
ste exemplar do Boletim da Urologia 
que você está lendo está ainda mais re-

cheado de matérias de diversos conteúdos e 
lugares. Ele marca os primeiros seis meses 
da gestão 2022/23. 

Desde os primeiros esboços e layouts, exal-
tando o brilhante trabalho dos últimos edito-
res, em especial da Dra. Karin Anzolch no últi-
mo biênio, ele foi criado para ser a expressão 
clara e verdadeira da urologia brasileira, com 
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uma proposta inovadora sem perder a genética 
de ser a voz da diretoria da SBU e suas sec-
cionais. Sim, o boletim nasceu quando a SBU 
completava 63 anos, estamos com 33 anos de 
registro da história da nossa Sociedade. 

Nestes seis meses a missão da nossa di-
retoria está sendo executada, defendendo 
o nosso associado, em todos os lugares, na 
mídia, no Ministério da Saúde, nas agências 
regulatórias, frente às Sociedades parceiras 
nacionais e internacionais (leia os editoriais 
do presidente e do tesoureiro e a matéria 



3

BODAU MOBILE  | EDITORIAL

de destaque). O BODAU nestes dois anos e 
meio passou por encontrar e ouvir várias per-
sonalidades que, assim como a diretoria da 
SBU, escolheram um olhar mais democrático, 
aberto, inclusivo, contemporâneo e multifa-
cetado. Trazendo mais matérias de estilo de 
vida, hobby, abrindo espaço e oportunidades, 
sem, contudo, deixar a ciência, as novidades e 
avanços da Urologia do mundo (Urotech, com 
diferenças e vantagens da biópsia transperi-
neal, e a importância da pesquisa na Urologia 
translacional).

Nestes 96 anos, a SBU cresceu e se conso-
lidou, o mundo passou por revoluções inten-
sas e inesperadas, principalmente nos últimos 
dois anos, a diretoria e o conselho editorial 
do boletim acompanharam esses movimentos 
com ânimo, interesse e vibração. Talvez uma 
das mais relevantes transformações para as 
quais acreditamos ter contribuído foi trans-
formar a comunicação em multiplataforma, 
com a inclusão de vozes e temas antes cala-
dos e esquecidos. Tornamos visíveis e demos 
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a “cara a bater” (veja no editorial da diretora 
de Comunicação).

Um excelente exemplo do crescimento da 
nossa Urologia é o aumento do impacto do In-
ternational Brazilian Journal of Urology (IBJU) 
(veja a conversa com o editor-chefe da revis-
ta nas próximas páginas).

No texto sobre a Disciplina de Endourologia do 
Departamento de Terapia Minimamente Invasiva 
da Escola Superior de Urologia o coordenador 
Marcelo Esteves cita o autor Oliver Holmes – 
“médico americano, considerado um dos melho-
res escritores do século XIX, já dizia que o mais 
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importante da vida não é a situação em que es-
tamos, mas a direção para a qual nos movemos” 
–, acreditamos que estamos no sentido certo, 
ampliando a abrangência do nosso boletim.

Nos orgulhamos muito por ter dado uma 
contribuição, ainda que modesta, para a nos-
sa evolução como Sociedade. 

Aproveitem as 21 matérias especialmente 
preparadas para sua leitura.

A SBU não para e está ao lado do urologista 
onde ele estiver!

Unidos somos mais fortes, separados so-
mos frágeis!

Dr. Roni Fernandes
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