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leva 4 urologistas 
para estágio nos EUA

VOLTAR

Parceria entre
SBU e AUA

Por Janaína Soares
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A SBU tem firmado diversas parcerias com 
entidades internacionais que resultam em be-
nefícios aos associados. Uma delas é o progra-
ma de intercâmbio de urologistas SBU/AUA, 
que leva anualmente dois urologistas brasileiros 
para participar do Congresso da AUA e realizar 
estágio de um mês em um centro especializado 
nos Estados Unidos, assim como dois urologis-
tas vêm dos EUA para o Brasil para realizar es-
tágio. A escolha dos urologistas é realizada por 
meio de análise cega de currículo.

Devido à pandemia, o intercâmbio de 
urologistas ficou suspenso em 2020 e 2021. 
Dessa forma, em 2022 quatro urologistas 
brasileiros foram para os EUA, participaram do 
AUA Annual Meeting, realizado de 13 a 16 de 
maio em New Orleans, e depois de estágio em 
um centro urológico de excelência americano. 
Até o final deste ano, quatro americanos virão 
ao Brasil como parte da parceria com a AUA. 
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Os urologistas contemplados com o intercâm-
bio este ano foram: Dr. André Matos de Oliveira 
(PR), Dr. Fernando Goulart Fernandes Dias (PR), 
Dr. Leonardo Seligra Lopes (SP) e Dr. Thiago 
Antoniassi (SP).

Confira a seguir os depoimentos dos scholars 
sobre o intercâmbio.

Dr. André Matos de Oliveira, urologista no Hospital 
Nossa Senhora das Graças, preceptor do Hospital 
São Vicente e professor da PUC-PR 

 Foi meu primeiro intercâmbio inter-
nacional, resultado dessa parceria in-
crível da SBU com a AUA. Participei do 
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Congresso Americano de Urologia e depois 
fui para a cidade de Norfolk, na Virgínia, e na 
Eastern Virginia Medical School tive a oportu-
nidade de acompanhar mais de 30 cirurgias 
de oito urologistas da equipe deles em quatro 
hospitais diferentes. Lá eles acabam fazen-
do com maior frequência cirurgias robóticas. 
O que mais me chamou atenção no estágio 
como um todo foi que eles têm mais material 
disponível, mais tecnologia, talvez por ter um 
custo mais baixo ou por ser um país com mais 
recursos que o Brasil. Acompanhei bastantes 
cirurgias robóticas e também as de enuclea-
ção, além de cirurgia robótica para câncer de 
próstata, câncer de rim e câncer de bexiga. Foi 
uma experiência bastante produtiva do pon-
to de vista prático. Conseguimos acompanhar 
também o dia a dia do centro cirúrgico, como 
médicos e enfermeiros lidam com entrada e 
saída de paciente, como orientam os pacien-
tes depois da cirurgia. Esse estágio trouxe mui-
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to valor do ponto de vista não só técnico, mas 
também estrutural. Quando temos essas expe-
riências fora, voltamos com uma cabeça muito 
mais aberta. Aprendi muito lá com técnicas de 
cirurgia. Embora aqui no Brasil façamos boas 
cirurgias e não estejamos atrás deles na ques-
tão técnica, talvez estejamos atrás na questão 
estrutural e material. Mas aqui também temos 
bastante habilidade como um todo, assim como 
eles lá. Parabenizo a SBU por essa parceria tão 
importante com a AUA. É um estágio absoluta-
mente valoroso, muito produtivo. Tentei quatro 
anos, nos três primeiros anos não fui aprovado, 
mas não desisti porque eu sabia quão impor-
tante seria esse estágio. Então no quarto ano, 
com o currículo melhor, consegui ser aprovado. 
O recado que eu deixo para os urologistas que 
queiram participar é que vale a pena e que não 
desistam. Se não forem aprovados, continuem 
tentando porque com o currículo cada vez 
melhor, a chance de ser aprovado é maior.”
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Dr. Fernando Goulart Fernandes Dias, urologista 
em Maringá (PR) e professor no curso de 
medicina na Universidade Estadual de Maringá e 
UniCesumar

