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D r. J o s é C a r los Tr u z z i

A

bro este editorial com um sentimento de que respostas à pergunta lançada no primeiro número
desta nova fase do BODAU – Por que ser
membro da SBU? – têm ganhado forma.
Vamos aos fatos.
Na edição passada do BODAU foi
apresentado na seção Urologia Translacional o esfíncter urinário artificial brasileiro,
produto da genialidade e persistência de
um urologista e que mantém acesa a chama de desenvolver nossa pesquisa. Seguindo da forma mais ética e sem qualquer viés
de compliance, essa referida seção aborda
pesquisas e tecnologias que poderão ser
incorporadas na nossa prática diária em algum momento, não sem antes a aprovação
por órgãos regulatórios, comprovação em
estudos controlados e, principalmente, após
o crivo do tempo. Fui, no entanto, surpreendido com uma manifestação quanto ao
teor da matéria. Foi apresentada preocupação de que não transparecesse aos nossos
leitores a ideia de termos já disponível para
uso cotidiano aquele que hoje ainda é um
potencial dispositivo para controle da incontinência urinária masculina. Tal manifesto
gerou um sentimento de grande satisfação.
Denotou a importância de participarmos de
uma Sociedade na qual urologistas se preocupam com urologistas e com o papel desta
mesma Sociedade em difundir o correto conhecimento urológico a seus membros.
Fato número dois: a SBU obteve um
reconhecimento adicional – todos os ser-

viços de Residência Médica em Urologia
deverão seguir um programa mínimo elaborado pela SBU em parceria com o Ministério da Educação. Esse tema, abordado na
entrevista concedida ao BODAU pelo Dr.
Arilson de Sousa Carvalho Junior, evidencia
a importância da SBU no cenário nacional,
seu reconhecimento como representante

... o XV Congresso
Paulista de Urologia.
Esse evento, sob tutela da
Seção São Paulo da SBU,
mas de abrangência
nacional e por que não dizer
internacional, consolidou-se
como um dos maiores e mais
importantes do mundo.”
maior da especialidade e seu papel fundamental na formação de urologistas qualificados. Em uma análise mais abrangente, na
qualificação dos profissionais que cuidarão
da saúde da população brasileira.
Fato número três: setembro, mês em
que se comemora o dia do adolescente. A
SBU lançou a campanha #VemproUro, voltada a estimular adolescentes para o atendimento urológico periódico e ao mesmo
tempo sensibilizar os urologistas no seguimento desses jovens. A criação de uma
política de atenção à saúde do adolescente

torna essa população menos susceptível
ao desenvolvimento de afecções potencialmente evitáveis, ou identificáveis em um
estágio precoce de evolução, prevenindo
consequências desastrosas ao ser atingida
a idade adulta.
Por fim, o XV Congresso Paulista de
Urologia. Esse evento, sob tutela da Seção
São Paulo da SBU, mas de abrangência nacional e por que não dizer internacional,
consolidou-se como um dos maiores e mais
importantes do mundo. A presença maciça
de grande parte dos urologistas do nosso
País evidenciou a força da nossa Sociedade
e a relevância desta na formação e atualização científica urológica. Não bastasse o
público recorde – mais de 3.600 participantes –, tivemos ao longo do período do congresso a oportunidade de votar reformas do
Estatuto da SBU. Ainda que disponibilizada
a opção de voto digital por aplicativo no celular, filas se formaram no estande da SBU
enaltecendo a democracia e o interesse dos
urologistas em participar na consolidação
da SBU como instituição representativa,
com um estatuto moderno e adaptado às
condições e políticas atuais do nosso País.
No dia 12 de setembro foi comemorado o Dia do Urologista. Parabéns, urologistas! Não apenas pela data, mas pela participação cada vez mais ativa na nossa SBU.
Boa leitura do BODAU.
Dr. José Carlos Truzzi
Editor do BODAU
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\ Presidente

