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VOLTAR

SBU expande 
parcerias

com entidades 
internacionais

Por Janaína Soares
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Sempre pensando em oferecer o melhor 
aos associados, a SBU tem buscado cada vez 
mais sua internacionalização por meio de par-
cerias com entidades como American Urologi-
cal Association (AUA), European Association 
of Urology (EAU), Confederación Americana 
de Urología (CAU) e, mais recentemente, a 
Associação Portuguesa de Urologia (APU).

Essas cooperações se traduzem em benefí-
cios aos associados, como desconto para se 
tornar membro das entidades internacionais, 
preço especial em cursos e eventos, aces-
so a conteúdo educacional exclusivo e está-
gios em centros de excelência internacionais. 
E ainda aumentam a visibilidade da SBU no 
cenário global, confirmando a importância da 
nossa Sociedade. 

As últimas edições do Congresso Brasilei-
ro de Urologia (CBU) têm contado com ses-
sões científicas internacionais. No CBU 2021, 
por exemplo, foram realizados simpósios da 
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AUA, EAU, CAU, International Society for Se-
xual Medicine (ISSM) e Société Internationale 
d’Urologie (SIU).

“O urologista brasileiro é extremamente bem 
formado, em programas de residência médica 
que proporcionam a oportunidade de treina-
mento em todos os campos de nossa espe-
cialidade, o que dá à nossa Sociedade todo o 
potencial para ser um ponto de referência nos 
campos de ensino e atualização para colegas 
também de outros países”, destaca Dr. Alfre-
do Canalini, presidente da SBU.

Confira a seguir os detalhes de algumas des-
sas parcerias.

 Uma das parcerias mais antigas e profí-
cuas da SBU se dá com a AUA. São diversos 
benefícios para o urologista brasileiro.

AMERICAN UROLOGICAL 
ASSOCIATION
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Anualmente dois urologistas brasileiros par-
ticipam do Congresso da AUA e realizam es-
tágio de um mês em um centro especializado 
americano. A escolha dos urologistas é feita 
por meio de análise cega de currículo. Da mes-
ma forma, dois urologistas americanos vêm ao 
Brasil para estágio de um mês após participar 
do CBU e Congresso Paulista de Urologia. 

Os dois residentes primeiros colocados no 
Pró-TiSBU (R2/R3) assistem ao congresso da 

Reunião SBU e AUA no CBU 2021
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AUA e um deles participa do Resident’s Bowl, 
competição entre residentes de vários países. 

A parceria também concede a urologistas bra-
sileiros desconto para se tornarem membros da 
AUA (válido para sócios adimplentes da SBU) 
e na inscrição do congresso da AUA, além de 
acesso a cursos, guidelines, atividades de edu-
cação continuada, revistas científicas etc.

Lessons in Urology realizado em
dezembro de 2021
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A SBU também tem uma sessão científica 
no AUA Meeting, o Brazilian Portuguese Uro-
logical Program, em horário nobre do evento 
(sábado à tarde).

Já o Lessons in Urology é um curso para resi-
dentes brasileiros ministrado por professores 
americanos – os residentes que assistiram ao 
Lessons em 2021 e estavam inscritos no CBU 
foram contemplados com anuidade referente 
ao ano de 2022 da AUA.        

Desde 2020 o jornal AUA News on-line é 
oferecido em português e enviado a cada 
três meses para os membros da SBU que são 
membros da AUA.

A SBU realiza anualmente os Highlights da 
AUA durante evento de uma seccional, no qual 
palestrantes nacionais convidados apresentam 
e comentam os slides originais do Congresso 
da AUA, tornando-se uma espécie de resumo 
do que foi apresentado no AUA Meeting. 
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Há ainda as diretrizes da AUA em versão de 
bolso (AUA Guidelines At A Glance: A Quick 
Reference for Urologists), traduzidas para o 
português pela SBU.

