Covid-19: o que e como tratar
ITU em tempos de Covid-19
Tratamento clínico da HPB em tempos da Covid-19
Antibióticos profiláticos em procedimentos urológicos
Terapia de privação androgênica na recidiva bioquímica
Infertilidade e hipogonadismo
Discussão de casos em cirurgia uretral
HBP/LUTS – discussão de casos baseados na nova diretriz da EAU
Papel dos novos antiandrogênicos no tratamento do adenocarcinoma de próstata
metastático
Nefrectomia parcial robótica
Terapia de privação androgênica no paciente metastático virgem de castração
Tratamento do refluxo vesicoureteral
Defesa profissional
Porque devo me preocupar e como minimizar a radiação ionizante em
endourologia
O que está mudando no tratamento cirúrgico do câncer de bexiga
Manejo da síndrome da bexiga hiperativa: da primeira à terceira linha de
tratamento
Discussão de casos de HPB: o que dizem os últimos estudos?
Infecção urinária – resistência bacteriana e as Diretrizes da SBU e EAU
Novos tratamentos minimamente invasivos para HPB vão mudar nossa prática?
Câncer de próstata resistente a castração sem metástase: como identificar e
quando iniciar o tratamento?
Como prevenir e atuar em sangramentos durante cirurgias urológicas
Bexiga hiperativa: uma discussão baseada em casos clínicos
Biomarcadores em câncer de próstata. Quais são e quando utilizar?
Câncer de próstata resistente a castração. O que o urologista precisa saber?
Incontinência urinária feminina – aspectos práticos e discussão de casos clínicos
Terapia de reposição de testosterona: mitos e verdades
Recidiva bioquímica no seguimento do câncer de próstata: da definição à
abordagem atual
Tratamento cirúrgico para hipospádia da criança ao adulto
Destaques em HPB/LUTS do congresso virtual da EAU 2020

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



EDIÇÃO 4 Platinum | OUT . DEZ | 2021

31
BODAU Platinum

|

HIGHLIGHTS

ESTUDO DA SBU APONTA

AUMENTO DA
PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA UROLOGIA
A SBU realizou no mês de agosto de 2020 um estudo para avaliar o perfil das mulheres urologistas no Brasil. A pesquisa, conduzida pelas Dras. Maria Cláudia Bicudo,
coordenadora da área Urologista Mulher do Departamento de Integração Associativa, e
Karin Jaeger Anzolch, editora do BODAU, foi realizada por meio de questionário on-line
e contou com a participação de 129 urologistas e residentes.
O estudo foi apresentado no Congresso da CAU, realizado virtualmente em outubro
de 2020, quando foi realizado o primeiro Fórum de Mulheres Urologistas da América Latina.
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QUANTIDADE DE UROLOGISTAS
MULHERES POR ESTADO

“O estudo mostra um expressivo aumento da
participação feminina nos últimos anos, sendo a
maioria composta por mulheres mais jovens, que
estão distribuídas em todas as subáreas da especialidade. Sem dúvida, essa crescente participação
das mulheres na Urologia tem sido vista em toda
a América Latina e Estados Unidos”, analisa Dra.
Maria Cláudia.
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43
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Foram incluídos no questionário os seguintes
itens: idade, estado, formação profissional, tempo de
atuação na área e subespecialidade em que atua (1).
A idade média das participantes foi de 37,2
anos (27 a 68 anos); 33% eram de São Paulo,
14,7% no Rio de Janeiro e 12,4% no Rio Grande
do Sul; 71,7% eram urologistas certificadas trabalhando ativamente na área; 27,7% eram residentes de Urologia e 0,6% aposentadas.
Em relação ao tempo decorrido desde a obtenção do TiSBU, 18,7% tinham menos de dois
anos; 18,1% entre dois e cinco anos; 19,9% entre
cinco e dez anos e 16,9% tinham 10 ou mais anos
de experiência.
Quando questionadas sobre a atuação,
92,2% definiram-se como urologistas clínicas
e cirúrgicas e 7,75% apenas como urologistas
clínicas. A distribuição pelas subespecialidades
foi a seguinte: 84% urologia geral, 63% litíase,
62% disfunção miccional, 58% urologia feminina, 47% uro-oncologia, 30% andrologia, 24%
urologia pediátrica, 21% robótica e laparoscopia,
16% cirurgia reconstrutiva, 10,8% transplante,
1% urodinâmica.



43

DISTRIBUIÇÃO DAS UROLOGISTAS
PELAS SUBESPECIALIDADES
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CONCLUSÕES
O levantamento apontou que a maior concentração de mulheres urologistas está no estado de São Paulo, seguido do Rio de
Janeiro e do Rio Grande do Sul. Em relação às subespecialidades, a
maioria é subespecializada em litíase, disfunção miccional e urologia
feminina, grande parte exercendo mais de uma área. Observou-se
que, ao contrário do que se verificava em tempos passados, quando
a Urologia pediátrica era uma das subespecialidades que mais ofereciam oportunidades de atuação para as mulheres, hoje em dia há
uma crescente procura por outras áreas, demonstrando não só uma
maior amplitude de possibilidades de atuação da especialista mulher, mas uma possível diminuição da resistência dos pacientes, do
mercado de trabalho, dos próprios serviços de formação urológica,
incluindo as áreas menos tradicionais dentro da especialidade.
O baixo número de mulheres urologistas nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil é outro achado interessante apontado pelas Dras.
Maria Cláudia e Karin, mas que ainda carece de explicações mais
definitivas, podendo representar a falta de tradição da mulher na
especialidade, a relativa carência local de modelos femininos que
inspirem as médicas mais novas e, mesmo, uma ainda persistente
resistência dos pacientes, dos gestores dos locais de trabalho e dos
serviços de formação em residência médica.

Da esq. para a dir.:
R2 Dra. Fabiana
Sehn, R3 Dra.
Bruna Martins e R1
Dra. Carolina Kives

As três residentes
em campo operando por videolaparoscopia uma
prostatectomia
radical

Dra. Ana Paula Barberio Bogdan é coordenadora dos residentes de Urologia no Hospital de Base de São José do Rio
Preto (SP) e é muito querida por todos pelo exemplo de profissional, ética, amor à Urologia e conhecimento.

Mas um fato estimulante, porém, é que, apesar de ser a especialidade médica que ainda concentra a menor proporção de mulheres, com em torno de 2,7% – atualmente são associados à SBU
4.621 homens e 125 mulheres, o equivalente a uma proporção de
37 homens para 1 mulher – em 2008, elas somavam somente 48
especialistas. Logo, houve um crescimento de 162% em 13 anos.
“Apesar de esse cenário predominantemente masculino vir
mudando ao longo da última década, com o crescimento significativo do número de mulheres urologistas, ainda podem ser
identificados vários desafios, como a conciliação harmônica de
uma vida amorosa e familiar com a profissional, a relativa falta
de convites para compor associações e figurar como palestrante
em eventos científicos de importância e visibilidade, modelos de
liderança feminina e oportunidades de desenvolver currículo e
ocupar cargos acadêmicos relevantes”, enumera Dr. Karin.
“Pretendemos seguir em frente com o estudo com a elaboração de novas questões, aprofundando um pouco mais o conhecimento que já temos e adquirindo outras informações úteis, que
poderão ser utilizadas para uma melhor compreensão do cenário,
para se traçar estratégias que possam beneficiar aquelas que, assim
como nós, escolherem essa fascinante especialidade. Enquanto isso,
sempre que temos oportunidade, temos procurado desenvolver espaços de atuação e de visibilidade para nossas colegas em vários
âmbitos”, acrescenta.



Da esq. para a dir.: Dr. Ivan Carilo Filho, Dr. Diego R.
Dametto, Dra. Ana Paula Barberio Bogdan e Dr. Pedro
Manechini
1.

Bicudo MC, Anzolch KMJ, Del Papa AC, Pazeto CL, Dalle YO,
Pompeo ACL. The brazilian women in urology: current profile based on a practitioner’s query. Int Braz J Urol. 2021 Jul-Aug;47(4):702-704. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2020.1052.
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AUA E EAU
ADAPTAM SEUS
CONGRESSOS
PARA A INTERNET
DURANTE A
PANDEMIA

a

pandemia da Covid-19 impôs drásticas mudanças na
programação dos eventos mundiais. Alguns foram
cancelados, outros, adiados ou adaptados para o
formato on-line, como aconteceu com os congressos
anuais da American Urological Association (AUA) e da European
Association of Urology (EAU). Mesmo considerando que as
experiências on-line podem não substituir completamente a
profundidade e a amplitude das conferências educacionais
presenciais, as instituições têm se empenhado para oferecer uma
programação virtual para levar educação aos urologistas.
AUA

Nos dias 27 e 28 de junho a AUA realizou o AUA Live,
com mais de 4 mil participantes, dos quais mais de 350 do
Brasil. O evento contou com mais de 35 horas de programação
educacional, incluindo uma palestra do Dr. Anthony Fauci sobre a
atual pandemia da Covid-19, além de diretrizes clínicas, cirurgias
semi ao vivo etc. A gravação do conteúdo, gratuito para os
membros da AUA, ficará disponível até junho de 2021.
Em julho foi realizado o Research Weekend (http://tinyurl.
com/y557sune), com quatro webcasts: Novel technologies for
benign urology research, Immune checkpoint inhibitors: impact
of macro and microenvironment on efficacy, Robotics, artificial
intelligence & machine learning e Early-career investigators
showcase. De julho a setembro, o Summer School Webinar
Series (http://tinyurl.com/y2m3gtau) contou com dois webinars
ao vivo sobre tópicos variados.



DR. LUIZ OTAVIO TORRES
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais

No portal da AUA (www.auavirtual.org/) há sempre uma
vasta programação de educação on-line. Não deixe de acessar!
EAU
A 35ª edição do congresso anual da EAU, que estava
programada para julho em Amsterdam, foi realizada na
modalidade on-line, com uma abrangente programação, com
sessões ao vivo, webcasts etc. O EAU20 Virtual Congress foi
realizado de 17 a 19 de julho. Entre os destaques, os webcasts
ProPSMA study, New frontiers in infections, Results from the
phase III study of nadofaragene firadenovec, The real effect
of prostate cancer treatment, Stones: the role of innovation e
Testis cancer and surgical andrology e a sessão Nightmare on
robotics, que abordou as complicações da cirurgia robótica sob
a ótica dos tribunais.
E de 20 a 26 de julho foi realizado o EAU20 Theme Week,
com foco em um tópico diferente a cada dia: andrologia, imagem,
urologia funcional, câncer de bexiga, câncer renal, câncer de
próstata e litíase.
Todos os membros da EAU têm acesso gratuito ao conteúdo
do congresso, que pode ser acessado em: http://tinyurl.com/
y5syzhkn.
Consulte o calendário de eventos on-line e os materiais
educacionais da EAU em http://tinyurl.com/y2x83f9b.
Seguimos confiantes de que novos tempos virão e
poderemos voltar aos eventos presenciais em breve.
Um abraço!
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QUAIS SÃO OS OUTROS
BENEFÍCIOS DE SER
MEMBRO DA SBU?

a

lém de todos os benefícios oferecidos pela SBU aos seus
membros, devemos destacar também aqueles oferecidos em
nível internacional. A SBU é uma das maiores Sociedades de
Urologia no mundo e sua interface com outras Sociedades internacionais
faz com que tenhamos visibilidade global. Abaixo listo algumas das
parcerias desenvolvidas com outras Sociedades, oferecendo benefícios
aos nossos associados.
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Anualmente dois urologistas brasileiros, após análise de currículo, participam do Congresso da AUA e realizam
estágio de um mês em um centro especializado nos Estados Unidos.
De forma similar, um urologista brasileiro participa do Congresso da EAU e faz um estágio de um mês em um
centro especializado europeu.
Centros especializados brasileiros também recebem dois urologistas americanos por um mês, após o Congresso
Brasileiro de Urologia e o Congresso Paulista de Urologia. Isso permite uma maior interação de urologistas brasileiros e americanos.
Descontos importantes nas anuidades da AUA e da EAU, possibilitando ao colega brasileiro participar de todas
as atividades
científicas dessas Sociedades (cursos, guidelines, atividades de educação continuada, revistas científicas etc.),
além de descontos nas inscrições dos congressos da AUA e da EAU.
A SBU oferece gratuitamente para seus membros serem automaticamente membros da CAU.
Devido à importância da SBU, a AUA oferece uma sessão científica em horário nobre (sábado à tarde) durante o
congresso da AUA: o Brazilian Portuguese Urological Program, que a partir deste ano terá tradução simultânea
para o português.
A partir deste ano também as sessões plenárias da AUA serão traduzidas para o português.
Desde o ano passado o AUA News, publicação da AUA, vem sendo oferecido on-line em português e enviado a
cada três meses para todos os membros da SBU que também são membros da AUA.

Já para os nossos residentes temos uma parceria com a AUA pela qual anualmente os dois residentes primeiros
colocados na prova de R2 assistem ao congresso da AUA e um deles participa do Resident’s Bowl, competição
entre residentes de vários países.
Temos também o Lessons in Urology, curso de Urologia para residentes brasileiros, que até 2019 era realizado de
maneira presencial, com a vinda de professores americanos. No ano passado, devido à pandemia, ele foi realizado
on-line juntamente com o TARGET, em dezembro.
Como podem ver, ser sócio da SBU abre a oportunidade para os nossos sócios poderem ter participação ativa
em outras Sociedades internacionais importantes, trazendo para os nossos membros o que há de mais moderno
na Urologia global.

Dr. Luiz Otavio Torres
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais
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CANCELAMENTO DOS CONGRESSOS DA AUA E DA
EAU E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA SBU
BODAU 02 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 31-33
AUTOR: LUIZ OTAVIO TORRES

PARCERIAS DA SBU COM ENTIDADES
INTERNACIONAIS SÃO RETOMADAS
BODAU 01 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 26
AUTOR: LUIZ OTAVIO TORRES

REUNIÕES DE TRABALHO ON-LINE DA SBU COM A
AUA E A AUA
BODAU 02 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 29
AUTOR: LUIZ OTAVIO TORRES
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CORRESPONDENTE INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
|| CORRESPONDENTE

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-
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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

40
BODAU Platinum

|

CORRESPONDENTE INTERNACIONAL

REVOLUÇÃO
EDUCACIONAL
EM ÉPOCA DE
PANDEMIA
*Assista ao vídeo sobre o
robô de telepresença para
educação e assistência aos
pacientes pelo QR Code
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DR. ANDRÉ BERGER
especialista em cirurgia
robótica, professor de
Urologia da University of
Southern California (Los
Angeles, EUA) e membro
do Departamento de
Comunicação da SBU
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pandemia da Covid-19 tem
impactado sobremaneira a
sociedade em vários aspectos como da saúde, social e

econômico.
A partir do meio de março, o
American College of Surgeons recomendou a interrupção das cirurgias eletivas. O distanciamento social tornou-se
uma expressão comum, e grandes congressos como AUA e EAU foram abruptamente cancelados. Foram organizados
revezamentos para profissionais de saúde e trainees a fim de protegê-los da exposição e preservar os equipamentos de
proteção individual (EPIs). Nas semanas
seguintes, a maioria dos hospitais reduziu o volume não essencial de cirurgias,
realizando apenas cirurgias emergenciais, urgentes ou sensíveis ao tempo. O
aumento do número de casos continuou
sendo exponencial no mundo todo.
A rápida adaptação da prestação
de serviços de saúde em modelos de telessaúde e por telefone em vários centros mudou drasticamente nosso cenário
clínico. O volume normal de pacientes
internados diminuiu à medida que os
hospitais se preparavam para o surgimento de casos da Covid-19 e possível
remanejamento de médicos para áreas
de necessidade. A adaptação teve que
ocorrer rapidamente. No entanto, isso
era apenas parte do desafio que as instituições acadêmicas enfrentariam.
Em hospitais universitários, devemos
equilibrar as prioridades entre o atendimento ao paciente e a educação dos

|
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trainees. A combinação de conferências e
experiências didáticas, além de educação
clínico-cirúrgica prática é fundamental
para treinar a próxima geração de urologistas. Quando a didática presencial é
cancelada e o volume cirúrgico é significativamente reduzido, como um programa
adapta a educação rapidamente?
Extrapolando os ambientes acadêmicos tradicionais, muitos profissionais
já formados confiam em congressos, encontros ou palestras profissionais para se
manterem atualizados.
Como enfrentar uma pandemia e
ao mesmo tempo manter viável a educação urológica?
Grandes desafios trazem grandes
oportunidades.
A tecnologia associada a facilidade e
velocidade de comunicação promoveram
uma explosão de atividades educacionais.
As chamadas lives primeiro para
troca de experiências com profissionais
em países mais afetados pela Covid-19
se tornaram frequentes nas redes sociais,
com médicos atuando como correspondentes internacionais em front de guerra.
Houve então, a conversão das atividades administrativas e educacionais
institucionais para videoconferências por
meio de tecnologias como Zoom, Google
Hangouts e Skype.
Tivemos a oportunidade de testar
um robô de telepresença para simular
telementoria e rounds virtuais durante e
após cirurgia robótica*.
A University of California San Francisco promoveu videoconferências inte-
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grando vários departamentos urológicos
americanos com engajamento importante.
Instituição onde trabalho, a University
of Southern California (Los Angeles)
criou o Urology 60 minutes, no qual toda
quinta-feira, por uma hora, expoentes
mundiais debatem temas relevantes e
variados na Urologia.
O engajamento nessas atividades
tem sido exponencial. Em várias consultas, trainees, inclusive, consideraram as
atividades virtuais mais enriquecedoras
do que as próprias atividades presenciais.
AUA e EAU, entre outros, criaram
versões eletrônicas dos seus congressos.
No Brasil, a SBU rapidamente se
adaptou à nova realidade, aproveitando
a adversidade para estar ainda mais próxima de seu associado. O SBU em Casa,
nas terças e quintas-feiras à noite, tem
promovido discussões enriquecedoras
entre urologistas importantes em diversas áreas de atuação, já tendo abordado
câncer de próstata, telemedicina, infecções urinárias, entre outros temas.
Como urologistas somos uma comunidade conhecida por coragem, determinação, curiosidade acadêmica e
inovação. A pandemia da Covid-19 provocou mudanças tanto na nossa prática
clínica e cirúrgica quanto nas atividades
educacionais. Grandes crises acabam
muitas vezes precipitando o progresso.
Telemedicina, telementorias em tempo
real, congressos virtuais felizmente e
certamente estão aqui para ficar e serem aprimorados.
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PROJETO CURITIBA

SEM SONDA
REALIZA ENUCLEAÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA
E DIMINUI FILA DE ESPERA PARA TRATAMENTO DA HPB
Dr. Gino Pigatto Filho

Dr. Thiago Hota

urologista nos hospitais Marcelino
Champagnat, Vita Batel, Ônix e Hospital
do Idoso Zilda Arns (PR)

médico do corpo clínico e preceptor
do Serviço de Urologia do Hospital
Nossa Senhora das Graças (PR)

A pandemia causada pela Covid-19 interrompeu o fluxo regular de cirurgias eletivas por
meses, levando ao acúmulo de casos aguardando procedimentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna da próstata
(HPB) foi um dos que sofreram grande
impacto, com elevado número de pacientes, em sua maioria idosos, em uso de
cateter vesical de demora, que tiveram suas
cirurgias adiadas, principalmente nos serviços
públicos de saúde.