VENDEMOS O PRÉDIO
DA RUA BAMBINA, 153
Prezados associados,
Dando continuidade ao processo de
gestão profissionalizada da SBU, no qual sem
dúvidas os custos de manutenção da nossa
estrutura estão sendo adequados à atual realidade – tanto da SBU como dos tempos difíceis
que passamos, quando não se pode desperdiçar recursos –, e ao nosso dever de informar
todos os associados de maneira clara e transparente, apresentamos a evolução das negociações para a venda do prédio da Rua Bambina, 153, em Botafogo, no Rio de Janeiro.
Já em reunião de presidentes das seções estaduais ocorrida na Jornada Carioca
de 2016, Dr. Archimedes Nardozza Jr. e sua
diretoria demonstraram as necessidades de
adequação do imóvel da Rua Bambina às exigências da nova legislação do Corpo de Bombeiros, bem como reforma elétrica e estrutural da sede com implantação de nova caixa
d’água e sistema de prevenção de incêndios.
Em orçamento, essa reforma mostrou-se inviável pelo alto custo para a realidade da nossa
Sociedade e havia de se considerar a baixa
ocupação do imóvel. Usávamos a área referente a um dos três andares existentes, ou seja,
o imóvel era adequado para outros tempos,
quando chegamos a ter 14 colaboradores. Na
época da reunião, após a reestruturação administrativa, passamos a ter seis colaboradores.
Isso motivou a busca de alternativas,
visto que, além dessas adequações legais e
estruturais, somente a manutenção da antiga
sede nos custou durante 2017 valores expressivos que poderiam ser usados em benefício
dos associados.
Em julho de 2017, após tratativas com a
seção estadual da SBU no Rio de Janeiro, esta
manifestou a inviabilidade financeira de manter a sede situada na Rua Real Grandeza, 108,
adquirida em 2008 – isso motivado pelo custo
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expressivo e pela alta taxa de inadimplência
que acometia a SBU-RJ. O presidente Archimedes Nardozza Jr. conduziu negociações no
sentido de viabilizar a manutenção de sede
para a SBU-RJ e adequar a estrutura da Nacional à sua atual realidade.

“(...) Dr. Archimedes
Nardozza Jr. e sua
diretoria demonstraram as
necessidades de adequação
do imóvel da Rua Bambina às
exigências da nova legislação
do Corpo de Bombeiros,
bem como reforma elétrica
e estrutural da sede com
implantação de nova caixa
d’água e sistema de prevenção
de incêndios. Em orçamento,
essa reforma mostrou-se
inviável pelo alto custo (...)”

Com isso, houve acordo para que a
sede da SBU Nacional fosse transferida para
a Rua Real Grandeza, 108, e a SBU-RJ fosse
alocada em imóvel de sua escolha. Assim,
o imóvel da Rua Bambina, 153, tornou-se,
então, ocioso. Consequência disso foi que o
imóvel ora desocupado ficou disponível para
possível negociação (aluguel ou venda).
Considerando a realidade do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, solicitamos avaliações quanto ao valor venal
da sede a três avaliadores credenciados
ao Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis (Creci). Tivemos um valor base
que oscilava entre R$ 2.750.000,00 e R$
3.200.000,00.
Partindo para o mercado imobiliário,
com as alternativas de locação – que não se
concretizaram pelo alto custo de adequação
que o inquilino precisaria arcar –, obtivemos
propostas e, após negociação, concretizamos a venda por R$ 3.000.000,00. Os custos
inerentes à venda, como corretagem (5% ou
R$ 150.000,00) e taxas necessárias (em torno de R$ 3.000,00), e algumas pendências
de IPTU de anos anteriores (ainda em processo de análise pela prefeitura e um deles
já parcelado) precisarão ser quitados, mas
isso não vai onerar de maneira significativa
o capital obtido com a venda.
Observa-se que não haverá pagamento de impostos referentes à venda, pelas características do imóvel (depreciação)
e condições legais da Sociedade Brasileira
de Urologia. Essa negociação foi aprovada
de maneira unânime pelo Conselho Fiscal.
Em breve nos reuniremos com a SBU-RJ para definir a situação de sua sede e,
com isso, teremos um valor líquido que
destinaremos para um fundo de segurança
da SBU com regras específicas de utilização
e proibição de uso em despesas correntes.
Essas regras estão sendo formatadas com
a ajuda do nosso jurídico e serão submetidas à apreciação do Conselho Fiscal. Esse
tema será, portanto, ponto de esclarecimento em uma próxima edição do BODAU.
Dr. Sebastião Westphal
Presidente da SBU
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fazendo a

lição de casa
P

or definição, a SBU é uma
associação científica e de
defesa profissional para fins
não econômicos que promove a união, intercâmbio e evolução técnico-científica de seus associados.
Pelo enunciado poderíamos concluir que seus objetivos societários seriam mais acadêmicos do que corporativos. Quando foi criada, na década de 30,
talvez tenha sido essa a visão que seus
fundadores tinham em mente. Entretanto, ao longo destes 92 anos de existência,
a entidade teve que se adaptar às grandes
transformações do mundo contemporâneo. Para tanto, sem perder seu caráter
classista, evoluiu e nos últimos anos consolidou-se como uma Sociedade alicerçada em modernas práticas administrativas
e gerenciais.
Hoje, a SBU é conduzida por seu corpo
diretivo dentro de uma visão essencialmente empresarial. Já não há mais espaço para
amadorismo. O equilíbrio financeiro é um
desafio constante e para atingi-lo condutas, algumas vezes não bem compreendidas, precisam ser tomadas.