A experiência do estágio foi muito po-
sitiva. Tive a oportunidade de acompa-

nhar inúmeros procedimentos cirúrgicos, aten-
dimentos clínicos e reuniões científicas de um 
conceituado serviço de Urologia dos EUA: Virgi-
nia Commonwealth University, na cidade de Ri-
chmond, Virginia. A receptividade por parte de 
todos os médicos com quem pude conviver nes-
se período foi fantástica, e o suporte fornecido 
pela equipe da AUA, impecável. A participação 
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no Congresso da AUA foi uma grande oportuni-
dade para atualização e troca de experiências. 
Além do contato intensivo com novas tecnolo-
gias (como as utilizadas para o tratamento cirúr-
gico da hiperplasia da próstata, cirurgias robóti-
cas), pude também aprofundar o conhecimento 
na área de Andrologia, pela qual tenho especial 
interesse. Além de toda a bagagem adquirida 
que certamente irá otimizar minhas práticas da 
especialidade, também considero muito interes-
sante e pretendo implementar em meu ambiente 
de trabalho alguns aspectos gerais, associados 
à prática médica norte americana, tais como pro-
tocolos de segurança para o paciente no centro 
cirúrgico, uso de questionários no atendimento 
clínico, entre outros. Eu já havia feito um Obser-
vership em 2011 (logo após o término da resi-
dência), por iniciativa própria, acompanhando o 
Dr. Manoj Monga (Cleveland Clinic) e o Dr. Peter 
Schlegel (Cornell). No entanto, nesta atual fase 
de minha vida profissional, julgo que o aproveita-
mento desse estágio foi muito superior.”
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Ter a oportunidade de visitar um 
serviço nos EUA pelo programa 
de scholar AUA/SBU foi muito 

enriquecedor. Fui indicado para acompanhar 
o serviço da VCU Health, em Richmond, 
comandado pelo Dr. Hampton e sob supervisão 
do Dr. Riccardo Autorino. Em três semanas 
pude acompanhar cirurgias e consultas em 

Dr. Leonardo Seligra Lopes, urologista em Santo 
André (SP) e professor assistente da Disciplina de 
Urologia do Centro Universitário FMABC
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todas as áreas da urologia incluindo cirurgia 
robótica e reconstrutiva, porém com ênfase 
na medicina sexual e andrologia. Com certeza 
a disponibilidade de tecnologia é o grande 
diferencial dos serviços americanos, mas 
alguns processos e técnicas que vivenciei 
podem ser atribuídos e desenvolvidos na 
minha prática diária no Brasil. Já tive a 
experiência de visitar outros serviços por 
conta própria, na Universidade de Miami, 
mas esse programa, além de ter o suporte 
da AUA, também propicia uma aproximação e 
excelente networking com outros urologistas 
de programas semelhantes no mundo 
como Índia, Japão e França. Agradeço a 
oportunidade à SBU e incentivo a todos que 
encaminhem seus currículos e participem do 
processo seletivo, pois a experiencia é sem 
dúvida recompensadora e única.”
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Dr. Thiago da Silveira Antoniassi, médico 
urologista da Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto, mestre e doutorando

Primeiramente gostaria de agrade-
cer a oportunidade, foi uma grande 

iniciativa da SBU em parceria com AUA. Ape-
sar de a pandemia ter causado certos trans-
tornos e atrasado nosso scholarship, foram 
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quase quatro semanas de uma experiência 
única. Essa foi a primeira vez que participei de 
um estágio nesse formato. Pudemos acom-
panhar o funcionamento do serviço, obser-
var novas técnicas e tecnologias disponíveis 
e ver como é a dinâmica de um atendimento 
urológico em outro país. Estagiei na Eastern 
Virginia Medical School, em Norfolk, Virginia, 
juntamente com o Dr. André Matos de Oli-
veira. As atividades variavam entre reuniões 
científicas, atendimentos ambulatoriais e ci-
rurgias. Além disso tivemos várias atividades 
sociais estreitando as relações. Foram algu-
mas semanas de aprendizado que me fizeram 
aprimorar meus conhecimentos e até desen-
volver novas técnicas cirúrgicas, as quais po-
derei colocar em prática no meu dia a dia.”
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Secretário da AUA, Dr. John Denstedt, e 
estagiários do Brasil, Japão, França e Índia
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