Ao identificar essa situação, a equipe de Urologia
do Hospital do Idoso Zilda Arns, em Curitiba, liderada pelo Dr. Thiago Hota, com apoio da Russer/
Lumenis, idealizou o projeto humanitário Curitiba
sem Sonda, entre os dias 16 e 28 de novembro de
2020. Todo o material associado especificamente ao
método, como as fibras, gerador e morcelador, foram
doados pela Russer/Lumenis, enquanto os custos com
insumos básicos hospitalares foram custeados pelo
hospital, e os médicos envolvidos não receberam qualquer benefício financeiro para a realização do evento.
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Em duas semanas foram realizadas 33 enucleações endoscópicas da próstata pelos urologistas
Thiago Hota, Gino Pigatto Filho e Tiago Cesar Mierzwa. Dessas, 25 HoLEP (Holmium Laser Enucleation
of Prostate) com uso da tecnologia MosesS, cinco
HoLEP tradicionais e três BipoLEP (Bipolar Enucleation of Prostate). A tecnologia Moses, recentemente
autorizada para uso clínico em nosso País, permite a
enucleação com Holmium laser, com uma hemostasia mais rápida e mais efetiva, levando a redução do
tempo cirúrgico e altas ainda mais precoces.
Do ponto de vista assistencial, o projeto ofereceu
procedimento com maior perfil de segurança (menores
índices de sangramento, transfusões e reintervenções),
além de melhores resultados em longo prazo. Em tempos de pandemia, quando a escassez de leitos é ponto
crítico, a realização da enucleação permite alta hospitalar precoce para a maioria dos pacientes (período de
internação inferior a 24 horas), fato que reduz os custos e melhora toda a cadeia de assistência.
Na esteira desse projeto, nasceu um braço educacional, o 1o Brazilian Enucleation Meeting (BEM),
com coordenação dos urologistas Daniel Moser (SP),
Marcelo Langer Wroclawski (SP) e Thiago Hota (PR),
contando com a colaboração dos Drs. Gino Pigatto
Filho (PR), Tiago Cesar Mierzwa (PR) e Luiz Edison
Slongo (PR). Esse encontro entre urologistas de todas as regiões do País teve o objetivo de promover a
enucleação endoscópica da próstata com as mais variadas formas de energia. Foram realizadas seis cirurgias com transmissão ao vivo, sendo três HoLEP (Dr.
Thiago Hota) com a tecnologia Moses e três BipoLEP
(Dr. Daniel Moser e Dr. Alberto Ambrogini), além de
uma vasta programação científica.
A enucleação vem sendo apontada como a primeira escolha de tratamento para próstatas maiores

Urologistas realizaram 33 enucleações endoscópicas
da próstata
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33

ENUCLEAÇÕES

que 80g, de acordo com os principais guidelines internacionais, bem como uma ótima opção para próstatas
menores. Apesar disso, essa técnica ainda encontra
algumas barreiras para se difundir no Brasil, seja pela
curva de aprendizado mais longa, seja pelos custos associados à sua implantação.
Tanto o Curitiba sem Sonda quanto o BEM são
iniciativas que, certamente, irão se somar a outras
(como o trabalho realizado no Hospital das Clínicas da
USP e da Unicamp) para disseminar a enucleação de
próstata em nosso país.

ENDOSCÓPICAS
DA PRÓSTATA

6

CIRURGIAS

REALIZAÇÃO DA ENUCLEAÇÃO PERMITE
ALTA HOSPITALAR PRECOCE PARA A
MAIORIA DOS PACIENTES (PERÍODO DE
INTERNAÇÃO INFERIOR A 24 HORAS), FATO
QUE REDUZ OS CUSTOS E MELHORA TODA A
CADEIA DE ASSISTÊNCIA.”

C/ TRANSMISSÃO
AO VIVO

2

SEMANAS

Participaram do 1º Brazilian Enucleation Meeting
os Drs.: Luiz Sergio Santos (PR), Eduardo Lucas Terra (RS),
Luiz Edison Slongo (PR), Gino Pigatto Filho (PR), Leocacio Vinicius de Souza Barroso (CE), Renato Argolo (DF),
Leonardo Lopes (MG), Michael Hennich (SC), Parsifal
Nobrega Botelho (CE), Francisco Fonseca (SP), Gustavo
Toniazzo (RS), Nário Takimoto (PR), Luiz Alberto Zanettini
(RS), Marcelo José Sette (SC), Ailton Fernandes (RJ), Thiago Hota (PR), Daniel Moser (SP), Cyro Cezar de Oliveira
(PR), Jonathan Doyun Cha (SP), Vitor Brandani Garbelini (PR), Gustavo Cruz (PR), Eduardo Pereira de Miranda
(SC), Marcelo Wroclawski (SP), Alberto Ambrigini (SC),
Waldemaro José Ferreira (SC) e Fernando Koleski (PR),
Kynthia Sanchez (representante da Lumenis) e Rosana B.
Oliarte (representante da Russer).

Participantes do 1º Brazilian Enucleation Meeting
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VOLUNTARIADO
FAZ PARTE DA MINHA VIDA
Dra. Franscine Carvalho
urologista de Porto Alegre (RS), preceptora
da Residência Médica em Urologia no
Hospital São Lucas da PUC-RS, teleconsultora
de urologia no Telessaúde-RS, projeto da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

m

inha história com o voluntariado se entrelaça com
a minha existência.
Pensando aqui, não me lembro de um momento da minha vida em que não estivesse envolvida em algum projeto.
Uma das minhas primeiras lembranças é de voltar com
a minha avó, da chácara, e levar abacates (muitos abacates!)
para uma instituição de crianças com necessidades especiais.
Eu deveria ter pouco mais de cinco anos.
Durante o período escolar, sempre fui estimulada a participar de projetos sociais. Alguns anos atuávamos em creches,
outros, em casa de idosos.
Isso fez com que desde muito jovem eu aprendesse (e
vivenciasse) as diferenças em nossa sociedade.
Uma sociedade onde alguns possuem tanto e outros tão pouco.
Ao deparar com essa realidade percebi o quanto eu tinha



e soube o quanto eu poderia oferecer.
Muito desse aprendizado recebi em casa. Meus pais que
nos introduziram ativamente no mundo do voluntariado, a
mim e ao meu irmão mais novo.
Há 20 anos “adotaram” uma família e os acompanhamos
contribuindo conforme a necessidade (cestas básicas semanais, material escolar, medicamentos, orientações).
Além disso, são fundadores de um grupo de voluntariado denominado Linguagem do Coração. O projeto nasceu do
desejo de amigos fazerem o bem. E já ajudou muita gente. De
muitas formas. Durante anos, aos finais de semana, cozinhávamos e montávamos marmitas em caixas de leite recicladas para
entregarmos a moradores de rua no centro de Porto Alegre.
Lembro-me de ficar impressionada com o tamanho das panelas cheias de alimentos. E mais impressionada ainda com as
filas que se formavam quando chegávamos para distribuição.
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Outro projeto que durou anos foi de entrega de lanches para os acompanhantes de
pacientes pediátricos internados na emergência
do Hospital Santo Antônio da Santa Casa de
Porto Alegre. Juntamo-nos a outro grupo de voluntários e em conjunto trabalhamos ampliando e melhorando as condições de uma creche
em uma área muito necessitada da cidade que
abrigava mais de cem crianças sob cuidados de
uma senhora que os abrigava e dava alimento
e atenção. No Cantinho da Vó Georgina realizamos muitas ações.

QUANDO TU TE PROPÕES A
FAZER ALGO POR OUTRO
SER HUMANO QUE
ESTÁ NECESSITANDO,
PODES TER CERTEZA, UM
POUCO DE TI SE
CURA TAMBÉM.

TODOS AO MEU REDOR SE RENDEM AO VOLUNTARIADO
Vira e mexe estou envolvida em alguma arrecadação de
alimentos, roupas, material escolar, higiene. Eventos de arrecadação para Páscoa, dia das crianças, Natal. As pessoas já
conhecem meu histórico com o voluntariado e com frequência me convidam para participar. Fico feliz que lembrem de
mim dessa forma.
Além disso, quem vai chegando na família acaba sendo agregado e conquistado pelo voluntariado – meu marido,
meus sogros, cunhados e amigos.
Minha filha, hoje com quatro anos, já entende a dinâmica da doação. Do jeito dela. Desejo ser para ela o que meus
pais foram para mim.
O projeto mais recente que estou participando, em tempos de pandemia e distanciamento social, é o de um brechó
virtual. O Projeto Garimpando o Amor (@projetogarimpando)
possui renda 100% revertida a uma instituição aqui de Porto
Alegre. Garimpamos closets e transformamos em amor.
Tenho uma amiga que usa uma expressão que faz todo



o sentido para mim: “a infância é o chão que se pisa a vida
inteira”. Acredito muito nesse conceito. É desde pequeno que
aprendemos que podemos fazer a diferença e transformar a
nossa sociedade em um lugar melhor. É preciso passar isso
para as próximas gerações por meio do EXEMPLO.
Nunca é tarde para começar.
Se eu pudesse te dar uma sugestão, por mais clichê que
possa parecer, seria: ajude o próximo.
Quando tu te propões a fazer algo por outro ser humano
que está necessitando, podes ter certeza, um pouco de ti se
cura também.
A troca é imensa.
Quantas alegrias pude presenciar ao longo desses tantos
anos de estrada. Quantas histórias, quanto aprendizado.
Um simples gesto de estender a mão tem o poder de
mudar a vida de uma pessoa. É transformador. Já presenciei
isso e é algo inexplicável.
Tu não vais te arrepender.
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COMO ESCREVER UM
ARTIGO PARA
O IBJU?
Dr. Luciano
A. Favorito
Editor-chefe do Int Braz J Urol
Professor titular da Unidade
de Pesquisa Urogenital da UERJ
Urologista do Hospital Federal
da Lagoa
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International Brazilian Journal of Urology é a revista de Urologia mais importante da América Latina e
uma das dez mais importantes do mundo. O fator de
impacto da revista é de 1.342, uma pontuação bastante relevante. O Int Braz J Urol é a revista oficial da Sociedade
Brasileira de Urologia, sendo totalmente financiada pela nossa
entidade. O serviço que a SBU presta aos seus associados através
dessa política de financiamento e manutenção da revista é inestimável para seus associados e para toda a comunidade urológica.
Nossa revista é totalmente open access, ou seja, todos
os seus artigos podem ser baixados gratuitamente. Nossa revista
também não cobra para que os artigos após serem aceitos possam ser publicados. Essa política é única entre as revistas urológicas e nos diferencia. Em 2020 nos tornamos a revista oficial
da Confederação Americana de Urologia (CAU), uma entidade
parceira e de grande visibilidade.

•

Revise o inglês com um nativo antes de submeter – artigos em inglês escritos incorretamente são rejeitados imediatamente

•

Veja com cuidado as normas da revista
que se encontram em nosso site: artigos
submetidos fora das normas são rejeitados
imediatamente

•

Cheque as referências com cuidado

•

Opte por submeter artigos originais de relevância, dentro de linhas de pesquisa bem estabelecidas ou dentro de estudos realizados
em centros de referência. Estudos multicêntricos originais são bem avaliados também.

•

Artigos de revisão sistemática e metanálise de temas originais e com metodologia
adequadas são bem-vindos

•

Revise a estatística com um profissional. Erros
de estatística levam à rejeição imediata do artigo
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O International Brazilian Journal of Urology não para de crescer e
ser prestigiado. No ano de 2020 tivemos mais de 1.100 artigos recebidos para análise, um recorde absoluto na história da revista. Aproveito aqui para agradecer o apoio que temos recebido da equipe da
revista, dos editores associados e do corpo editorial, que fazem um
trabalho incansável para o crescimento da publicação.
Vamos tentar responder então à pergunta deste artigo:
Como devo escrever um artigo para o Int Braz J Urol?
Ao assumirmos a editoria da revista em 2019, promovemos algumas mudanças importantes com o objetivo de aumentar
o impacto do nosso periódico: acabamos com a publicação de
relatos de casos, passamos a aceitar apenas artigos em inglês,
estamos dando prioridade para artigos de revisão e artigos originais de grande relevância, com isso nosso índice de rejeição se
encontra perto de 90%.
As principais dicas para publicar um artigo são:

•

Não submeta relatos de caso

•

Não submeta artigos em português

•

Tenha cuidado com a qualidade das figuras. Figuras de baixa qualidade podem levar à rejeição imediata do artigo

•

Tenha cuidado com as tabelas. Tabelas com
formatação inadequada podem levar à rejeição imediata do artigo

Seguir essas dicas aumenta muito a
chance de seu artigo ser avaliado. Todos
os artigos são encaminhados para a revisão por pares, o que é mandatório para
as revistas científicas de alto nível. E sempre incentivamos que nossos associados
submetam artigos para nossa revista.
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E O “LANCET”
DA CLOROQUINA?

O QUE O FIASCO DO ESTUDO DA SURGISPHERE EM UM DOS
MAIS PRESTIGIADOS PERIÓDICOS MÉDICOS PODE NOS ENSINAR
A RESPEITO DE PESQUISA REPRODUTÍVEL
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crise da Covid-19 gerou frenesi por soluções e, numa
plataforma de pesquisas antes da revisão (pre-print),
Didier Raoult defendeu que a hidroxicloroquina
(HCQ) seria a desejada resposta. Pequeno e limitado
estudo, logo foi publicado com grande impacto graças a líderes
como Trump e Bolsonaro, que a endossaram até em casos leves.
A saga da HCQ logo teve virada de mesa no The Lancet,
no qual a desconhecida Surgisphere publicou grande estudo
associando HCQ a aumento de mortalidade em casos graves.
Porém sua integridade foi questionada e ele foi retratado após
pressão para verificar sua fonte de dados. Esse fiasco científico evoca o famigerado artigo da vacina MMR e autismo, do
mesmo The Lancet (retratado após 12 longos anos), e que hoje
baseia muitos anti-vaxxers.
Resultados de estudos de intervenção correspondem à
verdade (verdadeiro positivos e verdadeiro negativos) ou não
(falsos positivos ditos com erro do tipo I e falsos negativos com
erro do tipo II). O rigor é maior em evitar o tipo I pelo potencial
malefício de dar algo inócuo para pessoas.
A crise de reprodutibilidade em pesquisa (RP) enseja mudança de paradigma. Apenas em biologia, 70% dos
cientistas não conseguem reproduzir outras pesquisas, e
60% nem suas próprias! Para John Ioannidis, especialista do
tema, a maioria das pesquisas são falhas, e aquelas com interesses financeiros ou grande impacto têm mais propensão
à falha de RP. Essa falha reduz eficiência, atrasa o progresso
científico e gera uma crise pública de confiança. Estudos pré-clínicos sem RP chegam a custar US$ 28 bi/ano, sendo 85%
dele evitáveis. O viés de publicação ao aceitar sobretudo estudos “positivos” só aumenta a crise.
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Avaliação independente de dados é fundamental para
gerar evidências robustas, um tipo de “mecanismo de autocorreção”. Segundo Ioannidis, o valor da RP não se baseia na
correção dos resultados dos estudos, mas em explicar o que
foi feito neles. Embora não haja consenso, há diretrizes para se
atingir RP. Primeiro, compartilhar dados fonte não identificados
para validação e para novas descobertas por demais cientistas.
Segundo, usar materiais de referência autenticados e identificáveis em experimentos, pois geram dados mais confiáveis e
reprodutíveis. Terceiro, estruturar adequadamente métodos e
análises, com pré-registro para sua avaliação crítica antecipada.
Finalmente, publicar mais resultados negativos pois auxiliam na
interpretação de resultados positivos relacionados e no desenho
de novos estudos.
A urgência na Covid-19 desnudou a mazela dos estudos
precários ou falsos e falta de RP, independentemente de viés
político. Havia para o editor do The Lancet sem dúvida imperativo de aceitar artigo contrário ao que suscitara uso da HCQ
e dotado de provável erro do tipo I e maleficência; porém, no
futuro, ele terá menos dissabores ao exigir mais adesão à RP nas
submissões. Pelo menos agora foram mais céleres na retratação
que no passado. Mais da saga da HCQ e de RP para o leitor
interessado na versão via QR-Code.

Acesso pelo
Leia a versão
estendida do
artigo pelo
QRCode

Referências

Dr. Roberto Lodeiro Müller, uro-oncologista

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

do Centro de Pesquisas Oncológicas em
Florianópolis (SC) e research fellow de Uro-

ducibility-1.19970
2. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.

-Oncologia na Duke University (2011-13)
roberto.muller@cepon.org.br

pmed.0020124
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24411643/

Dr. João Ricardo Nickenig Vissoci, pesquisa-

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

dor e metodologista científico da Divisão

5. https://www.nature.com/articles/d42473-019-00004-y
6. https://blog.scielo.org/blog/2014/02/27/reprodutibilidade-em-resultados-de-pesquisa-a-ponta-do-iceberg/#.XxSawp5KjSE

de Cirurgia da Duke University (USA)
jnv4@duke.edu

7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25334033/
8. https://www.nap.edu/read/25303/chapter/9#119
9. https://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/journal.pcbi.1003285&type=printable

Dr. Marcos Adriano Garcia Campos, médico da Secretaria Municipal de Saúde de
São Luís (MA)

10. https://www.nature.com/articles/d42473-019-00004-y
11. https://scholar.google.com/scholar?q=10.1093%2Fjisesa%2Fiew092



de Emergência Médica do Departamento

marcos.adrianogc@gmail.com

EDIÇÃO 4 Platinum | OUT . DEZ | 2021

CELULAR

51
BODAU Platinum

|

PONTO DE VISTA

OS FILHOS DA “GRIPEZINHA”
BODAU 04 | ANO XXXI | 2020
PAGS.38, 39
AUTOR: ROBERTO LODEIRO MÜLLER,
KARIN MARISE JAEGER ANZOLCH

ICS ELABORA RELATÓRIO SOBRE A TERMINOLOGIA PARA
SINTOMAS E DISFUNÇÕES DO TRATO URINÁRIO INFERIOR E DO
ASSOALHO PÉLVICO DE HOMENS ADULTOS
BODAU 03 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 93
AUTOR: RICARDO VITA,
CARLOS A. L. D’ANCONA



EDIÇÃO 4 Platinum | OUT . DEZ | 2021

52
BODAU Platinum

|

UROLOGIA TRANSLACIONAL

UMA CHAMADA
URGENTE PARA O USO
MAIS RESPONSÁVEL
DE TECNOLOGIAS DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA NA
INFERTILIDADE MASCULINA
AS OCULTAS E GRAVES CONSEQUÊNCIAS ATUAIS E FUTURAS
DECORRENTES DO ABUSO NA INDICAÇÃO DA TÉCNICA, DA FALTA DE
INVESTIGAÇÃO ANDROLÓGICA E DA INAÇÃO

a

medicina trata da ciência e
da arte de curar e é orientada pelos pilares do diagnóstico correto, tratamento
adequado e, mais importante, prevenção
de doenças e mecanismos de doença. A
ciência por trás da “arte da medicina” engloba uma variedade ilimitada e sempre
crescente de práticas de saúde e novas
tecnologias evoluídas para manter, restaurar ou melhorar a saúde geral e a qualidade de vida, orientando os profissionais
de saúde para resultados otimizados com
intervenções mínimas, evitando assim
aplicação excessiva de tecnologia e riscos
desnecessários.
Com o advento de outro tipo de
“arte” ou ART (do inglês: Assisted Reproductive Technologies - Tecnologias de
Reprodução Assistida), embora represente
um avanço marcante no manejo do ho-