EUROPEAN ASSOCIATION 
OF UROLOGY

Assim como na parceria com a AUA, a SBU 
realiza intercâmbio de especialistas com a 
EAU. Um urologista brasileiro participa do 
Congresso da EAU e realiza estágio de um 
mês em um centro especializado europeu, e 
um urologista europeu vem ao Brasil partici-
par do CBU e do Congresso Paulista e reali-
zar estágio de um mês em instituição brasilei-
ra de referência. 

O associado da SBU também desfruta de 
desconto na anuidade para se tornar membro 
da EAU e na inscrição do congresso. E pode 
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ainda participar das atividades científicas da 
Sociedade europeia, como cursos, e ter aces-
so a guidelines, revistas científicas etc.

Os guidelines de bolso da EAU também são 
traduzidos para a língua portuguesa e distri-
buídos aos urologistas brasileiros.

Todos os sócios da SBU tornam-se auto-
maticamente membros da CAU sem preci-
sar pagar nenhuma taxa extra. Além disso, o 
CBU sempre conta com uma sessão científi-
ca com a presença de conferencistas latino-
-americanos.

No dia 7 de maio, durante a Assembleia Ge-
ral da CAU, a SBU indicou dez nomes para 
ocupar postos de coordenadores de grupos 
de trabalho da entidade, a fim de aumentar a 

CONFEDERACIÓN 
AMERICANA DE UROLOGÍA
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participação da SBU na CAU, contribuir para 
troca de conhecimento, educação continua-
da e agregar oportunidades para urologistas 
brasileiros e membros das demais socieda-
des urológicas. 

Foram indicados:

 ❙ Dr. Eliney Ferreira Faria -> Coordenação 
do Grupo de Trabalho de Robótica

 ❙ Dr. Fabio Sepúlveda -> Coordenação do Gru-
po de Trabalho de Litíase e Endourologia

 ❙ Dr. Gustavo R. Bechara -> Coordenação do 
Grupo de Trabalho de Câncer de Testículo

 ❙ Dr. José Carlos Truzzi -> Coordenação do 
Grupo de Trabalho de Urologia Feminina, 
Assoalho Pélvico e Urodinâmica

 ❙ Dr. Marcelo Denilson Baptistussi -> Coor-
denação do Grupo de Trabalho de Lapa-
roscopia
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 ❙ Dr. Marcio Augusto Averbeck -> Coorde-
nação do Grupo de Trabalho de Enfermi-
dades Prostáticas não Oncológicas

 ❙ Dr. Marcos Tobias Machado -> Coordena-
ção do Grupo de Trabalho de Câncer de 
Pênis e Tumores Raros

 ❙ Dr. Marcus Vinícius Sadi -> Coordenação do 
Grupo de Trabalho de Câncer de Próstata

 ❙ Dr. Maurício Dener Cordeiro -> Coordena-
ção do Grupo de Trabalho de Câncer de 
Rim e Adrenal

 ❙ Dr. Ubirajara de Oliveira Barroso Jr. -> Co-
ordenação do Grupo de Trabalho de Ci-
rurgia Reconstrutiva



97

BODAU MOBILE | DESTAQUE

Recentemente a SBU iniciou parceria com a 
APU, e no dia 5 de maio a Sociedade participou 
de webinar da APU sobre cirurgia robótica. A 
SBU foi representada pelo Dr. Romolo Guida Jr., 
coordenador da Comissão de Credenciamento 
e Certificação em Robótica e um dos palestran-
tes do encontro. Na ocasião, Dr. Romolo falou 
sobre a experiência brasileira desde o início da 
implementação da robótica até o cenário atual, 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE UROLOGIA

Webinar com APU em maio
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com credenciamento de centros e certificação 
dos urologistas brasileiros pela SBU. 

“Estamos também acertando os detalhes 
para a realização de um simpósio de língua 
portuguesa durante o próximo congresso da 
CAU, em outubro no México, onde participa-
rão urologistas brasileiros e portugueses”, 
adianta Dr. Luiz Otavio Torres, secretário-ge-
ral da SBU.
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