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



te nas causas genéticas, epigenéticas e moleculares como explicações contribuintes para a falha biológica da reprodução.
Ressalte-se que levantamentos recentes apontam a infertilidade masculina na América Latina responsável por 52% dos
casos de infertilidade conjugal, portanto, o urologista como
médico classicamente responsável pelo cuidar do homem não
pode ser alijado do processo.
Embora os resultados obtidos após a ICSI sejam razoáveis e muito convidativos para ampliar-se a escala de indicações, a técnica continua intrusiva, contorna os processos de
seleção de fertilização normais estabelecidos na fertilização
de mamíferos nos últimos 300 milhões de anos ou mais, ignorando a doença ou condição médica associada e buscando
de qualquer maneira a obtenção de um único espermatozoide mesmo que de baixa qualidade. Sob uma perspectiva de
custo-efetividade está muito atrás de tratar corretamente o
problema masculino (4,5,6,7).
A pedra angular da investigação do homem infértil é
uma história detalhada combinada com um exame físico cuidadoso. Próxima etapa fundamental obrigatória no processo
de investigação inicial consiste em duas análises de sêmen,
seguidas de testes de função espermática. O mal-entendido
proposital fundamental subjacente a essa abordagem por não
poucos laboratórios de fertilização in vitro ao redor do mundo, e em especial em países sem mecanismos regulatórios,
nem comitês de supervisão independentes e nem uma forte,
atuante e não serviçal andrologia, é que a fertilidade masculina é convenientemente definida e classificada apenas em
termos de uma concentração limite de espermatozoides móveis e morfologicamente normais que deve ser excedida se um
determinado paciente for classificado como fértil ou infértil e
direcionado diretamente para FIV/ICSI de qualquer maneira.
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Deve ser destacado que a análise do sêmen é um passo inicial,
não uma prova de fertilidade ou infertilidade (8).
MARCADOR BIOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DOS
ESPERMATOZOIDES
Como a experiência clínica revelou, não é tanto o número absoluto de espermatozoides que prediz a fertilidade, mas
sim sua competência funcional. Como resultado, a andrologia
forneceu à comunidade médica testes in vitro que foram desenvolvidos para monitorar a competência funcional dessas células
em termos de seu potencial de fertilização e desenvolvimento
embrionário inicial com a formação do pró-núcleo. Além disso,
uma variedade de marcadores bioquímicos foram desenvolvidos
nas últimas duas décadas e constantemente em aprimoramento, fornecendo informações sobre fatores como a eficiência da
espermiogênese e a presença de estresse oxidativo.
Um exemplo de tais critérios bioquímicos é a creatina-quinase (10,11,12), que pode ser usada para avaliar a normalidade da espermiogênese, fornecendo informações sobre
a retenção do excesso de citoplasma residual pelos espermatozoides, especialmente crítica na fisiopatologia da varicocele e sua característica de espermatozoides imaturos. Outro
exemplo de marcador biológico para função defeituosa dos
espermatozoides é a geração celular de espécies reativas de
oxigênio (ROS), determinados com precisão por um laboratório de andrologia capacitado (13,14). Produzidas em baixos
níveis fisiológicos, essas moléculas são extremamente importantes (15). No entanto, quando produzidos em quantidades
excessivas, oxidantes como o peróxido de hidrogênio podem
interromper a função dos espermatozoides, induzindo danos
peroxidativos à membrana plasmática e quebra no DNA. Além
disso, a presença de leucócitos influencia fortemente os níveis
de ROS seminais. Mesmo em amostras de sêmen de uma população fértil com níveis de leucócitos abaixo de 1 x 106 / mL,
níveis aumentados de ROS são encontrados e têm efeitos deletérios (16). A diferença entre the flash IVF/ICSI, infelizmente
a forma como está sendo comercialmente realizado hoje em
dia em centros específicos de FIV, regiões e países, e um correto mais responsável uso dessa tecnologia (17) depende do
correto diagnóstico da causa subjacente, tratando o paciente
de acordo com o fator causal, como em qualquer outra área da
medicina, e focando no tempo adequado para alcançar a função ideal dos espermatozoides por meio de intervenções andrológicas selecionadas para melhores resultados. Ressalte-se
ter no arsenal do laboratório de andrologia testes funcionais
de espermatozoides confiáveis para

prever as taxas de sucesso
ou pelo menos minimizar as chances de falha, diminuindo a
carga para o casal de tentativas repetidas e muitas vezes inexplicáveis de fracasso reprodutivo.



Um crescente corpo de evidências sugere que a história
reprodutiva influencia a mortalidade pós-reprodutiva, fatores
como número de irmãos, idade no primeiro parto, gravidez múltipla ou ausência de gravidez estão correlacionados com maior
mortalidade parental, mesmo em países desenvolvidos (18).
Essa evidência deve ser mais um motivo para levantar uma bandeira vermelha no sentido de não investigar a causa subjacente
da infertilidade e ao mesmo tempo ser um estímulo para melhorar os métodos para restaurar a saúde geral masculina, função
testicular e, consequentemente, função espermática. Uma das
medidas da qualidade do espermatozoide que pode ser avaliada
com protocolos validados é a fragmentação do DNA espermático (SDF) (19). No entanto um alerta deve ser lançado, pois os
testes SDF têm sido usados de forma distorcida como um substituto pobre e impróprio para a avaliação adequada do homem
infértil, de forma que se os resultados mostram níveis elevados
de fragmentação de DNA, diz que há pouco a se fazer e, como
consequência, ICSI é o único “tratamento”. Por outro lado, se
os níveis de SDF são normais, a indicação de ICSI também está
feita com o argumento de que “este é um bom caso para ir
direto para ICSI”, uma série de desculpas surgem para justificar
a má conduta, como: “a mulher está ansiosa” ou “não querem perder tempo”! Um teste poderoso que poderia ser usado
como fator prognóstico ou marcador de melhora é transformado em cartão verde para prosseguir com mais do mesmo, independentemente de ser a melhor opção ou não.
A propósito, o grau de complicações implícitas no ambiente circundante da FIV engloba uma lista crescente de eventos, muitas vezes nunca totalmente explicados e nem mesmo
mencionados, a casais inférteis no complexo processo de tomada de decisão de proceder ou não na montanha-russa da FIV.
Por exemplo, em um artigo recente analisando mais de 300.000
nascimentos, 2% sendo de concepção assistida, foi demonstrado que a porcentagem geral para qualquer defeito de nascimento em gestações envolvendo concepção assistida foi de
8,3%, em comparação com gestações sem concepção assistida. O percentual de defeitos congênitos com FIV foi de 7,2%.
Na FIV com ICSI foi encontrada maior porcentagem de defeitos
congênitos, 9,9% [razão de chances não ajustada: 1,77; ajustado 1,57] (20). A verdadeira questão é quantos desses casais
realmente tinham uma indicação real para se submeter ao ICSI?
Quantos deles tinham um diagnóstico claro de uma condição
andrológica intratável ou irreversível antes de prosseguir? Quantos deles poderiam ter sido tratados com sucesso sem a tecnologia mais invasiva de concepção assistida? Como será o futuro
das crianças nascidas após a ICSI dentro de 20 a 30 anos?
Em outro artigo, as mudanças transgeracionais na integridade genética somática e da linha germinal da prole de primeira
geração derivada de espermatozoides danificados no DNA foram
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avaliadas em camundongos e demonstraram que a instabilidade
genômica na prole é diretamente dependente da quantidade de
dano ao DNA presente no espermatozoide do pai no momento da fertilização (21). Como no procedimento da ICSI, os olhos
do(a) embriologista não conseguem acessar o conteúdo de DNA
do espermatozoide escolhido aleatoriamente na placa de Petri,
mesmo com a melhor das intenções, pode-se supor que, se não
houver tratamento adequado (ex.: antioxidantes (22), hCG, r-FSH
(23), microcirurgias (6,7,9), etc.) prévio antes do ciclo de ICSI,
o uso de espermatozoides com DNA danificado ou impróprios
poderia ter sido evitado.
Do ponto de vista do mercado e financeiro, com a crescente globalização, uma nova onda de fusão de laboratórios de
fertilização in vitro está ocorrendo muito rapidamente em todos
os continentes. Os laboratórios de fertilização in vitro estão sendo
adquiridos parcial ou totalmente e/ou controlados por bancos de
investimento privados, fundos de ações e investidores, portanto,
bebês de fertilização in vitro estão se tornando parte de carteiras
de investimento em muitos países. Isso poderia ser até uma oportunidade boa para tratamento mais humanizado e adequado e
proporcionar uma melhoria da saúde dos pacientes e na própria
aplicação da tecnologia de reprodução assistida, desde que essas
empresas em rápido crescimento entendam a importância de um
laboratório de andrologia de alta complexidade no contexto de
cuidados andrológicos corretos usando diretrizes para infertilidade masculina e aplicando soluções de eficácia com menos risco
para os casais e as gerações futuras.
UROLOGISTA NÃO É COADJUVANTE NO PROCESSO
Enfim, os urologistas e andrologistas precisam se posicionar e assumir o seu papel de ator principal e não de coad-

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

doença renal crônica estágio 5 (DRC 5) é uma
grave condição cuja taxa de filtração glomerular
(TFG) é menor que 15 mL/min, em que o paciente
geralmente evolui para necessidade de terapia de
substituição renal (TSR). As principais formas de TSR são a
hemodiálise (HD), a diálise peritoneal (DP) e o transplante renal (TxR), sendo o alotransplante o tratamento padrão ouro
para os pacientes que tenham as condições clínico-cirúrgicas
que os habilitem para tal modalidade terapêutica.
Não obstante, existe uma desproporção entre a oferta de rins de doadores humanos, sejam esses aloenxertos
oriundos de doadores vivos (relacionados ou não relacionados), ou de doadores falecidos. Em função dessa escassez
de órgãos humanos para transplante, combinada à alta incidência (casos novos/tempo) de DRC terminal, justamente
em virtude da etiologia dessa grave e limitante doença estar
relacionada a outras entidades nosológicas também muito
prevalentes, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e



o diabete mellitus (DM), existe uma desproporção entre a
necessidade e o recurso.
Diante disso, a perspectiva de transplantes entre espécies
diferentes (xenotransplantes) é bastante atraente. Esse problema poderia ser resolvido se os rins de porcos geneticamente
modificados se mostrassem clinicamente seguros e eficazes. A
deleção programada de antígenos suínos, em associação com
a introdução de genes protetores humanos (transgênicos), podem controlar a resposta imune humana (1). Atualmente, porcos com até nove manipulações genéticas estão disponíveis. A
administração de novos agentes que bloqueiam a via de estimulação CD40/CD154, como um anti-CD40 mAb, suprimem a resposta imune adaptativa, levando à sobrevivência do enxerto de
rim porcino por muitos meses, sem que haja rejeição. O grande
limitante são as doenças infecciosas. No entanto, na ausência
de respostas imunes inatas e adaptativas, os rins suínos transplantados geralmente apresentam excelente função, conforme
demonstrado em estudos experimentais com primatas (1).
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Em um modelo de transplante renal de GTKO/CD55 porco
para macaco, Higginbotham et al. demonstraram que baixos níveis de anticorpos contra antígenos porcinos em Rhesus estavam
associados à relativamente prolongada sobrevida do enxerto
(por mais de quatro meses) (2). Entretanto, quando os níveis
desses anticorpos eram altos, houve rejeição dentro de apenas
uma semana pós-transplante (Yamada et al.) (3). Outrossim,
quando a terapia imunossupressiva convencional foi empregada, a sobrevida de xenoenxertos foi curta, a menos que altos
níveis séricos de agentes imunossupressores tivessem sido mantidos (anti-CD154 mAb), com bloqueio da via de coestimulação
CD40/CD154, porém com risco inaceitável de infecção. Como
os anti-CD154 mAbs estão associados a complicações tromboembólicas, e como os anti-CD40 mAbs parecem ser igualmente
efetivos, mostram-se como agentes promissores, embora ainda
não aprovados pelo Food and Drug Administration (FDA) (1).
Porcos geneticamente modificados (transgênicos), como os
“TKO pigs”, que expressam proteínas protetoras humanas, es-

tão em desenvolvimento. É possível que em cerca de dois anos
já possa haver algum ensaio clínico em humanos. Os prováveis critérios de elegibilidade devem incluir idade entre 55 e 65
anos, ausência de comorbidades, além da DRC terminal (estágio 5), sendo os portadores de doença renal policística do
adulto (DRPA) potenciais candidatos ideais, tipo sanguíneo B ou
O em função do maior tempo de espera em lista para doadores
humanos falecidos, sem anticorpos anti-HLA, para evitar reação cruzada por DSA (Anticorpo Doador Específico), e prevenir
reação cruzada com anticorpos anti-HLA contra antígenos leucocitários suínos. Estar em hemodiálise e atender aos mesmos
critérios para ingressar em lista para alotransplante também estão entre as exigências.
Apesar dos critérios supracitados se constituírem condições
para elegibilidade para o primeiro estudo translacional nessa matéria, o FDA atualmente considera que seria eticamente aceitável
a possibilidade de tais experimentos em um contexto de indivíduos com expectativa de vida em TSR menor que dois anos (1),
o que de certa forma não se enquadra nos casos de ausência de
comorbidades em pacientes sem doença vascular, como ocorre em DRPA, por exemplo. Esse é um fator ainda em discussão
e que merece amadurecimento por parte dos Comitês de Ética
em Pesquisa (CEP). Outro aspecto extremamente relevante é o
potencial risco do desenvolvimento de xenozoonosis, conforme
estamos testemunhando atualmente com o SARS-CoV-2, bem
como ocorreu em relação à gripe aviária e à gripe suína. Ainda
assim, o potencial transplante de órgãos de porcos geneticamente modificados (transgênicos) tem um imenso potencial terapêutico (1). A indução de imunotolerância nos receptores, com
novos agentes farmacológicos, aliada aos órgãos geneticamente
modificados, é um caminho promissor que está mais próximo
de se tornar realidade e, quem sabe no futuro, se tornar uma
atraente forma de TSR e alívio para pessoas que aguardam muito
tempo em lista de espera para transplante renal.
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ntre os inúmeros setores afetados diretamente pela
pandemia do novo coronavírus, o turismo sem dúvida foi um dos principais. O cenário de centenas de
milhares de pessoas visitando cidades, praças, centros históricos, museus, parques, lojas etc. nas principais cidades mundiais foi substituído por um melancólico e vazio nas
ruas e centros turísticos como nunca se viu antes. A quarentena e o isolamento social dos países impôs um rearranjo no
modelo turístico, despertando uma migração para o turismo
interno (regional e nacional) por conta da complexidade e até
mesmo impedimento para viagens ao exterior. Evidentemente
que o ponto mais crítico nesse contexto é a segurança evitando situações de contaminação pela Covid-19. Dessa forma,
percebe-se que há um aumento progressivo e consistente na
busca de opções de descanso, lazer e diversão dentro do país
e ao mesmo tempo para evitar aglomerações.

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

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



Museu Imperial

Palácio da Quitandinha
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TERESÓPOLIS

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

Dedo de
Deus
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NOVA FRIBURGO

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

Colégio Anchieta

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

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

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

Pico da Caledônia
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inha relação com Brasília começou em 2006, quando me mudei para a
capital federal para fazer residência em cirurgia no Hospital Universitário. Naquela época, a intenção era concluir toda a formação cirúrgica e retornar à minha terra natal. Bastaram menos de três meses para
que a cidade me conquistasse a ponto de me fazer mudar os planos para sempre.
Brasília é uma cidade única. Ouso dizer que não existe lugar melhor para morar.
Sua configuração planejada permite que se viva o clima bucólico de uma cidade do
interior associado às facilidades de uma metrópole. Suas vias amplas e engenharia
única permitem que o trânsito flua melhor do que na maioria das capitais do país.
Mas nem tudo são flores. Em Brasília as distâncias são grandes, e o transporte público ainda é ineficiente e pouco abrangente, portanto, a melhor forma de locomoção
é o carro particular ou Uber. O metrô não contempla todo o Plano Piloto e são poucas as estações disponíveis.
Quanto aos passeios, opções não faltam. Todos já ouviram o clichê que Brasília
é um museu a céu aberto, e não poderia ser mais verdade. Brasília é nossa cidade
histórica mais bem preservada e deve ser reverenciada por isso.

Dra. Lívia Portela,
urologista do Setor de Urologia
Feminina e Disfunções
Miccionais do Hospital
Universitário de Brasília
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Catedral Metropolitana

No circuito histórico destacamos o Congresso Nacional e o
Palácio do Planalto, que permitem visitas marcadas, e a Catedral
Metropolitana, obra de maior destaque de Oscar Niemeyer na capital. A iluminação do seu interior envidraçado encanta até ateus.
O eixo Monumental, via que corre de leste a oeste do Plano, faz
jus ao nome. O final de tarde no seu extremo oeste, próximo
ao Memorial JK, é um chamado à contemplação do lindo céu
de Brasília. O local possui uma ampla variedade de food trucks
a partir de sexta-feira, com comida boa e barata. Ao anoitecer,
despedimo-nos da estátua de Juscelino acenando para sua obra
e, rumando para o leste da via, contemplamos a Esplanada com
sua bela iluminação noturna, um verdadeiro espetáculo visual.
Ainda no eixo monumental está a torre de TV, que possui
um mirante com vista panorâmica da cidade, excelente para facilitar o entendimento da sua disposição urbana. Lá se encontram
uma feira de artesanato e quiosques com comidas típicas de várias regiões do Brasil, traço do multiculturalismo da capital que
acolhe imigrantes de todo o País. Essa visita se completa com
um passeio pela fonte luminosa ao final de tarde, que ressalta a
beleza crepuscular de Brasília.
Um passeio interessante é o Catetinho, que foi a residência do presidente Juscelino à época da construção de Brasília e virou um simpático museu. Permite conhecer um pouco
mais do presidente que, entre tantas qualidades, também era
urologista.
Para quem pretende mergulhar no dia a dia local, sugiro
uma volta pela quadra modelo, a 308 Sul. Ela é a realização do
projeto de Lucio Costa de oferecer aos moradores, em uma úni-



ca quadra, todo o necessário para se viver bem: escola, parque,
clube, igreja, comércio, biblioteca e espaço cultural. Flanando
por suas vias arborizadas, observamos a arquitetura característica dos prédios de seis andares e seus cobogós, com crianças
brincando soltas nos pilotis, ao alcance dos chamados das mães.
O espelho d’água e a praça dos cogumelos de Burle Marx
são pontos de encontro de famílias e onde os pequenos brasilienses vivem experiências simples como fazer piqueniques e
subir em árvores, um verdadeiro luxo para uma grande cidade! Na 308 se encontra a singela igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, com seus belos azulejos de Athos Bulcão e o
Espaço Cultural Renato Russo, homenagem ao antigo ilustre
morador da quadra. Próximo de lá, na 506 sul, existe um beco
recentemente revitalizado por lojinhas, bares e lanchonetes
movimentados por jovens locais.
Uma opção de passeio em família é o Jardim Botânico,
que possui restaurantes que abrem para café da manhã e almoço. Além das belezas naturais, conta com parque infantil
com casa na árvore, cabo de guerra, área de rapel e muitos
brinquedos tradicionais.
O Centro Cultural Banco do Brasil é outro ponto de
encontro para todas as idades. Apresenta uma programação de
exposições, peças de teatro e mostras de cinema, restaurantes,
playground e uma grande área verde com uma bela vista da
Ponte JK, um dos mais belos cartões-postais de Brasília. Falando
nela, sua orla oferece uma grande opção de bares e restaurantes,
e a possibilidade de aluguel de equipamentos náuticos, como
stand up paddle, caiaque e wakeboard.
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Parque da Cidade

Pontão do Lago Sul

Se o intuito é ver gente bonita, o Pontão do Lago Sul
é uma boa pedida. Localizado à beira do Lago Paranoá,
oferece uma estrutura de bares, quiosques, restaurantes e
um calçadão que permite contemplar a beleza do lago e
seu desfile de barcos, veleiros, pranchas e jet-skis. Como
se pode ver, Brasília não tem praia, mas o Lago dá conta
do recado!
Quanto aos programas culturais, destacamos o Cine Brasília, com suas mostras de cinema, exibição de filmes cult e
concertos musicais. Outro local é o Clube do Choro, que realiza eventos excelentes com músicos excepcionais na missão de
preservar a cultura nacional.

Não podemos deixar de falar do Parque da Cidade, uma
estrutura de centenas de hectares no coração de Brasília. Nele encontramos lago com aluguel de caiaque e pedalinho, parquinhos
infantis, churrasqueiras, áreas para piquenique e centro hípico.
O parque nos apresenta diariamente a atração dos brasilienses
pelo estilo de vida saudável. Especialmente nos finais de semana,
podemos observar e nos reunir aos praticantes de esportes ao ar
livre, um programa que é a cara do brasiliense.
O conselho que posso dar é: livre-se de todos os preconceitos e explore a nossa capital com o mesmo carinho com que ela
costuma acolher seus visitantes. Sua diversidade cultural certamente agradará a todos os gostos.

Lago Parque da Cidade

Espelho d’água 308 Sul

Praça das Fontes

Jardim Botânico
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OS ENCANTOS IMPERDÍVEIS DE

MATO GROSSO
Fig. 12 - Pantanal - Tuiuiú

Sou cuiabano e apaixonado pela minha terra. Uma cidade de 302 anos
que cresceu muito nos últimos 30 anos impulsionada pelo incremento do
agronegócio em nosso Mato Grosso. Famosa por ser muito quente, principalmente nos meses de agosto a outubro, o clima melhora com o início das
chuvas e fica muito agradável de março a julho.
A nossa culinária tem muitos ingredientes locais, como pequi, banana,
mandioca, farinha, carne de sol, peixes de água doce etc., preparados muitas
vezes de forma bem peculiar. Cito como exemplos de comidas típicas o pacu
seco com arroz, carne de sol cozida com mandioca, paçoca de pilão, revirado
cuiabano, pacu assado ou frito, mojica de pintado, piraputanga assada, farofa de banana, cozido de carne de sol com banana verde, arroz com pequi,
bolo de arroz, bolo de queijo... e muito mais variedades deliciosas.
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LOCAIS PARA VISITAÇÃO

Fig. 1- Marco do
Centro Geodésico

Você sabia que Cuiabá fica no centro geodésico da
América do Sul? Temos até um marco em frente à Câmara
dos Vereadores (fig. 1), que é o centro das distâncias de
norte a sul e leste a oeste do nosso continente. Isso é muito
curioso e é um ponto visitado pelos aficionados por marcos,
pontos míticos e afins.
Ali perto desse marco pode-se visitar o Museu da Caixa
D’Água Velha. Foi o primeiro reservatório de água do estado de Mato Grosso, inaugurado em 1882, que está muito
bem conservado e em 2007 foi restaurado para ser transformado em um espaço para exposições de artes e eventos
culturais. (fig. 2)
O centro histórico fica um pouco mais adiante e é repleto
de casas antigas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Apesar de ocupadas pelo
comércio, vale a pena fazer uma caminhada pelas suas ruas
estreitas e nem sempre retas, assim vai apresentando um pouco da sua história. (fig. 3)
Faz parte dessa área a Igreja do Rosário e São Benedito
(fig. 4), uma rara situação em que uma igreja homenageia dois
santos, pois está ligada à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos. Construída sobre
uma das minas de ouro da região em 1730, essa igreja é um
belíssimo exemplar da arquitetura barroca e um dos cartões
postais da cidade. No seu entorno é realizada a tradicional
festa de São Benedito, dura um mês e é um marco da cultura
e religiosidade cuiabanas.
Percorrendo o Centro pela Av. Getúlio Vargas até uma
parte mais moderna da cidade encontramos bares e restaurantes que ganham vida nas movimentadas noites da cidade:
é a região da Praça Popular e adjacências. Por perto também
estão dois shoppings e o Parque Mãe Bonifácia, uma grande
área de preservação ambiental (77 hectares) onde encontramos macacos, cutias, lagartos e muitas aves. Conta com pistas
de caminhada, estações para fazer exercícios e um local para
eventos ao ar livre. Do meu consultório tenho uma bela vista
desse parque. (fig. 5)
Ao sul da cidade encontramos o Rio Cuiabá, que já foi
mais caudaloso e piscoso, mas a ocupação irregular em torno dele e seus afluentes reduziu o seu vigor. Nessa região
encontramos o Museu do Rio (fig. 6), com loja de artesanato, um modesto aquário com peixes do Pantanal, restaurante de comida regional e o Mirante do Rio Cuiabá. (fig. 7)
Por perto há a Casa do Artesão, um casarão de 1910 que
foi construído para abrigar uma escola e posteriormente
foi transformado em um centro cultural. Ali encontramos
artesanato indígena, de tecelãs locais, trabalhos artísticos
em madeira e argila etc. (fig. 8)



Fig. 2 - Museu da Caixa D’Água Velha

Fig 3 - Centro Histórico
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Fig. 4 - Igreja do Rosário e São Benedito

Fig. 7 - Mirante do Rio Cuiabá
Fig. 8 - Casa do Artesão

Fig. 5 - Parque Mãe Bonifácia

ENCONTRO COM A NATUREZA
Há muito o que falar da minha cidade, mas citei apenas
meus locais preferidos ou que julgo mais relevantes. Entretanto eu gosto de ressaltar que Cuiabá é o ponto de partida
para passeios imperdíveis, pois é a porta de entrada para o
paradisíaco Pantanal e para as belezas do cerrado de Chapada dos Guimarães e de Nobres. Esses são pontos mais próximos, mas temos muitos rios, cachoeiras e florestas maravilhosas nas regiões de Barra do Garças, Sinop, Alta Floresta,
Rondonópolis, Primavera, Tangará da Serra etc.
Descendo o Rio Cuiabá entramos no Pantanal, com
uma diversidade gigantesca de aves, répteis, mamíferos,
anfíbios e peixes, além de, juntamente com suas lagoas
e baías, cenários encantadores. As cidades pantaneiras
mais próximas são Barão de Melgaço, Santo Antonio e Poconé. Lugares de muita beleza natural, onde apreciamos
paisagens, animais diversos e também é bom para pescar.
No município de Santo Antônio, à margem direita do Rio
Cuiabá, existe o imóvel histórico do que foi a maior e mais
industrializada usina de açúcar de Mato Grosso: a Usina
Itaicy (1897). (fig. 9, 10, 11, 12, 13)

Fig. 6 - Museu do Rio
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Fig. 12 - Pantanal - Tuiuiú

Fig. 12 - Baia de Siá Mariana | Barão de Melgaço

Fig. 10
Pantanal

Fig. 13 - Rio Cuiabá
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A 70 km daqui fica a bucólica cidade de Chapada dos
Guimarães (fig. 14), cercada de lindos rios, cachoeiras, cavernas, mirantes e trilhas para caminhada. O seu cartão-postal é a Cachoeira do Véu da Noiva (fig. 15), próximo
à entrada da cidade, mas há outras onde se pode entrar
para banhos refrescantes (fig. 16). Muito pitoresca é a Caverna Aloe Jari ou Gruta do Francês, a maior caverna de
arenito do Brasil, com 1.500 m de extensão. (fig. 17)

Fig. 16 - Cachoeira da Martinha Chapada dos Guimarães

Fig. 14 - Igreja N Sra de Santana Chapada dos Guimarães
Fig. 15 - Cachoeira do Véu da Noiva

Fig. 17 - Caverna Aloe Jari

Ao norte de Cuiabá encontramos Nobres e Bom Jardim,
uma linda região para o ecoturismo que ainda não é muito explorada nem tão conhecida. Rica em rios cristalinos com muitos
peixes, grutas, cachoeiras. Dá para ir e voltar no mesmo dia,
mas ficando um ou dois consegue-se aproveitar mais atrações
como: Aquário Encantado, Cachoeira Serra Azul (de onde eu já
desci em uma tirolesa de 700 m), Lagoa das Araras, Balneário
Estivado, Flutuação no Rio Triste e outras. (fig. 18)
Enfim, nem morando aqui consegui conhecer todas as
atrações e lindos lugares que Mato Grosso oferece. Venha
conhecer Cuiabá e Mato Grosso, tenho certeza de que também irá se apaixonar.

Fig. 18 - Nobres
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ÍNDIA

UMA VIAGEM
COM EXPERIÊNCIAS
SENSORIAIS,
CULTURAIS E CHEIA
DE CURIOSIDADES
Dr. Kulkarni e Dr. Krebs

O embrião da viagem para a Índia surgiu em um almoço com Dr. Sanjay Kulkarni em um congresso da Société
Internationale d’Urologie (foto à esquerda). Ao final do almoço ele falou “I own you a lunch, please come to Pune”.
Aos poucos a ideia foi tomando corpo e, conversando
com Dr. André Cavalcanti (RJ), decidimos fazer a visita ao
serviço do Dr. Kulkarni juntos. Entramos em contato com
Dr. Kulkarni, que nos orientou sobre as melhores datas e
alguns trâmites burocráticos, em especial o visto para a
Índia. Com isso, agendamos a viagem para setembro de
2018. Dr. André, por compromissos pessoais, poderia ficar
apenas uma semana, enquanto eu poderia estender a viagem por mais dez dias. Como tenho filho pequeno, minha
esposa considerou inadequado ir junto, principalmente por
não termos muito conhecimento do país. Para chegar à
Índia, atualmente o melhor caminho é via Dubai (voo São
Paulo - Dubai, com duração de 13h, seguido do voo Dubai
- Mumbai, de 3h). Entretanto voei via Frankfurt (São Paulo Frankfurt, 13h30, e Frankfurt - Nova Deli, 7h).
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PUNE
Depois que cheguei a Nova Deli, voei
para Pune, cidade onde fica o centro de cirurgia reconstrutiva do Dr. Kulkarni. Pune
possui 3 milhões de habitantes, sendo um
centro administrativo e cultural. É a cidade
onde estão as cinzas de Mahatma Gandhi,
no Palácio de Aga Khan; possui os maiores
call centers do mundo e onde o polêmico
guru Osho estabeleceu um ashram e expandiu seu movimento Rajneesh.
Ficamos em um hotel de rede ocidental por sugestão do Dr. Kulkarni. Isso
evitaria um choque maior e nos ajudou a
manter o foco em acompanhar a rotina de
cirurgias de uretra. A clínica tem uma funcionalidade muito prática, e os pacientes
são avaliados por urologistas clínicos, que
após o diagnóstico discutem os casos com
Dr. Kulkarni. Ter contato com Dr. Kulkarni
foi muito bom, pois ele nos ajudou a entender um pouco a complexa e controversa história da Índia, a razão e a forma que
a Índia foi dominada pela Inglaterra entre
os anos de 1858 a 1947.
Na semana que estivemos em Pune
estava ocorrendo o Ganesh Chaturthi, festival no qual se comemora o nascimento
de Ganesha, deus da sabedoria, prosperidade e fortuna.

Ganesh Chaturthi, Pune

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

MUMBAI
Após o período de observação com
Dr. Kulkarni me despedi do Dr. André Cavalcanti, que retornou ao Brasil, e segui
para Mumbai. Mumbai é a sétima cidade
mais populosa do mundo, com 20 milhões
de habitantes, lar de Bollywood e a oitava
cidade com mais bilionários do mundo. A
presença inglesa é sentida na arquitetura
da cidade, que embora esteja em forte ritmo de modernização, ainda guarda muito
da arquitetura de Londres em vários bairros.
Por ser uma megalópole, a melhor
forma de conhecer Mumbai é com um
guia turístico. Existem vários locais, mas
eu destacaria o Mercado Crawford, o Portal da Índia e a favela Dharavi. O Mercado

(...) A VIAGEM PARA
A ÍNDIA DEIXOU
UMA VONTADE DE VOLTAR,
EXPLORAR NOVAS CIDADES
E ME APROFUNDAR NO
CONHECIMENTO DESSE
CURIOSO PAÍS.”
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É possível realizar uma aventura gastronômica e explorar a fundo a culinária indiana, mas não entrei a fundo
nessa experiência. O Portal da Índia tem um significado
importante para os indianos, pois foi por ele que os ingleses deixaram a Índia, e o portão foi fechado, permanecendo assim até hoje. O local também foi palco de um
triste ataque terrorista em novembro 2008, quando uma
bomba explodiu no Hotel Taj Mahal Palace & Tower e outros dois hotéis na cidade, deixando 195 pessoas mortas.
Visitar a favela Dharavi – retratada em dois famosos filmes de Hollywood: Quem quer ser um milionário?
e Lion – uma jornada para casa – foi para mim um dos
momentos de disruptura, pois pude ver uma miséria que
nunca tinha visto antes. Crianças com menos de cinco
anos trabalhando em locais insalubres e uma vida muito
diferente da que temos por aqui. Ali o termo resiliência
ganhou um novo significado na minha vida.

UROLOGIA PELO MUNDO

Nova Deli
NOVA DELI

Portal da Índia,
Mumbai
Favela Dahavari,
Mumbai
Mercado Crowford,
Mumbai (ao lado)

Quem está em Nova Deli não deve perder a ida a Agra (cerca de 250 km ao sul), onde
fica o suntuoso Taj Mahal, mausoléu construído para a esposa do imperador mongol Shah
Jahan, morta ao dar à luz o 14º filho do casal,
em 1631. Agra é muito pobre, quando você
chega de carro nem parece ser a cidade que
abriga o Taj Mahal. Ao entrar no espaço do
mausoléu, uma sensação de paz e tranquilidade se contrasta com a agitação da cidade de
1,5 milhão de habitantes.
Enfim, a viagem para a Índia deixou
uma vontade de voltar, explorar novas cidades e me aprofundar no conhecimento
desse curioso país.

Por fim, segui para Nova Deli. Eu destacaria os
mercados de especiarias no centro da cidade, bem
como as joalherias dominadas por artífices e ourives
afegãos há várias décadas. Com preços muito mais
em conta que no Brasil e com a possibilidade de
você personalizar uma joia, essas joalherias são um
paraíso para aqueles que gostam e apreciam ouro,
prata e diamantes. As joias são vendidas com certificados internacionais de recompra e com a origem
das pedras preciosas.
Outra experiência interessante é ir às famosas
alfaiatarias, onde você escolhe os tecidos, suas medidas são tiradas e em pouco mais de 24h recebe no
hotel seu terno ou costume personalizado.

Taj Mahal
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AURORA
BOREAL, TROMSØ
E UMA VIAGEM FANTÁSTICA

Cidade de
Tromsø, na
Noruega, onde
foi possível
visualizar a
aurora boreal
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DR. JOSÉ
CARLOS TRUZZI
Urologista
paulista, doutor
em Urologia pela
Escola Paulista de
Medicina/Unifesp
e coordenador
do Setor de
Urologia do
Grupo Fleury

ontemplar pessoalmente a
aurora boreal foi uma ideia
que cultivei ao longo de anos
e que passou a se concretizar
com a possibilidade de estender o período de viagem após o Congresso da Associação Europeia de Urologia
(EAU) de 2018 realizado na cidade de Copenhagen, na Dinamarca. A Escandinávia
é uma das regiões do mundo onde a aurora boreal pode ser observada em toda sua magnitude e foi esse o
local por mim escolhido para ver esse fenômeno óptico.
A aurora boreal ocorre pela reação das ondas de plasma
oriundas das explosões solares, com a atmosfera terrestre. Tais
ondas, carregadas de prótons e elétrons, seguem as linhas do
campo magnético da Terra, daí a possibilidade de ocorrer tal fenômeno tanto no Polo Norte (aurora boreal), como no extremo
sul do planeta (aurora austral). Os elétrons energizados se chocam com moléculas de oxigênio e nitrogênio e emitem luzes de
cores azul, vermelha e verde. Mas, além da ocorrência das tempestades solares, é necessária uma conjunção de outros fatores
para que a aurora boreal seja passível de ser observada. O tempo
que as tais ondas de plasma demoram em seu trajeto até nosso
planeta varia de um a cinco dias. O efeito luminoso pode ser

Os urologistas Dr. Hamilton Zampolli e Dr. José Carlos
Truzzi e suas esposas



Imagens da aurora boreal testemunhadas pelos urologistas

visto apenas no período noturno, em locais com mínima interferência das luzes das cidades. Em razão disso, o melhor período
se dá entre os meses de setembro e março, quando as condições
climáticas e noites mais longas favorecem sua observação.
Algumas cidades são tidas como verdadeiros santuários
para observação desse fenômeno natural, entre elas Tromsø, na
Noruega, situada 350 km acima do Círculo Polar Ártico. A cidade
mais setentrional do planeta com população superior a 50.000
habitantes, além de importante centro universitário, tem uma intensa atividade turística pautada na chamada “caçada à aurora
boreal”. Essa denominação se encaixa perfeitamente ao modo
como é explorada tal atividade: são avaliadas as condições climáticas (não pode haver nuvens, chuva ou neve) e parte-se à “caça”
do sítio onde se supõe ser maior a probabilidade de observar a
aurora boreal nos arredores da cidade. No entanto não há garantia de que haverá sucesso na empreitada e muitas agências
de turismo local chegam a oferecer descontos para saídas subsequentes em caso de insucesso inicial.
A viagem que descrevo foi compartilhada com minha esposa Elaine e o casal de amigos Hamilton (urologista) e Amilene Zampolli. Tomamos um voo de Bergen (cidade a sudoeste da
Noruega, Patrimônio da Humanidade pela Unesco e que, sem
dúvida, também merece ser visitada) para Tromsø. Pouco menos
de duas horas e chegamos à cidade em meio a muita neve. Não
demorou muito para nos depararmos com uma série de anúncios
de passeios para a atração maior da cidade. Inscrevemo-nos em
um grupo, ainda que alertados da baixa probabilidade de conseguirmos observar a aurora boreal em razão do excesso de nuvens,
chuva e nevascas naquele dia. Tomamos um ônibus que seguiu

EDIÇÃO 4 Platinum | OUT . DEZ | 2021

80
BODAU Platinum

|

UROLOGIA PELO MUNDO

para o leste e após cerca de duas horas e
meia de traslado (o que significa que não
estávamos exatamente nos arredores de
Tromsø) atravessamos a fronteira com a
Finlândia. A ansiedade de ver a aurora
boreal era tanta que após muito observar pela janela do ônibus, pudemos ver
uma luz verde com faixas avermelhadas
que surgia no horizonte. Paramos às
margens do lago Kilpisjärvi, já na fronteira com a Suécia, e uma sequência de
luzes se formou no céu estrelado. A imagem que recorreu em vários formatos
Ao lado, o fenômeno da aurora boreal.
Abaixo, grupo que participou do passeio

As imagens
fotográficas
são sem dúvida
impressionantes, mas não
conseguem reproduzir
toda a beleza e emoção
de presenciar essa
maravilha que a natureza
nos proporciona.”

por aproximadamente uma hora foi algo
indescritível na sua beleza única e tão
desejada, o que colocou em um plano
totalmente secundário a temperatura local
de 12 graus abaixo de zero.
As imagens fotográficas são sem dúvida impressionantes, mas não conseguem
reproduzir toda a beleza e emoção de presenciar essa maravilha que a natureza nos
proporciona.
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COMO
ENCONTREI
NA ARTE

A MINHA
FORMA
PARTICULAR
DE EXPRESSÃO
POR CAMILA RANGEL TRAVASSOS BURITY

PARAIBANA, UROLOGISTA PELO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. MARIO GATTI, EM CAMPINAS.
CURSA MESTRADO EM CIÊNCIA DA CIRURGIA, NA
UNICAMP, E ATUA NA CIDADE DE CURITIBA (PR)



é

longa a caminhada até nos tornarmos
urologistas, cheia de obstáculos e dificuldades. Além da graduação, duas residências cirúrgicas, que vêm acompanhadas de trabalho árduo, muitas horas de dedicação,
responsabilidade profissional, baixa remuneração e,
às vezes, esgotamento emocional. Para vencer as
desavenças impostas pela vida que escolhemos e
manter o equilíbrio psíquico, várias são as formas
de escape, como a leitura, a música, o esporte, a
dança e outras tantas maneiras de arte. Como diria
Goethe: “Não existe meio mais seguro para fugir do
mundo do que a arte, assim como não há forma
mais segura de se unir a ele”. Hoje trago a vocês um
pouco da minha válvula de fuga: a pintura.
O desenvolvimento da habilidade de desenhar
surgiu ainda quando criança, através da reprodução
de alguns dos meus personagens de quadrinhos favoritos, inicialmente em papéis e, a posteriori, para
desespero de minha mãe, nas paredes do quarto.
Na adolescência, através da ajuda de uma amiga da
família, a artista plástica Josane Bischegli, comecei
com a pintura em tela. Aquele momento em seu
ateliê proporcionou-me uma desconexão do mundo
e onde as horas prazerosas transcorreram como se
fossem minutos.
Durante a residência, percebi que meu antigo hobby, abandonado por tanto tempo, poderia
amenizar as dificuldades daquela fase. E assim o
retomei e, até hoje, em meio a telas, tintas, lápis,
aquarelas, canetinhas, papéis e muita desordem,
às vezes no silêncio, às vezes ao som de uma boa
música, passo grandes momentos de prazer, reflexão e relaxamento.
Os temas abordados nas obras são os mais variados, desde animais e retratos realistas a quadros
religiosos ou temas abstratos. As técnicas utilizadas
são muitas, em sua maior parte adquiridas de forma
autodidata. Diferentemente das pinturas acadêmicas, utilizo abundantemente as cores e sobreposições, através das quais procuro transmitir alegria
àqueles que venham a admirá-las.
A pintura é uma paixão que até o momento
era compartilhada apenas com amigos e familiares. Agradeço ao BODAU a oportunidade de
dividi-la com os colegas de profissão um tema
além da Urologia.
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As pinturas feitas por Camila

“A ARTE DIZ O INDIZÍVEL; EXPRIME O
INEXPRIMÍVEL, TRADUZ O INTRADUZÍVEL.”
LEONARDO DA VINCI
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UM PASSATEMPO QUE
SURGIU NA INFÂNCIA E
PERDURA ATÉ HOJE
POR DR. CLÁUDIO LUIZ MARTINS LIMA, 72 ANOS, UROLOGISTA
DE PORTO ALEGRE (RS), EX-CHEFE DO SERVIÇO DE
URODINÂMICA E UROLOGIA FEMININA E FUNCIONAL DO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

c

omecei a desenhar ainda pequeno, sob influência de um tio e
da minha mãe. Ele fazia histórias em quadrinhos para mim e
minha mãe pintava a óleo e porcelana. Eu sempre me considerei um “garatujista”. Garatuja é o desenho tosco, mal feito.
Os “garatujistas” não podem ver um espaço em branco para ali rabiscarem um rosto, uma caricatura.
Não posso dizer que algum artista me inspirou, tenho meu estilo, mas certamente tive influências inconscientes.
Desenhei, com certa frequência, no Serviço de Urologia
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Desenhava o cotidiano
dos residentes, do serviço e mesmo do hospital, de uma maneira cômica. Foram vários desenhos, os quais foram expostos quando o serviço completou 45 anos. Uma vez aposentado, continuo
“garatujando”.
Nunca fiz cursos de desenho, porém tenho vários livros
sobre o assunto. Gosto de pintar faces e pretendo exercitar
minha visão a fim de melhorar essa habilidade.
Os desenhos que faço guardo os que considero bons
e às vezes também presenteio as pessoas com alguns deles.
Sempre tive atividades paralelas à Urologia, arranhar o
violão é um hobby antigo. Sou bem eclético musicalmente,
mas aprecio uma bela seresta.
Também já pratiquei pesca submarina e mergulho
autônomo.
Fui carateca por nove anos e, em 1971 e 1972,
campeão brasileiro por equipe. Aliás, o professor Fernando Almeida, colega nosso, é faixa preta em caratê.
Eu sou faixa roxa.
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Com o Prof.
Cukier, chefe do
Serviço de Urologia
do Hospital Necker
(França)
Campeão
brasileiro por
equipe,
em 1972

Desde 1980 joguei tênis e, por dez anos, golfe. Tive que interromper ambos por problemas de saúde.
Embora meu desempenho nessas atividades ficasse aquém das
minhas expectativas, meu lema era praticar e certamente tive sensações
semelhantes às de muitos atletas.
Durante a quarentena, os desenhos e o violão continuam meus
companheiros.

Com o
Prof. Protásio
Alves, competente
urologista e
companheiro
de festas
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QUANDO A MÚSICA FALA TÃO ALTO COMO A
PROFISSÃO
BODAU 01 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 28, 29
AUTOR: MARCELO BICCA,
ROGERIO DE FRAGA

A HARMONIA DA VIDA

BODAU 04 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 54, 55
AUTOR: MARCOS FLÁVIO ROCHA

MÚSICA & MÁGICA

BODAU 02 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 35
AUTOR: FELIPE DE ALMEIDA E PAULA
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COMO
ESCOLHER
UM BOM
VINHO?

u

DR. GUSTAVO TONIAZZO
Professor adjunto
de Urologia da
Universidade de
Caxias do Sul (UCS),
coordenador do Serviço
de Urologia do Hospital
Geral - Fundação
Universidade de Caxias
do Sul e membro da
Sociedade Brasileira
dos Amigos do Vinho regional Serra Gaúcha –
(SBAV Serra Gaúcha)

ma garrafa de vinho é uma caixa de surpresas. Guarda em seu interior uma série de segredos – cor, aromas e sabor a serem decifrados por aquele que lhe é apresentado. Não
raro, mesmo vinhos com mesmo rótulo, feitos de uvas
provenientes da mesma videira, porém de safras distintas, podem nos apresentar diferentes ao paladar em
decorrência de variações climáticas ocorridas nos anos
em que a uva foi vindimada. Essas características, associadas à habilidade e à dedicação do produtor, (que,
algumas vezes, é herdeiro de uma tradição familiar secular na vinicultura), tornam essa bebida fascinante.
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O surgimento do vinho remonta à Idade Antiga. Estudos
arqueológicos sugerem que a produção dessa bebida, talvez
a mais natural das bebidas alcóolicas, iniciou-se entre 8.000 e
5.000 a.C., fazendo parte desde então da evolução econômica e sociocultural de várias civilizações, desde a Idade Antiga
até os tempos atuais.
A uva, grande protagonista da bebida, é muito valorizada pelos produtores e amantes do vinho. É ela que irá
conferir ao vinho suas principais características. Existem aproximadamente 50 mil tipos de uvas viníferas, mas apenas pouquíssimas delas, talvez 50, são utilizadas habitualmente por
produtores internacionais na produção de vinho. As variedades clássicas de uvas tintas são cabernet sauvignon, shiraz,
merlot, pinot noir, zinfandel e gammay e as brancas são chardonnay, sauvignon blanc, pinot gris e riesling.
O vinho é produzido através da fermentação de uvas
recém-vindimadas. Esse processo acontece em decorrência da

|
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presença das leveduras na uva, as quais transformam o açúcar
da fruta em gás carbônico e álcool. As etapas envolvidas na
produção do vinho são todas igualmente importantes e têm
grande influência na qualidade do produto final. São elas: a
vindima ou colheita da uva, o esmagamento, a fermentação,
a filtração e o envelhecimento. A partir de então o vinho pode
ser comercializado.
Os vinhos são produzidos em uma ampla variedade de
estilos, que diferem entre si na cor e em características individuais, como acidez, doçura, quantidade de taninos e graduação alcoólica, que são os elementos que conferem corpo
e estrutura ao vinho, tornando cada um deles peculiar em
relação ao sabor. Os vinhos podem ser produzidos de uma
maneira convencional, podem ser orgânicos, biodinâmicos ou
naturais, cada um com suas características individuais, cada
um com seu sabor peculiar. É isso que torna o ato de beber
vinho uma experiência sensorial completa e fascinante.

HARMONIZAÇÃO
Combinar adequadamente vinho
e comida, obtendo de ambos seu melhor sabor, sem que um se sobreponha
ao outro ou, o que é pior, sem que um
anule o outro, é uma verdadeira arte.
Na busca da harmonização ideal entre o
prato e o vinho há uma regra básica que
pode ser seguida: a de que vinhos tintos
harmonizam com carnes vermelhas, vinhos brancos com peixes e vinhos rosé
com carnes brancas. Porém as nuances
no preparo dos alimentos, os diferentes

sabores que eles possam ter e os temperos utilizados nas preparações nos permitem ir além dessa regra na busca das
melhores harmonizações.
Comidas mais gordurosas combinam
com vinhos ricos em taninos, estruturados
e de bastante corpo; entradas e saladas
harmonizam bem com vinhos brancos secos. Aves também podem combinar bem
com vinhos tintos de menos corpo, como
os produzidos com a uva pinot noir. Comida oriental pode nos surpreender quan-
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do servida com um bom branco seco ou
meio seco, como riesling, e a culinária
japonesa pode ser bem apreciada com
vinhos espumantes. Massas e pizzas harmonizam bem com vinhos tintos leves
ou frutados, enquanto carnes vermelhas
com vinhos tintos de mais corpo.
E por que não estimularmos nossa
curiosidade e ousadia e propormos outras combinações? Certamente teremos
experiências ímpares, muitas das quais
valerão a pena serem repetidas.
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OS
AROMAS
DO
VINHO

Por Dr. Wilson
Busato Jr.,
urologista em
Camboriú (SC),
enófilo, membro da
Confraria Amigos do
Vinho desde 1995

“Terra molhada, suor? Lá vêm vocês com essa
história de aromas. Que frescura!” Quantos aromas pode ter um vinho? Devo necessariamente
sentir os mesmos aromas que outras pessoas?
As respostas são: infinitos e não. Bem, e como
aprender? Como todo conhecimento, é preciso
tempo de estudo, experimentação e metodologia. Comece por criar uma memória olfativa,
sentindo o cheiro de tudo que puder: frutas, verduras, hortaliças, árvores, couro, alimentos, pão
etc. Se não houver um conhecimento prévio,
não haverá como comparar. Não tenha vergonha
de cheirar, mesmo em público.
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Mas felizmente existe um método que ajuda muito os neófilos, já
que podemos sentir mais de um trilhão de aromas (Rockefeller University, 2014). Basicamente, os aromas do vinho se dividem em três grandes
categorias. Como o processo de vinificação é dinâmico, a separação entre cada uma das etapas por vezes não é nítida (por exemplo: leveduras
atuam nos aromas secundário e terciários).
Aromas primários vêm da própria uva e são basicamente dependentes da variedade da uva, do terroir, do clima e da atuação do enólogo com as videiras (data da colheita, densidade dos cachos, exposição
solar, trabalho com a fruta no lagar). Tente relacionar com aromas florais
e frutas, eles costumam ser os primeiros aromas que emanam da garrafa
recém-aberta e podem ser perdidos com o uso de decanter. Cada uva
costuma ter um aroma característico: lichia (Gewürztraminer), apricot
(viognier), groselha (sauvignon blanc), amora (shirz), tabaco (Châteauneuf-du-Pape) etc.
Outro fator que afeta a uva é o terroir (conjunto de fatores ambientais como clima, terra, água, frio etc.). Muitas uvas mudam de acordo com a altitude e o clima mais ou menos quente. Uma característica
comum em altitude é o alto nível de polifenóis e as peles de uvas mais
espessas causadas por maior luz solar. Uvas diferentes comportam-se de
maneira diferente em diferentes altitudes. A uva Chardonnay tem estilos
mais maduros em climas mais quentes, tendendo para frutas tropicais,
enquanto um Chablis na margem norte da Borgonha é mais geralmente
associado a frutas de maçã e de caroço.
Mas o enólogo também pode trabalhar a fruta para ter o aroma desejado. Se quer salientar os aromas frutados, pode fermentar em tanques
de inox ou mesmo de concreto ou fazê-lo no carvalho, diminuindo os aromas de frutas e flores. Em vinhos com mistura de uvas (blend) o trabalho
com cada uma das uvas vai culminar aromas primários mais complexos.
Os aromas secundários estão relacionados principalmente com o
processo de vinificação e, portanto, intrinsecamente ligados ao enólogo.
Esse é um assunto complexo que vai desde o tempo de contato com a
casca, passando mais sabor ao mosto, até uma fermentação malolática
controlada pela temperatura. Incluem especiarias, baunilha ou notas tostadas de carvalho, especialmente barricas americanas novas ou a textura
cremosa e amanteigada que pode ser um sinal revelador da fermentação
malolática (lembra leite quando exagerada), um processo que suaviza a
acidez em um vinho, convertendo o ácido málico em ácido lático.
Aromas terciários, também chamados de bouquet, decorrem do envelhecimento e podemos associar com aromas de florestas, grutas, chão, como,
vinhos tintos, couro, trufa, caixa de charuto, tabaco, cedro e cogumelo, para
citar apenas algumas. Cabernet Sauvignon com alguma idade da garrafa costuma cheirar a tabaco, folhas molhadas e outros aromas complexos.
Nos vinhos brancos, podem desenvolver-se notas de nozes, cogumelos ou mel, enquanto a gasolina ou o querosene são frequentemente
associados aos Riesling envelhecidos. Vinhos mais velhos tendem a não
ter aromas primários e poucos secundários, nesses casos o uso do decanter ajudará a salientar os aromas terciários.
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DICAS DE VINHO PARA O VERÃO

BODAU 04 | ANO XXXI | 2020
PAGS.56-59
AUTOR: JOÃO PEDRO BUENO TELLES
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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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PRATO
PRINCIPAL

ENTRADA

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.
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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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O GOSTO
PELA CULINÁRIA
COM INFLUÊNCIA
ITALIANA

Dr. Gilberto Almeida,
mestre e doutor em
Uro-Oncologia e professor
adjunto de Urologia da
Universidade do Vale do
Itajaí (SC)

A culinária faz parte da minha vida desde cedo, inicialmente ajudando meu pai Gilberto, também urologista, em seus
assados de churrasco e seus pratos dominicais. Tive que, por necessidade, aprimorar minha culinária quando fui morar sozinho
aos 17 anos para estudar e depois não parei mais.
Mas tudo mudou quando fui morar em Milão (Itália)
em razão do meu fellowship em Urologia oncológica. Lá descobri alimentos inigualáveis e formas de cocção diversas das
nossas tradicionais no Brasil. Paralelo a isso ainda tive a sorte
de durante as cirurgias do dia a dia ter o amigo e colega Wilson Busato Jr., que adora e estuda muito sobre vinho, e com
ele aprendi sobre harmonização da comida com a bebida.
O gosto pela criação de pratos e diferentes sabores me
encantou e me fascina até hoje. Para mim, cozinhar começa
na chegada ao mercado, pois o cardápio vai depender do que
eu encontrar para comprar. Disto eu não abro mão: a escolha
dos alimentos e ingredientes.
Nasci e me criei numa cidade de praia e pesqueira no Rio
Grande do Sul, então decidi unir as duas coisas para apresentar um cardápio
com brasa e frutos do mar.
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ENTRADA

PRIMEIRO PRATO

SEGUNDO PRATO

OSTRAS COM MOLHO CÍTRICO DE
PESTO DE MANJERICÃO

CAMARÃO GRELHADO NO BULBO DE
ERVA-DOCE COM MOLHO CÍTRICO

POLVO GRELHADO COM PURÊ DE
INHAME E REDUÇÃO DE FRUTAS
VERMELHAS E FLOR
DE HIBISCO

Cozinhe as ostras numa panela
grande no bafo até elas abrirem a
concha. Coloque-as abertas sobre uma
face da concha e com seu “músculo”
incisado. Misture o molho pesto de
manjericão com vinho branco e suco
de limão tahiti e sal a gosto; coloque
sobre a ostra e finalize com raspas da
casca de limão siciliano.

OSTRAS COM CARPACCIO DE
LIMA-DA-PÉRSIA E GRAPEFRUIT
COM GELEIA DE ARAÇÁ,
REDUÇÃO DE ACETO BALSÂMICO
E BOTTARGA

A lima e a grapefruit devem estar no
congelador por 30-45 min previamente
para facilitar o corte fino do carpaccio.
Em seguida coloque a ostra sobre as
lâminas, acrescente a geleia de araçá
sobre a ostra e o creme de aceto balsâmico; finalize pulverizando Bottarga
(ovas de tainha desidratada).

Abra o dorso do camarão limpando
seu intestino e deixando somente
a casca na cauda. Coloque-o direto
na grelha com sal e os bulbos de
erva-doce para soltarem seu aroma e
cozinharem. Refogue cebola e alho na
manteiga e adicione vinho branco e
especiarias a gosto (açafrão-da-terra e
limão) e pequena porção de nata. Após
reduzir o molho, bote sobre o camarão
dentro do bulbo e finalize com ramos
crus de funcho (erva-doce) e, se for do
seu gosto, acrescente azeite trufado.

Numa panela grande com água fervente, dentes de alho e folhas de louro mergulhe
por 10 segundos 4x o polvo inteiro e deixe-o cozinhar por 45-80 min dependendo do
tamanho do polvo. Com um garfo avalie o cozimento do polvo e quando quase no
ponto retire e o coloque na grelha com fogo alto para grelhar. Descasque e cozinhe o
inhame até ficar bem macio, escorra a água e adicione manteiga, sal a gosto, leite de
coco e especiarias (semente de coentro, curry indiano e semente de feno) batendo com
um mixer até atingir a consistência de um purê cremoso. Ferva meia xícara de Negroni
com frutas vermelhas (amoras e cerejas), especiarias (anis estrelado, canela em pau,
casca de limão) e flores desidratadas de hibisco, até atingir a redução do seu gosto.
Coloque o polvo sobre o purê e finalize com a redução de Negroni.
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COZINHAR É UMA TERAPIA

BODAU 03 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 37, 38
AUTOR: RICARDO LUÍS VITA NUNES

PAELLA CATALÂ LEGÍTIMA

BODAU 02 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 36
AUTOR: MIGUEL ANGELO PEREZ LOPEZ

APRENDA A PREPARAR UM CORDEIRO AO VINHO
TINTO
BODAU 03 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 115
AUTOR: FLÁVIO GUIMARÃES
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É POSSÍVEL.
EU PERDI
24 KG SEM
CIRURGIA E
SEM DIETAS
MILAGROSAS
AO CONSTATAR QUE A SAÚDE NÃO
IA BEM, DR. CARLOS SACOMANI
ENCAROU MUDANÇAS DE HÁBITO E
HOJE PRETENDE CORRER OS 15 KM DA
SÃO SILVESTRE



DR. CARLOS SACOMANI,
urologista, médico titular do
AC Camargo Cancer Center e
coordenador de Tecnologia em
Saúde da Sociedade Brasileira
de Urologia
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o final de 2017, eu pesava 110 kg para os meus 1,82
metros de altura. Se calcularmos, o índice de massa
corpórea (IMC) era de 33,2 (obesidade grau I). Dormia mal, utilizava dois anti-hipertensivos, a glicemia estava um
pouco acima do limite (minha família é de diabéticos) e também
usava um hipoglicemiante oral. Além disso, o perfil lipídico não
era dos melhores. A circunferência abdominal era superior a 100.
Em suma, clara síndrome metabólica.
A pedido de um amigo neurologista (dada minha reclamação
sobre sempre acordar cansado), fiz uma polissonografia. O resultado foi alarmante: mais de 40 episódios de apneia e apenas trinta
minutos de sono REM (profundo). Em outras palavras, eu não dormia. O próprio neurologista aplicou um questionário de fadiga e o
escore: alto. Para quem me conhece, isso era inacreditável. Sempre
fiz mil coisas ao mesmo tempo e não paro um minuto sequer. Fiz
uma consulta ao cardiologista, meu parceiro de consultório, e o
prognóstico não foi animador. A conversa foi mais de amigo do
que de médico. Os riscos de infarto, complicações cardiovasculares
e acidente vascular cerebral colocados à mesa.
A ficha caiu. Tomei a decisão de mudar os rumos. No começo, poucos acreditavam que eu conseguiria. A família, como
sempre, deu o suporte. Encarei uma dieta low carb por quatro
meses. A orientação feita pela nutricionista e pelo cardiologista.
A ideia era perder peso, mas ele me pontuou que essas dietas
não são para sempre. É apenas o ataque inicial. Perdi 12 kg em
4 meses (a meta era 10 em 6). Ao mesmo tempo, retomei atividade física. Sempre gostei de corrida. Fui atleta na adolescência
e na faculdade. Lutei judô, competindo e treinando, chegando à
faixa marrom (um grau abaixo da preta). Retomei os treinos para

correr. Fiz um planejamento. No começo, caminhada. Depois,
caminhada e trote. Na sequência, trote e corrida. Finalmente,
corria 5 quilômetros e fui acelerando o passo. Em um ano, perdi
20 kg. Hoje estou 24 kg mais magro. Peso 86 kg. Corro, no
mínimo, duas vezes por semana. Uma vez por semana, com
certeza, 10 quilômetros. Minha meta é correr os 15 km da São
Silvestre em dezembro. Atualmente, faço atividade física todos
os dias. Antes da pandemia, era corrida, spinning, trilhas de
bicicleta e treinamento funcional. Este último e o spinning tive
de suspender devido à pandemia, mas faço exercícios HITT (intercalados de alta frequência).
Meu conselho aos colegas: é possível. Eu perdi 24 kg sem
cirurgia e sem dietas milagrosas. Hoje, tenho um regime alimentar balanceado de segunda a sexta. Nos finais de semana me dou
o direito de cometer alguns exageros. Porém não descuido.
Somos médicos e temos de cultuar hábitos saudáveis. Temos de ser o exemplo. Existem inúmeros estudos correlacionando
câncer com obesidade. Para os pacientes, conto minha história.
Hoje, aos 51 anos, sou mais saudável do que era aos 40. Disciplina, força de vontade e, sobretudo, a consciência de que eu
queria acompanhar todo o crescimento de minhas filhas foram
fundamentais.
Fico feliz que o BODAU tenha aberto espaço para
depoimentos como este. Espero instigar os colegas a seguir
o mesmo caminho. Sugiro procurar um cardiologista ou
endocrinologista, estabelecer metas. Identificar a atividade física
que lhe dá prazer e procurar seguir com afinco. O primeiro mês é
o pior. Depois, seu corpo passa a clamar por exercícios. Faça disso
uma parte de sua rotina.

Somos médicos e temos
de cultuar hábitos
saudáveis. Temos de
ser o exemplo. Existem
inúmeros estudos
correlacionando câncer
com obesidade. Para os
pacientes, conto
minha história”
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por Dra. Joyce Francisco
Dra. Joyce Francisco, residente de
Urologia do Hospital Ipiranga e
cirurgiã geral pela Santa Casa de
São Paulo

POR QUE O E S P O R T E ,
DEVE FAZER PARTE DO
NOSSO DIA A DIA?
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empre fui apaixonada por esporte.
Talvez porque fui introduzida a
esse mundo muito cedo; meu pai
sempre me incentivou a praticar
todos os esportes possíveis.
No colégio descobri o handebol,
esporte do coração (presente por mais
de 15 anos na minha vida). Fiz medicina
na Santa Casa de São Paulo e lá pratiquei
handebol e atletismo (este apenas no
último ano), que me deu minha medalha
na InterMed no revezamento 4x100m.
Quando acabou a medicina e eu
entrei na residência de cirurgia geral, tudo
aquilo que mais amava não tinha como
ser feito – não havia 13 pessoas para se
juntar no meu ínfimo tempo livre para
jogar handebol comigo. No R1 engordei,
comi mal, não pratiquei esportes, mas
aprendi muito. No R2 a vida melhorou um
pouquinho porque nada é tão ruim que
se compare ao R1, não é mesmo? Mas
ainda muito complicado...

Acredito que o esporte
deva fazer parte do
nosso dia a dia (se
comemos todos os
dias, por que não fazer
exercícios também, né?)
e que intensidades e
estímulos diferentes
associados à constância
é o grande diferencial.”

Gosto de manter a diversidade
diária porque meu foco não é a excelência
em um esporte específico, mas sim me
manter saudável, tonificada, com a
endorfina diária do exercício e comer sem
peso na consciência (amo comer, como
de tudo e bastante, mas de noite tenho
minha rotina de comidas leves). Acredito
que o esporte deva fazer parte do nosso
dia a dia (se comemos todos os dias, por
que não fazer exercícios também, né?) e
que intensidades e estímulos diferentes
associados à constância é o grande
diferencial.

Quando entrei na Urologia, no
hospital Ipiranga, percebi que tudo era uma
questão de gerenciamento, prioridades e
adequação de tempo. Eu não precisava
ser uma atleta de alta performance (como
fazíamos na medicina), precisava apenas
devolver ao meu dia a dia o esporte.
Troquei o handebol pelo tênis, esporte
novo para meu marido e para mim e,
assim, conseguíamos unir no tempo livre
o exercício e ficarmos juntos. Se tinha
só 30 minutos, corria 5km; quando
tinha um pouco mais de tempo, fazia
musculação e usava a bike para passear.
Com isso consegui reintroduzir o esporte
no meu dia a dia.
De repente veio a pandemia e
tirando a corrida e a bike, nada mais
podia ser feito. Mas é na situação
adversa que nós vemos do que somos
capazes. Aprendi que em casa, com
disciplina e vontade, você pode, sim,
fazer excelentes treinos. Treinos diários
rápidos capazes de definir os músculos,
aumentar seu rendimento cardiovascular
e melhorar o tônus muscular sem perder
tempo com locomoção.
Hoje, mesmo com tudo aberto,
faço grande parte dos meus treinos em
casa (às vezes termino na academia),
continuo com a corridinha e o tênis
semanal e a bike sempre que possível.
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ENSINAMENTOS E BENEFÍCIOS DO KRAV MAGÁ

BODAU 04 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 60, 61
AUTOR: ARIEL SCAFURI

“RECOMENDO PARA AQUELES QUE NUNCA
EXPERIMENTARAM CORRER QUE FAÇAM UMA
EXPERIÊNCIA”
BODAU 02 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 37
AUTOR: MAURO MUNIZ

EXERCÍCIOS PROPORCIONAM ALEGRIA DE VIVER
E SÃO INDISPENSÁVEIS PARA EQUILÍBRIO FÍSICO
E EMOCIONAL
BODAU 03 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 122
AUTOR: GERALDO FARIA
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\PERNAMBUCO\

\BAHIA\

Pernambuco

Bahia

SBA-BA ALCANÇA METAS
PREVISTAS NA GESTÃO
Estamos chegando ao fim da gestão desta diretoria da SBU Bahia e olhamos para trás com orgulho dos
nossos associados, diretoria nacional e patrocinadores. A
pandemia nos ensinou a vencer os obstáculos e manter
um programa de educação continuada com elevado nível
científico. Conseguimos realizar nossas metas e acumular
um saldo positivo para a próxima diretoria.
A IX Jornada Baiana de Urologia e IV Simpósio de
Uro-Oncologia da Bahia, realizados nos dias 30 e 31 de
julho de 2021, conseguiram reunir cerca de 500 participantes, 132 palestrantes nacionais e internacionais (de cinco
países diferentes) e quatro cursos hands-on. Esse evento
híbrido foi um marco para nossa história, resultado do
aprendizado acumulado durante a era Covid-19.
Seguimos firmes com nossa parceria com a SBU-MG
no projeto Preceptorship - Dos guidelines até a prática diária. Os webinars estão sendo realizados às segundas-feiras,
entre 20h e 21h.
Neste segundo semestre estamos focando na educação continuada dos estudantes de medicina, agregando
todas as Ligas de Urologia da Bahia no projeto Discussões
Urológicas Interligas.
Também solidificamos nossa relação com a Associação Baiana de Medicina (ABM) e ajudamos a organizar um
curso teórico, nos dias 29 e 30 de outubro, sobre diversos
temas urológicos voltado para estudantes de medicina da
Bahia.
As novas edições do Uro-Meeting estão sendo realizadas com um evento mensal, sempre convidando serviços
da Bahia e outros estados.
O sentimento da SBU-BA é estar mais forte, unida,
integrada no final da nossa gestão. Aprendemos, lutamos
e nos unimos para formar uma Sociedade mais coesa e
avançarmos adiante. Que venha 2022!

Dr. Lucas Batista
Diretor-Presidente da SBU-BA
.................................................................................................................
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AÇÕES DO BIÊNIO COM
RETORNO DE ATIVIDADES
PRESENCIAIS
Estamos chegando ao fim da gestão. Biênio conturbado
devido à pandemia, mas a diretoria não mediu esforços para
manter as atividades da seccional. Iniciamos 2020 com o Uro
up-to-date, projeto de aulas mensais abordando vários temas da
Urologia. Porém, devido à pandemia, houve mudança no formato, passando a ser virtual a partir de abril de 2020. No total,
tivemos dez aulas do Uro up-to-date nesse novo formato.
Com o sucesso do Uro up-to-date, outros projetos virtuais
foram criados, como o Câncer de Próstata on-line e o Projeto
Residente, com aulas sobre câncer de próstata e LUTS, tendo os
residentes como público-alvo.
Já em 2021, foi desenvolvido o Projeto de Extensão em
Litíase Urinária e Endourologia, com dez aulas iniciado em maio
e com término programado para fevereiro de 2022.
A jornada do interior, tradicionalmente realizada no primeiro ano de gestão, e que estava programada para o primeiro
semestre de 2020, em Garanhuns, foi inicialmente adiada e
posteriormente cancelada.
Ainda em 2021, tivemos a realização da VI Jornada Pernambucana de Urologia e o II Simpósio das Ligas Acadêmicas de
Urologia, de 21 a 23 de outubro em Porto de Galinhas. O evento foi 100% presencial, com o intuito de retomar a normalidade
pré-pandemia.
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Com a redução temporária do número de casos e de
internações devido à Covid-19, apareceu uma janela para a
realização da campanha Novembro Azul. Com o tema “Toque
de realidade”, várias ações de marketing foram realizadas para
conscientizar o homem no combate ao câncer de próstata como
a ação de rua no Marco Zero do Recife antigo, divulgação da
campanha pelos times de futebol durante os jogos do campeonato brasileiro e gravação de vídeos de influenciadores locais
apoiando a campanha.

Segundo o presidente da jornada e atual diretor da
SBU-RN, Dr. Bruno Miranda, “o evento mostra que tem
potencial para marcar o calendário da urologia não só do
RN como também do nordeste. Esperamos que a III Jornada de Urologia seja ainda melhor. Acredito que fechamos
nosso mandato com chave de ouro diante de um evento tão
precioso e bem elaborado”.

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

\RIO GRANDE DO NORTE\
Rio de Grande do Norte

JORNADA DE
UROLOGIA DO RN
REÚNE UROLOGISTAS DO NE

Visita da comitiva pernambucana: Dr. Jarys Borges, Dra.
Emília, Dr. Evandro Falcão, o presidente da seccional RN, Dr.
Bruno Miranda, Dr. Flávio Costa e Dr. Filipe Tenório
Dr. Bruno Marcelo
Diretor-presidente SBU-RN

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

\RIO GRANDE DO SUL\

SBU-RS COMEMORA
CONQUISTAS DESTA GESTÃO

Registro da II Jornada de Urologia do RN
A II Jornada de Urologia do RN foi um sucesso.
Contamos com a presença de urologistas de quase todo o
nordeste. Com uma programação científica de alto nível,
o evento conseguiu agregar conhecimento, atualização e
confraternização entre os participantes.
A jornada foi bastante elogiada pelos presentes não
só pela organização, mas também pelo poder de agregação que o evento mostrou.

Com muita satisfação avaliamos as atividades desenvolvidas em nossa gestão na SBU-RS no biênio 2020-2021. Em
um período tão atípico, com tantas dificuldades e angústias
relacionadas à pandemia mundial pela Covid-19, a SBU-RS, a
exemplo de nossa SBU Nacional, manteve-se ativa e oferecendo conteúdos de qualidade, auxiliando na atualização de
nossos associados.
Em dezembro deste ano teremos completado mais
de 30 eventos on-line de nossa já tradicional Quarentena
Urológica, destacando colegas locais e convidados nacionais
e internacionais. Reeditamos o ESISTU (Encontro de AtualiEDIÇÃO 4 | OUTUBRO  DEZEMBRO  2021 
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zação em Sexualidade e IST para o Urologista), com enfoque
multidisciplinar e um grande sucesso de público. Apesar de
impossibilitados de realizar o tão aguardado XV Congresso
Sul-Brasileiro de Urologia, em dezembro de 2020 realizamos
o IV Encontro Gaúcho de Urologia (EGU), pela primeira vez
no formato virtual, com alto nível científico, com colegas
gaúchos e nacionais e seis convidados internacionais.
Também em breve lançaremos o Uro-Overview, um projeto de educação para residentes e urologistas em geral, que
contou com a colaboração de destacados colegas gaúchos,
com a logística da Educare e com o apoio da indústria farmacêutica. Nossa seccional ainda se engajou em campanhas de
combate às consequências da pandemia e saúde masculina,
com doação de alimentos, sangue e iniciativas como o Gre-Nal da Saúde do Homem.
Para finalizar, gostaríamos de agradecer o apoio incondicional da SBU Nacional, ao Prof. Antonio Carlos Pompeo,
sua diretoria e equipe de apoio, colegas associados, membros da diretoria e comitês de especialidade, que nos prestigiaram com a sua dedicação, participação e conhecimentos,
e à indústria farmacêutica e de insumos, pela parceria nos
nossos projetos. A próxima diretoria será presidida pela Dra.
Karin Anzolch, a quem faço agradecimento especial por sua
dedicação e dinamismo durante nossa gestão, certo de que
seguirá inovando e enfrentando os desafios em defesa de
nossa classe urológica e nossa comunidade.
Com o desejo de um 2022 mais sereno e de muita
saúde, esperamos em breve reencontrar a todos no nosso
estimado CBU 2021, em Brasília!!
Dr. Eduardo Franco Carvalhal
Diretor-presidente SBU-RS
Dra. Karin Jaeger Anzolch
Vice-Diretora-presidente SBU-RS

\SÃO PAULO\
S o Paulo

SBU-SP OFERECEU
VARIADAS OPÇÕES DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA
Estamos encerrando a gestão 2020-2021 com a certeza do
dever cumprido. Vivemos tempos difíceis com a pandemia, que se
prolongou pelos dois anos do nosso mandato e que nos obrigou a
reavaliar e modificar ações anteriormente planejadas para o biênio.
A opção pelos eventos on-line mostrou-se efetiva em levar
a educação continuada aos urologistas paulistas. O Congresso
Paulista de Urologia, realizado de forma virtual em novembro de
2020, revestiu-se de grande sucesso científico e de público, tendo
a participação de mais de 3 mil convencionais.
Outros projetos foram implementados em plataformas on-line como o Sabadão Urológico, com 50 edições ao longo desses
dois anos, atingindo um público de mais de 6 mil assistentes. O
OncoClub, com 17 inserções em 2021, levou informação qualificada em uro-oncologia com eventos discorrendo sobre as diferentes
áreas da subespecialidade. O Proteus, tradicional curso de reciclagem destinado à preparação para a prova do título de especialista,
e também realizado em 2021 de forma virtual, facilitou a participação dos residentes que não tiveram a necessidade de se afastarem
de seus serviços para acompanhar o rico programa científico.
Rigor no manejo das finanças permitiu que a SBU-SP chegasse ao final de 2021 com uma situação econômica saudável, possibilitando que a próxima administração possa continuar executando
com tranquilidade seus objetivos societários.
Em setembro foi eleita a chapa União Paulista, comandada por Marcelo Wrocrawski, que administrará a SBU-SP no
biênio 2022-2024.
Dr. Geraldo Eduardo de Faria
Diretor-presidente SBU-SP

Dr. Geraldo Faria
e o presidente
eleito da SBUSP, Dr. Marcelo
Wrocrawski
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POR QUE VOCÊ DEVE TER
UM PERFIL PROFISSIONAL NAS REDES SOCIAIS ?

o

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

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

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

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

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



CONSULTÓRIO LEGAL

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

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

2020 July Global Statshot, We are Social + Hootsuite
2019 GlobalWebIndex
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VOCÊ SABE O

Dr. Luís Guilherme
Teixeira dos Santos

QUE É O RQE?
SAIBA POR QUE É
IMPRESCINDÍVEL CONHECÊ-LO
O Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) é a certificação perante o
Conselho Federal de Medicina (CFM) que
o médico concluiu uma residência médica
ou possui o título de especialidade ou área
de atuação reconhecida na resolução CFM
2.221/2018 emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB). Atualmente, há 55
especialidades e 59 áreas de atuação reconhecidas pela portaria da Comissão Mista
de Especialidades, composta por membros
da AMB, CFM e Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
É vedado ao médico, segundo o artigo
114 do Código de Ética Médica (CEM), divulgar especialidade ou área de atuação sem o
RQE registrado nos conselhos. Porém, mais
que uma infração ética e passível de punição, é importante entender a dimensão
da responsabilidade ética, civil e até mesmo criminal que é imputada ao médico na
ausência de tal registro. Ressalto ainda que
é permitido que o médico com diploma
emitido por faculdade reconhecida pelo
Ministério da Educação e com registro homologado em seu Conselho Regional de
Medicina possa atuar em qualquer área
da medicina independentemente de ter ou
não especialidade registrada.
A expansão do acesso à internet e a
evolução das redes sociais expuseram exponencialmente os profissionais de saúde em
relação aos resultados e também às expectativas criadas pelos pacientes. A especialização
médica demanda esforço, tempo, dinheiro
e dedicação. Cursos de pós-graduação ge-

ralmente não possuem o mesmo grau de
imersão e ensino que as residências médicas,
justificando a necessidade de uma avaliação
realizada pelas sociedades para a obtenção
do título de especialista.
Por razões legais e éticas, de acordo
com a resolução do CFM 1.974/2011, o
médico só pode publicizar sua especialidade caso tenha seu registro de qualificação
de especialidade registrado. Dentro dessa premissa, mesmo que a lei permita que
não especialistas atuem em qualquer área
da medicina, muitos colegas não dão a real
importância ao grau de responsabilidade que
envolve um ato médico e o quanto isso pode
modificar um imbróglio jurídico.
Há, no Brasil, segundo o último censo,
realizado em 2020, 5.916 urologistas registrados, correspondendo a 2% dos médicos
especialistas, concentrados principalmente
nos grandes centros urbanos. A análise
demográfica dos especialistas é de suma
importância para a implementação de programas de residência médica, assim como
para as políticas de saúde.
A responsabilidade médica é pessoal.
Como especialistas, geramos mais expectativas em nossos pacientes, uma vez que
passamos a ideia de que somos os maiores
detentores de conhecimento acerca daquela especialidade. Quando possuímos o
RQE, geramos uma credibilidade maior nos
pacientes e sociedade, entretanto, somos
mais cobrados, exigindo-nos um maior empenho em fazer jus ao título de especialista.
Todo médico tem o dever de transmi-
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conselheiro federal pelo
Rio de Janeiro no CFM,
conselheiro regional no
Cremerj e urologista do
Hospital Universitário
Antônio Pedro

tir informações adequadas ao seu paciente,
atualizar-se constantemente, estar vigilante e proferir cuidados, abster-se do abuso agindo com a cautela devida para que
dentro da sua responsabilidade seja isento
de quaisquer ilicitudes éticas, civis ou criminais. O especialista deve atuar com excelência sob as bases do dever e ética médica.
A publicidade é um grande calcanhar
de Aquiles para a classe. Grande parte dos
colegas desconhece o Manual de Publicidade Médica, acham-no inofensivo ou exagerado e somente dão a devida importância no
momento em que chega o primeiro processo, seja civil ou ético. O Instagram tem sido
uma verdadeira caixa de Pandora, na qual
encontramos tanto colegas extremamente
éticos, que seguem todas as normas rígidas
da publicidade, quanto um verdadeiro circo
de horrores, no qual médicos e não médicos
propagam informações sem caráter informativo e sim com o intuito de autopromoção,
gerando expectativas que são danosas à medicina e aos pacientes.
A Urologia é uma especialidade cirúrgica fortemente exposta, principalmente
quando se trata de temas como disfunções
sexuais e cirurgias prostáticas. Há inúmeros tabus inerentes a nossa especialidade,
abrindo espaço para o fomento de curas
milagrosas e até mesmo procedimentos
cirúrgicos inadequados. Não obstante a dificuldade para se tornar um especialista, possuímos atividades inerentes às subespecialidades dentro da Urologia, que demandam
mais empenho e dedicação.
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Em relação aos processos éticos e
administrativos, é extremamente pertinente ressaltarmos a responsabilidade
do médico de assumir o risco de danos
ao seu paciente ao propor determinado
tratamento sem possuir uma formação
adequada, por mais que não seja obrigatório ser especialista para realizar
qualquer ato médico. O RQE demonstra
comprometimento, idoneidade e solidez
de conhecimento, mas, é importante
destacarmos, não fornece um salvo conduto para todo e qualquer tipo de ação.
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As instâncias civis e criminais são independentes da instância administrativa (ética),
fato este ignorado tanto por médicos como
advogados, gerando inclusive sentenças
antagônicas. Na esfera civil, ainda há uma
grande discussão sobre a responsabilidade
médica ser de meio ou fim, gerando mais
um problema grave em determinados casos.
Analisando diversos processos médicos, observamos que em todas as esferas a presença de uma boa formação, registros corretos
nos conselhos e uma ficha funcional limpa
são grandes auxiliares na defesa do médi-
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co. Porém mais importante que qualquer
papel ou título é um bom relacionamento médico-paciente, que o colega obtém
dominando a arte de ouvir e cuidar. Saber
reconhecer suas limitações mesmo como
especialista e, principalmente, ser honesto
com o seu paciente evitará muitos desfechos judiciais. Afinal, seja por um especialista ou não, se o paciente é tratado com
dignidade, respeito e honestidade, mesmo diante de um desfecho ruim, tanto ele
quanto sua família permanecerão ao lado do
profissional que os acolheu.
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O IMPACTO JURÍDICO DA COVID-19 NAS
CLÍNICAS MÉDICAS
BODAU 03 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 47, 48
AUTOR: ANA CAROLINA DAHER COSTA
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DR. FERNANDO LORENZINI
A Diretoria da SBU Seccional Paraná
vem prestar uma homenagem a um dos
precursores da andrologia no nosso estado.
Fernando Lorenzini era natural de
Joaçaba (SC), recém completado 64
anos de idade e alcançando 39 anos de
profissão médica. Era engenheiro, médico, marido e pai.
Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina em julho
de 1982. Também graduado em engenharia civil e mestre em engenharia elétrica.
Tinha mestrado pela Universidade Federal
de Santa Catarina e doutorado em clínica
cirúrgica pela UFPR.
Integrou o Serviço de Urologia do
Hospital de Clínicas da UFPR de outubro
de 1992 até fevereiro de 2017. Professor
substituto da Disciplina de Urologia da
Universidade Federal do Paraná, integrou
bancas examinadoras de mestrado e doutorado. Palestrante e convidado de grande
número de eventos científicos, teve participação em muitos artigos científicos.
Lorenzini foi preceptor de residência
e chefe no grupo de andrologia do Hospital de Clínicas da UFPR. Tinha facilidade
em fazer amigos e cultivar amizades. Era
raro vê-lo sozinho. Tanto no HC quanto
em congressos sempre estava conversando com alguém. Gostava de uma conversa
demorada e de contar histórias. Discutia
a respeito de filosofia, ciências, medicina,
andrologia e também gostava muito de
falar de política, nos últimos tempos o seu
assunto preferido.
Seu vínculo no HC eram 40 horas semanais, de modo que enquanto estava na
ativa pouco conseguia se dedicar a outras
tarefas, fazendo consultório nas horas excedentes da semana e operando aos sábados em uma conhecida clínica de cirurgia
plástica em Curitiba.
Suas cirurgias eram verdadeiras obras
de arte. Cada passo cirúrgico era finamente calculado e executado. Caso o passo

cirúrgico não ficasse a contento, ele retornava e o refazia. Isso o deixou conhecido
também por conta de suas demoradas
cirurgias. Obtinha resultados cirúrgicos
muito bons.
Apenas após a sua aposentadoria,
em 2017, teve tempo para se dedicar à
nossa Sociedade Brasileira de Urologia, no
Departamento de Andrologia.
No Departamento de Andrologia da
SBU, ajudou em várias publicações. Também foi bastante ativo na organização e
execução do programa e das atividades
de andrologia do Congresso Brasileiro de
Urologia realizado em Curitiba no ano
de 2019.
Era dono de uma mente brilhante,
sempre à frente de seu tempo. Inspirou a todos na sua vida e sua arte. Deixará saudades.

Dr. Gustavo Marquesine Paul,
tesoureiro da SBU-PR
Dr. Lorenzini foi preceptor de residência e chefe no grupo de andrologia do
Hospital de Clínicas da UFPR

DR. CLAUDIO LUIS MARTINS LIMA
Entre tantas memórias ruins que
esse período de pandemia vai nos deixar, a maior delas para muitos urologistas do Rio Grande do Sul e do Brasil é a
perda de Claudio Lima. O mestre Lima
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foi, sem dúvida alguma, um dos maiores
exemplos de médico, amigo e professor
forjado nos corredores do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre e sua perda não
será superada. Ninguém melhor que seu
amigo e companheiro de jornada profissional Dr. Bernardo Moreira para nos
brindar com um pouco de sua história
em um texto emocionante.
Uma grande figura humana e um
grande urologista brasileiro

Fui designado para uma tarefa que
considero uma grande honra: falar um
pouco sobre uma figura humana ímpar
que foi o Dr. Lima. Não pretendo falar
sobre suas habilidades no tênis, no golfe
e dos mergulhos no mar de Santa Catarina. Pretendo trazer aqui um pouco do
nosso convívio ao longo de mais de 40
anos, da nossa amizade e do nosso companheirismo.
Fomos egressos da Faculdade de
Medicina da UFRGS e ingressamos na
residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. Lima em maio
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de 1973, quando iniciou oficialmente a
residência, vindo da residência de cirurgia
geral do Hospital Ernesto Dornelles, e eu
em janeiro de 1974.
As obras do Hospital de Clínicas iniciaram em outubro de 1947, e em 1972
inicia o atendimento ambulatorial, dando
início ao programa assistencial.
Nas palavras do professor Elyseu
Paglioli: “uma grande cruz se ergueu no
campo de polo para ensinar, pesquisar e
aliviar o sofrimento dos nossos patrícios”.
Os primórdios do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre foram muito difíceis do
ponto de vista operacional; era uma etapa
final da construção daquele que viria ser
o principal hospital de ensino, pesquisa e
atenção médica de Porto Alegre e, sobretudo, uma semente plantada, que iria produzir frutos ao longo dos anos seguintes.
O Dr. Lima estava nesse contexto de
ser um pioneiro; foi do grupo inicial de residentes do Hospital de Clínicas e aquele
que viria a ser o primeiro residente de Urologia. Período de grandes acontecimentos
e fatos inusitados.
Nessa época surgiu uma figura exótica entre os funcionários do hospital, denominada “homem da capa preta”, que
causou grandes aflições entre médicos
e pessoal de enfermagem. Surgia à noite, nos corredores escuros das áreas ainda não ocupadas do hospital. Brincadeira
ou não, foi uma época marcada por esse
fato. Certa vez, durante um plantão, o Dr.
Lima estava lendo um capítulo do livro de
Urologia, do Donald Smith, quando a maçaneta da porta da sala foi acionada, sem
ninguém entrar. Ele foi até a porta e ao
abri-la não encontrou nenhum funcionário
naquele corredor do 6º andar, onde funcionava a sala dos residentes. Foi um momento de suspense, mas a história teve um
epílogo com a ocupação das demais áreas
do hospital e o desaparecimento do vulto
que assustava a todos.
O Dr. Lima tinha frases e palavras que
o caracterizavam: “excelente, perfeição,
não tá fácil, não se deve operar antes de
viagem”. Essa última frase ele expressou
numa situação atípica comigo: a única
complicação que tive com uma postec-
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tomia (hematoma). O paciente necessitava de uma correção do problema, numa
madrugada de uma noite chuvosa e fria,
véspera da ida ao Congresso Brasileiro
de Urologia em Curitiba. Ele prontamente veio me ajudar, para sanar o problema,
assim como em inúmeras situações cirúrgicas, sempre com sugestões compartilhadas
comigo, com os assistentes e residentes.
A primeira cirurgia realizada no Hospital de Clínicas foi uma correção de varicocele, em maio de 1973, e o Dr. Lima participou desse marco histórico do hospital.
Completado esse primeiro ano de residência em cirurgia geral, o Dr. Lima decidiu realizar a residência em Urologia com o
estímulo de Dr. Walter Koff. Esse segundo
ano de residência foi bastante árduo, já
que ele era o único residente de Urologia,
atendendo ambulatório que se estendia
até as 23 horas e muitos pacientes internados, revisados pela manhã cedo, e com
os rounds com o Dr. Koff à noite. As cirurgias eram realizadas pela manhã e, além
disso, havia os plantões desgastantes com
cuidados em todos os pacientes cirúrgicos
e intercorrências cirúrgicas de pacientes
clínicos.
Em janeiro de 1974, ingressei na residência de cirurgia geral do hospital, com
a ideia de realizar residência naquela área,
quando passei a conviver com o Dr. Lima.
Ele falava da maravilha que era a especialidade de Urologia. Isso se confirmou
quando estagiei com o Dr. Koff, dentro do
programa de residência da cirurgia geral e
pude comprovar a assertiva do Dr. Lima.
Passamos então a ter um convívio fraterno
e amigo.
Nessa época, além das atividades
normais da residência, descobrimos uma
sala vazia do hospital, onde havia um tatame. O Dr. Lima, discípulo do professor
de karatê Suzuki, passou a nos ensinar as
bases da luta marcial, com muito empenho
e dedicação.
O Dr. Lima completou a residência em
Urologia em dezembro de 1975, passando
a exercer sua atividade no ambulatório e
nos pacientes internados.
Muitas foram as ocasiões em que celebramos com churrascos, que além das
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piadas, contadas já com efeito de algumas
cervejas, surgiam cantores desafinados,
cantando os mais variados temas, entre
tangos, músicas gaúchas e música popular
brasileira, mas sempre com muita vontade
de desempenhar o melhor, embora o desafino alcoólico.
Também era uma fase de muito trabalho e estudo. O Dr. Lima foi aprovado
no exame do board e, por estímulo de
Dr Koff, foi selecionado para realizar um
fellow em Urologia na Universidade da
Califórnia em Los Angeles, nos anos de
1976-1977.
Completado o período em que realizou o fellow, ele retorna a Porto Alegre.
Obviamente muitas histórias surgiram dessa vivência extraordinária na UCLA, contadas ao sabor de muitas churrasqueadas.
Em 1977 foi realizado o Congresso
Brasileiro de Urologia em Porto Alegre, do
qual fazíamos parte da Comissão Científica. Trabalhamos intensamente para o sucesso daquele evento em que participaram
além dos convidados nacionais figuras de
expressão mundial como Dr. Kauffman, de
Los Angeles, Dr. Brisset, da França, e Dr.
Gil Vernet, de Barcelona.
Além de participarmos ativamente
do congresso de Porto Alegre, organizamos, junto com o Dr. João Luis Pippi Salle,
o Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica, realizado em Gramado (RS), de grande sucesso, com grande número de convidados nacionais e com Ricardo Gonzales,
grande nome da especialidade.
Nesse mesmo ano o Dr. Lima foi contratado pelo Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas, desempenhando suas atividades na internação dos pacientes, nas
cirurgias e na preceptoria da residência
médica, criando um vínculo desde então,
com quase todos (mais de cem) novos urologistas, dando início a uma verdadeira
família: a família urológica do HCPA.
Foi o criador da Associação dos Ex-Residentes de Urologia (AMEHUC) e seu
primeiro presidente.
Em 1977, fomos convidados pelos
Drs. Protásio Alves e Oscar Pernigotti para
ingressar no corpo clínico do Instituto de
Urologia. O Dr. Pernigotti era um entusias-
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ta da uroneurologia/urodinâmica, subespecialidade que ensaiava seus primeiros
passos, ele egresso da residência com o
professor Couvellaire, em Paris.
O corpo clínico do Instituto era
formado, além do Dr. Lima, pelos Drs.
Pernigotti (falecido), Renato Assis Brasil
(falecido), Irio Bicca e eu.
O entusiasmo do Dr. Pernigotti pela
urodinâmica contagiou o Dr. Lima, iniciando estudos sobre o assunto na literatura ainda precária da época. O Dr. Koff,
chefe do Serviço de Urologia, nomeou-o
chefe da Urodinâmica do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, atividade que
exerceu até 2016, quando se aposentou,
e no consultório inicialmente no Instituto de Urologia e depois no consultório
da rua Vieira de Castro, que dividia com
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o Dr. Protásio Alves, até o ano de 2018.
Durante esse período completou
e defendeu brilhantemente sua tese de
mestrado supervisionado pelo Dr. Walter
Koff.
Nosso convívio fraterno além das
cirurgias, ambulatório com mais de cem
pacientes, rounds, reuniões clínicas, nos
hospitais, no consultório, se estendia para
os famosos churrascos na casa do Dr. Protásio, nas churrascarias (sujinho), os chopes na Toca do Ratão e na Associação dos
Funcionários do Hospital de Clínicas. Pelos
mais variados motivos se confraternizavam e o Dr. Lima era peça-chave, sempre
com seu bom humor ao contar piadas,
que mesmo as mais sem graça todo
mundo se divertia com sua maneira própria e peculiar de contar.

O médico era um exímio cartunista. Neste cartoon desenha sua trajetória no
HCPA até a aposentadoria

Autografando o livro da história do serviço de urologia do HCPA, de sua autoria

Tinha também uma veia artística e
ao tocar seu violão encantava a todos
por sua interpretação sempre envolta de
muita emoção.
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Estudava a língua de Goethe, herança de seu pai, José Deolindo, e exercitava um alemão fluente com funcionária de origem alemã, no ambulatório de
Urologia.
Dr. Lima foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Secção Rio
Grande do Sul, da qual foi seu secretário
e tesoureiro, período que organizamos
conferências e encontros nacionais e
internacionais. Sua capacidade agregadora se manifestava de maneira muito
peculiar, recebendo sempre o carinho e
afeto de seus colegas.

Prof. Lima ao centro. À esquerda da
foto Dr. Bernardo Moreira, autor do
texto de homenagem, e à direita Prof.
Brasil Silva Neto

Por derradeiro não poderia deixar
de registrar algumas palavras sobre a
família do Dr. Lima. Sua dedicação e
amor a Regina, sua esposa, a Patrícia,
sua filha, ao Cláudio, seu filho, e foram ainda maiores com a chegada da
Stella, sua netinha. Dr. Lima foi um
exemplo de pessoa, um grande caráter,
um grande urologista, um dos pioneiros
da uroneurologia e, acima de tudo, uma
grande unanimidade.

113
BODAU Platinum

Dr. Lima,
a esposa
Regina e a
filha

Dr. Lima
e os filhos

Prof. Tiago Rosito, chefe do Serviço
de Urologia do HCPA, e Dr. Bernardo
Moreira, amigo e colega de uma vida

LEIA O ARTIGO QUE
O DR. CLAUDIO LIMA
ESCREVEU NA SEÇÃO
ALÉM DA UROLOGIA
DO BODAU 2/2020
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sua formação acadêmica na cidade de São
Paulo. Por onde passou, sempre deixou
muitos amigos. Tinha uma vida intensa.
Era bastante irrequieto. Com a mesma
intensidade que operava nas madrugadas (era conhecido por ser madrugador),
buscava incessantemente o aperfeiçoamento médico e profissional. Titular da
Sociedade Brasileira de Urologia e doutor pela Universidade de São Paulo, em
2002, ingressou no magistério superior,
como professor de Anatomia Humana
do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Ceará, onde fez seu
pós-doutorado em Urologia. Fez ainda
MBA em marketing pela FGV, tornou-se
titular da Febrasgo, recebeu o Título de
Proficiência em Anatomia.
Urologista sempre muito atuante
na área de medicina sexual, foi fellow do
Comitê Europeu de Medicina Sexual desde 2012 e realizou o curso de Budapeste
em 2018 da Escola Europeia de Medicina
Sexual. Recebeu em dezembro de 2020 o
título de ISSWSH Fellow, para pesquisadores que atuam na área de sexualidade
feminina, da Associação Internacional de

Estudo da Saude Sexual Feminina.
Sempre cercado por muitos estudantes,
sua empolgação foi decisiva para que muitos
desses se tornassem hoje urologistas. Filho
de Marino Scafuri e Maria de las Mercedes
Schapiro Scafuri, era casado atualmente com
Marina Scafuri e pai de cinco filhos, Mariana,
Manoela, Gabriela, David e Elise.
Nosso ilustre colega teve que subir mais
cedo para o lado do Pai. Com certeza, foi
recebido por sua mãe, que falecera no ano
anterior, pela mesma doença. Provavelmente, com sua alegria e inquietude, deve estar

Com a esposa e um de seus cinco filhos

DR. ARIEL SCAFURI

Dr. Ariel Sacafuri com o pai
Dr Ariel em família

Dr. Rommel P. Regadas,
presidente da SBU-CE

Em 02 de abril, a comunidade urológica brasileira e internacional foi surpreendida
com a grande perda do Dr. Ariel Gustavo Scafuri, após uma árdua luta contra a Covid-19.
Urologista cearense de coração, mas natural
da cidade de Buenos Aires, Ariel teve toda

O médico com sua esposa
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LEIA O ARTIGO QUE
O DR. ARIEL SCAFURI
ESCREVEU PARA A SEÇÃO
UROLOGISTA SAUDÁVEL
DO BODAU 4/2020
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Homenagem
ao mestre
Henrique
Sarmento
Barata

No dia 12 de julho deste ano, aos
87 anos, o Prof. Henrique Sarmento Barata nos deixou.
Nascido em Porto Alegre, no dia
06 de novembro de 1933, Henrique
Sarmento Barata era o quinto de oito filhos, do também professor e urologista
Luiz Sarmento Barata, importante referência na Urologia gaúcha nas décadas
de 1950 e 1960.

Professor Luís Sarmento
Barata, pai do Prof. Henrique
Sarmento Barata

Seguindo os passos de seu pai, Dr. Barata formou-se em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1960
e, logo a seguir, iniciou sua formação em
Urologia na Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre. Nos anos de 1965 e 1966, fez
fellowship em Urologia com o professor
Chester Winter na Ohio State University, nos EUA.

Prof. Henrique Sarmento Barata

Dr. Alcides Carvalhal, Dr. Henrique
Sarmento Barata e Dr. Aloysio Toledo na
inauguração do Ambulatório do Serviço
de Urologia da PUCRS, em 1973
Após sua especialização no exterior, retomou sua atividade como urologista na Santa Casa de Misericórdia
de Porto Alegre, principalmente em um
dos hospitais do complexo, o Hospital São Francisco. Contudo, no ano de
1973, o convite para ocupar o cargo de
professor da Faculdade de Medicina da
Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul e estruturar a disciplina
de Urologia alterou o curso de sua via
profissional.
Naquele momento, no recém-inaugurado Hospital São Lucas da Pontifícia
Universidade Católica, deu início ao
serviço de Urologia daquela instituição,
responsável pela formação de dezenas
de médicos urologistas. Durante o período em que exerceu a chefia do Serviço
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de Urologia do Hospital São Lucas da
PUCRS, o Prof. Henrique Sarmento Barata formou cerca de 90 urologistas, muitos deles, inclusive, vindos de fora do Rio
Grande do Sul. Foi um dos pioneiros da
endourologia, como na cirurgia renal percutânea e na litotripsia extracorpórea. Ao
longo dos 35 anos em que esteve à frente
do Serviço de Urologia da PUCRS, nunca
deixou de atender seu consultório privado,
sempre com significativo movimento de
pacientes, tornando-se uma referência na
Urologia gaúcha e nacional.
Ao longo de sua vida profissional Dr.
Barata fez muitas amizades, tanto com
colegas, como com alunos e pacientes. E
recebeu várias distinções, como o Prêmio
Gilberto Menezes de Góes, o Cistoscópio
de Ouro, o título de Cidadão Emérito de
Porto Alegre/RS, entre outras. Era também
membro da Academia Sul-Riograndense
de Medicina desde a sua fundação, há
cerca de 30 anos. Além disso, foi ativo integrante de programa televisivo de considerável repercussão regional, denominado
Guerrilheiros da Notícia, do qual participava semanalmente.

115
BODAU Platinum

|

MEMÓRIA SBU

Foram cerca de 60 anos vivendo a medicina intensamente, como professor, preceptor e
médico urologista, influenciando
inúmeros alunos, residentes e colegas ao longo de sua jornada e, é
claro, tratando de seus pacientes,
com muitos dos quais terminou
por desenvolver saudável e afetuoso vínculo de amizade e respeito. Aos seus assistentes mais
próximos e alunos, permanecem
o privilégio do convívio com o
“mestre”, os ensinamentos e o
estímulo ao crescimento e qualificação continuados de sua equipe.
No ano 2008, ao completar
75 anos, o professor Barata recebeu o título de professor emérito
Faculdade de Medicina da PUCRS,
deixando a cátedra, mas continuando a integrar o Serviço de
Urologia do Hospital São Lucas
da PUCRS e a exercer a medicina

em sua clínica privada, até fevereiro de 2020, quando, por força
da pandemia da Covid-19, viu-se
obrigado a deixar de trabalhar,
vindo a falecer cerca de um ano
depois, em julho de 2021.
Todos nós, que conhecemos
e convivemos com o Prof. Henrique Sarmento Barata, temos consciência que ele era a alma, o líder
e o mentor do Serviço de Urologia
da PUCRS. Com sua personalidade carismática, e sendo homem
de posições firmes, com inigualável e eterno espírito inovador, um
entusiasta da Urologia e de suas
novas tecnologias, o Prof. Barata
deixa incomensurável saudade e
uma lacuna na Urologia nacional.
Contudo, seu legado continuará
vivo na memória e nos corações
de todos aqueles que tiveram o
privilégio de com ele aprender e
ter convivido.

Prof. Henrique Sarmento Barata

Dr. Eduardo Franco Carvalhal

Dr. Eurico Jacques
Dornelles Neto
professor de Urologia da Escola de Medicina da PUCRS

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

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

UROLOGISTA OBTÉM TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE PELA USP

Dr. José Murillo B. Netto obteve o título de professor livre-docente pela Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (FMRP-USP). A tese “Contribuição da
integração entre o ensino, pesquisa e extensão
na avaliação e no tratamento das disfunções do
trato urinário inferior e enurese” foi defendida
nos dias 25 e 26 de fevereiro. Integraram a banca os Drs.: Lourenço Sbragia Neto (FMRP-USP),
Rodolfo Borges dos Reis (FMRP-USP), Ubirajara
de Oliveira Barroso Junior (UFBA), Adriano Almeida Calado (UPE) e Antonio Carlos Lima Pompeu (Faculdade de Medicina do ABC).
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UROLOGISTA É CONTEMPLADO PELA SBU COM CURSO
WDE TRANSGENITALIZAÇÃO E RELATA SUA EXPERIÊNCIA
Em julho deste ano, recebi a notícia de que havia
ganhado a inscrição para o curso de Cirurgia de Uretra e
Transgenitalização com Dr. Ubirajara Barroso e Dr. Tiago
Rosito, em Salvador (BA). Uma parceria entre o curso e
a SBU premiava os urologistas com as melhores notas na
prova de Título (TiSBU), e eu estava entre eles.
Foram quatro dias de curso, os dois primeiros realizados
no IML. O primeiro dia começou com uma breve aula teórica
e apresentação do curso, após isso já seguimos para sala de
treinamento, onde realizamos a prática das técnicas discutidas nos cadáveres. Treinamos as cirurgias de uretroplastia
de uretra anterior e posterior, retirada de enxerto de mucosa
oral e retalho com prepúcio, as técnicas de enxertia Kulkarni
e Barbagli, e as variações das técnicas de uretroplastia.
No segundo dia realizamos outra aula teórica e após
mais treinamento prático, agora de cirurgia reafirmativa de
gênero para população trans. Discutimos e treinamos as
técnicas de dissecção do feixe dorsal do pênis, clitoroplastia, confecção da vagina com pênis invertido, entre outros.

Nos últimos dois dias, acompanhamos cirurgias ao
vivo no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), onde assistimos a quatro cirurgias de genitália ambígua em crianças com hiperplasia adrenal congênita, que
Dr. Ubirajara e Dr. Tiago realizaram com perfeição.
Gostaria de agradecer à SBU pela oportunidade, ao
Dr. Ubirajara, Dr. Tiago e toda equipe pelo aprendizado. O
curso foi completo e muito enriquecedor, consegui aprimorar meu conhecimento em uretroplastias e também
aprendi técnicas e cirurgias que não havia visto durante
minha formação como urologista, algumas delas por serem cirurgias de alta complexidade somente realizadas em
centros de referência com equipe especializada. Acredito
que assim como eu a maioria dos urologistas não tiveram
a oportunidade de aprender esses tipos de procedimentos,
o que torna esse curso fundamental. Recomendo o curso
para todos os urologistas e só tenho a dizer que o investimento vale muito a pena, olhando para tudo o que eu
aprendi certamente eu pagaria e faria o curso novamente.

Dr. Wilson Yuji Sato,
urologista em SP

Cirurgia ao vivo - Centro Cirúrgico do HUPES

Turma na frente do HUPES

Pratica em cadaver no IML

Dr. Ubirajara, Dr. Wilson e Dr. Tiago Rosito



EDIÇÃO 4 Platinum | OUT . DEZ | 2021

118
BODAU Platinum

|

NOTAS

TESE DE DOUTORADO: “ANÁLISE DOS ÓRGÃOS
GENITAIS EM FETOS COM SÍNDROME DE PRUNE
BELLY E ANENCEFALIA”
BODAU 01 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 41
AUTOR: RODRIGO DA SILVA PIRES

NOSSO ADEUS AO DEMERVAL
BODAU 01 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 41
AUTOR: ANTÔNIO CARLOS LIMA POMPEO

TESE DE DOUTORADO: AVALIAÇÃO DA
EXPRESSÃO DE MICRORNAS E DO RECEPTOR DE
ANDRÓGENO EM ADENOCARCINOMA ACINAR E
HIPERPLASIA NODULAR DA PRÓSTATA
BODAU 02 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 54
AUTOR: JULIO GUILHERME BALIEIRO BERNARDES

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – ÁREA
DE CONCENTRAÇÃO PESQUISA APLICADA EM
ONCOLOGIA PELA SOCIEDADE BENEFICENTE DE
SENHORAS HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS SP)
BODAU 03 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 49
AUTOR: EDUARDO JOSÉ ANDRADE LOPES
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EDITOR-CHEFE DO INT BRAZ J UROL LANÇA
LIVRO NO EXTERIOR
BODAU 03 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 49
AUTOR: LUCIANO ALVES FAVORITO

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO AVALIA SAÚDE
MENTAL DO UROLOGISTA
BODAU 01 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 41
AUTOR: ALINE GULARTE TEIXEIRA DA SILVA

TESE DE DOUTORADO: ANALISA POLIMORFISMO
DE NUCLEOTÍDEO ÚNICO NO CÂNCER DE PRÓSTATA
BODAU 01 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 42
AUTOR: RENAN ÉBOLI

DISSERTAÇÃO EM UROLOGIA
BODAU 02 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 43
AUTOR: MARIA ISABEL SILVA SILVA

MESTRADO NA UFRGS
BODAU 03 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 171-172
AUTOR: MARIA ISABEL SILVA SILVA
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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
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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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A TELEMEDICINA CHEGOU: E AGORA?
BODAU 03 | ANO XXXI | 2020
PAGS. 55, 56
AUTOR: ROBERTO LODEIRO MÜLLER

PUBLICAÇÃO DIGITAL
BODAU 02 | ANO XXXII | 2021
PAGS. 44
AUTOR: BRUNO NOGUEIRA
PATRÍCIA GOMES
RICARDO DE MORAIS
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ANTICOLINÉRGICOS
NA BEXIGA HIPERATIVA: HÁ
DIFERENÇA ENTRE ELES?

DR. ALEXANDRE FORNARI
Coordenador da área de Urologia
Feminina do Departamento de Disfunções
Miccionais da SBU, coordenador da área
de Disfunções Miccionais da Santa Casa
de Porto Alegre e coordenador científico
da unidade de Videourodinâmica do
Hospital Moinhos de Vento

o

s anticolinérgicos representam a primeira opção de tratamento farmacológico para
bexiga hiperativa neurogênica
e dividem essa indicação com os beta 3
agonistas na bexiga hiperativa idiopática.
As principais drogas anticolinérgicas são
a oxibutinina, a tolterodina, a solifenacina, a darifenacina, a fesoterodina e o
trospium. Os dois últimos não estão disponíveis no Brasil atualmente, embora o
trospium deva chegar ao nosso país até o
final de 2021. Todos apresentam nível 1
de evidência clínica e grau de recomendação A para o tratamento da bexiga
hiperativa [1]. São drogas extensamente
estudadas, objeto de várias metanálises e
revisões sistemáticas.
Entre as drogas citadas, algumas
diferenças são significativas. A maior
afinidade pelos receptores M3, como é
demonstrado em estudos com a darifenacina, por exemplo, parece produzir menores efeitos sobre a memória e
a cognição, bem como apresenta baixa
penetração no SNC. Já a estrutura molecular do trospium (amina quaternária),
embora tenha afinidade periférica pelos
receptores M1, M2 e M3, não permite a

passagem pela barreira hematoencefálica, protegendo assim a função cognitiva
e a memória. A solifenacina apresenta
ligação preferencial pelos receptores M2
e M3, por maior tempo de duração, permitindo tomada única diária mesmo sem
tecnologia de liberação lenta. A tolterodina e a oxibutinina apresentam formulações de liberação imediata e prolongada,
sendo a liberação prolongada mais bem
tolerada e preferível sempre que possível. A oxibutinina tem as vantagens de
ser uma medicação já bem familiar aos
urologistas, de baixo custo, e poder ser
utilizada pela via oral, intravesical ou
transcutânea, com o objetivo de maximizar os efeitos e minimizar os paraefeitos,
visto que possui afinidade preferencial
pelos receptores M1 e M3 [2].
De acordo com a literatura mais
atual, não parece existir diferença significativa em termos de eficácia entre os
diferentes anticolinérgicos [3], embora estudos comparativos diretos sejam
escassos. Essa afirmação é verdadeira
considerando-se as formulações de liberação prolongada e titulação de doses.
Entretanto, a magnitude do efeito sobre
os sintomas da bexiga hiperativa nesses
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estudos parece ser modesta. Em metanálises prévias, a redução média do número
de episódios de incontinência foi de 0.5
a 1.0 episódio/dia, redução de 0.5 a 1.3
micções por dia e 0.6 a 1.5 episódios de
urgência por dia [4,5]. Deve ser considerado que o efeito placebo na maioria
desses estudos foi bastante significativo,
mas que, pela prática clínica, o que se
observa é uma grande variabilidade nas
respostas individuais, com melhoras expressivas na sintomatologia de muitos
pacientes, razão pela qual os anticolinérgicos continuam sendo uma ferramenta
importante no manejo da bexiga hiperativa.
Os efeitos colaterais dessas drogas são basicamente dependentes da
atividade anticolinérgica sistêmica sobre
os receptores muscarínicos. Os mais significativos são a “boca seca”, a constipação e a visão borrada, entre outros.
Esses paraefeitos podem comprometer
significativamente a qualidade de vida
daqueles que utilizam essas drogas e sua
intensidade depende da dose utilizada
e da maior afinidade da droga pelos receptores presentes em cada órgão. Nas
glândulas salivares ocorre predomínio de
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receptores M3, portanto drogas que bloqueiam mais esse receptor causam mais “boca seca”. Já o SNC possui mais receptores M1.
A descontinuação do tratamento também é significativa. Em um estudo (Veenboer and Bosch; 2014), aos 24 meses
apenas 6-12% dos pacientes permaneciam em tratamento.
Em outra metanálise 10 a 40% dos pacientes apenas persistiam em tratamento após um ano [6]. As principais causas de
abandono da medicação foram a baixa eficácia e os efeitos
adversos.
Uma das grandes preocupações com o uso dos anticolinérgicos é a função cognitiva e o risco de desenvolvimento de
demência associado ao uso dessas drogas. Sobre demência,
uma metanálise recente obteve como conclusão que o uso
de anticolinérgicos (trospium não foi avaliado nesse estudo)
por mais de três meses aumenta a incidência de demência
(HR=1.23 95% IC se comparado ao β3-agonista) [7]. Em relação à função cognitiva, os efeitos sobre os receptores M1
presentes no SNC podem afetar a memória, embora os estudos ainda apresentem alguma controvérsia [8]. Desta forma,
drogas que possuam menor afinidade por esses receptores, ou
que não penetrem a barreira hematoencefálica como, respectivamente, a darifenacina e a nova alternativa no mercado, o
trospium, representam alternativas atraentes.
Outro aspecto a ser levado em consideração na escolha
terapêutica para pacientes idosos portadores de bexiga hiperativa é a carga anticolinérgica total. Sempre que possível devemos titular a menor dose eficaz e observar cuidadosamente
as medicações associadas. Deve ser considerado que cerca de
10% da população acima de 65 anos usa medicações com
carga anticolinérgica significativa, sendo os mais comuns os

UROLOGIA EM FOCO

antidepressivos tricíclicos, embora antipsicóticos, anti-histamínicos e antiparkinsonianos também contribuam significativamente [9].
Portanto, as diferenças entre os anticolinérgicos residem
basicamente em seus paraefeitos. Esses são dose dependente e
a escolha da droga deve ser baseada nas características e demais
sintomas do paciente, bem como na tolerância aos potenciais
efeitos colaterais da droga, com especial ênfase na função cognitiva. Neste aspecto, a chegada do trospium ao Brasil pode vir
a representar mais uma opção bastante atraente no tratamento da bexiga hiperativa, especialmente nos pacientes cujo risco
de deterioração da função cognitiva seja uma preocupação.
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AGENDA

DE EVENTOS

2022

DATA

EVENTO

LOCAL

18 A 21

EAU Annual Meeting

Amsterdã (Holanda)

www.eaucongress.uroweb.org

25 A 27

Encontro Catarinense de Urologia

Santa Catarina (SC)

http://www.sbu-sc.com.br

13 A 16

AUA Annual Meeting

New Orleans (EUA)

www.auanet.org/annualmeeting

22 A 24

Congresso Mineiro de Urologia

https://sbu-mg.org.br

JUNHO

Jornada Brasiliense de Urologia

https://sbu-df.org.br

06 E 07

Jornada Capixaba de Urologia

19 E 20

Jornada Goiana de Urologia 2022

DE MARÇO
DE MARÇO
DE MAIO

DE JUNHO

DE AGOSTO
DE AGOSTO
AGOSTO

03 A 06

INFORMAÇÕES

Jornada do Interior do Estado de Pernambuco

DE SETEMBRO

Congresso Paulista
de Urologia

São Paulo (SP)

https://sbu-sp.org.br/

07 A 10

ICS Annual Meeting

Viena (Áustria)

www.auanet.org/annualmeeting

26 A 30

Congresso da CAU

Cancún (México)

https://caunet.org/

17 A 19

Jornada Carioca de Urologia

Rio de Janeiro (RJ)

https://www.sburj.com.br/

XV Congresso
Sul Brasileiro de Urologia

Porto Alegre (RS)

DE SETEMBRO
DE OUTUBRO

DE NOVEMBRO

24 A 26

DE NOVEMBRO

ACOMPANHE TODOS OS EVENTOS EM:

www.portaldaurologia.org.br/medicos/

Acostumado a ler
desta forma?

Experimente
assim

Estante SBU

seu app de publicações
Mais interatividade através de
múltiplos recursos de multimídia,
oferecendo uma experiência de
leitura muito mais envolvente,
didática e participativa.

Baixe o app e
boa leitura.

12 A 15 DE DEZEMBRO | 2021

HÍBRIDO

Baixe o app do CBU2021
e saiba tudo o que acontece
em um dos maiores eventos
mundiais de urologia.