Anos atrás as receitas da SBU tinham
como fonte majoritária os aportes provenientes da indústria farmacêutica, que destinava recursos substanciais para os nossos
projetos, principalmente para os destinados
à educação continuada. A drástica redução
dos patrocínios, que acompanhou a crise
econômica brasileira, modificou esse panorama. Hoje vivemos uma nova realidade na
qual a anuidade dos sócios representa 90%
da receita da SBU, obrigando-nos a redirecionar nossos investimentos e diminuir nossas despesas.
Para tanto, diversas ações têm sido
adotadas pela atual gestão. A mudança da
sede social da Rua Bambina para a Rua Real
Grandeza, ocupada anteriormente pela SBU-RJ, resultou em grande economia para os
cofres da nossa entidade. O antigo prédio
encontrava-se subutilizado, necessitando
de reformas substanciais e investimentos
inadiáveis e obrigatórios exigidos pela legislação. A nova sede reúne todos os requisitos necessários para atender às demandas
associativas. Paralelamente, a adequação
do quadro de colaboradores permitiu uma
redução importante nas despesas mensais.

Hoje contamos com uma equipe qualificada e fortemente comprometida em prestar um atendimento de excelência aos
urologistas.
Mas não paramos por aí. A instituição do processo de votação eletrônica é um
passo importante na busca de soluções que
reduzam nossas despesas. A eleição da diretoria executiva e do conselho fiscal realizada
a cada dois anos consome cerca de R$140
mil com impressos e despesas postais. A
adoção do voto on-line reduzirá esse custo
para aproximadamente R$40 mil, já incluído o investimento com a empresa que fará
a auditoria e certificará a legitimidade do
processo eleitoral.
Essa política austera de controle financeiro tem permitido que a SBU continue
investindo na formação e aprimoramento
de seus associados através dos programas
de educação continuada, nos projetos de reciclagem, na capacitação de médicos residentes, no aprimoramento e modernização
dos seus meios de comunicação e na defesa
profissional.
É a SBU trabalhando para você com
seriedade e transparência.
Dr. Geraldo Eduardo Faria
Diretor de Comunicação da SBU
e 2º Tesoureiro
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\ Presidente
SECRETÁRIO

o que a
SBU faz

por você?

O

s recentes fatos que aconteceram no Brasil envolvendo
a corrupção e, principalmente, com a possibilidade de
punição dos criminosos, fizeram com que
tivéssemos uma nova percepção sobre o
País e suas instituições, governamentais
ou não. A diretoria da SBU também está
atenta a esses processos, fato é que nas
recentes alterações de nossos Estatuto e
Regimento Interno, aprovadas na AGO do
XXXIV CBU e na AGD no início de 2014,
foram enfatizadas as responsabilidades
fiscais dos gestores, tanto da sede como
das seções estaduais. É também uma
obrigação imposta pela legislação, pois a
SBU tem isenções fiscais que acarretam,
em contrapartida, a correção no controle
das contas que são submetidas à Receita
Federal com documentos suporte.
Há outro aspecto muito importante: dar conhecimento ao associado como
são usados os recursos captados pela SBU
com o pagamento das anuidades e pelos
patrocínios. Há muitas críticas nesse aspecto, questionamentos sobre o que a So-
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Mantemos canais de
comunicação, oferecemos
conteúdo para atualização
através do Portal, celebramos
convênios com Sociedades
internacionais (AUA, CAU
e EAU), através dos quais
conseguimos trazer, sem ônus
para a SBU, palestrantes para
nossos eventos oficiais”
ciedade faz pelo associado e até ponderações sobre manter-se membro da SBU ou
pagar as anuidades.
Nosso associado tem que ser informado sobre as atividades da SBU, incluindo
o Portal da Transparência. Nosso Estatuto
define a SBU como “uma associação científica e de defesa profissional para fins não
econômicos, representativa dos médicos
brasileiros especializados em Urologia”.
Uma dessas “defesas” é a valorização das
residências médicas em Urologia, creden-

ciadas mediante a qualidade de seus programas de treinamento, sem esquecer o
curso do IRCAD disponibilizado pela SBU.
Nossa credibilidade fez com que, recentemente, o MEC refizesse o convênio com a
SBU para o credenciamento dos programas
de residência médica em Urologia. Também temos o TiSBU, que é obtido após a
aplicação de provas bastante criteriosas.
Mantemos canais de comunicação,
oferecemos conteúdo para atualização
através do Portal, celebramos convênios
com Sociedades internacionais (AUA, CAU
e EAU), através dos quais conseguimos
trazer, sem ônus para a SBU, palestrantes
para nossos eventos oficiais e proporcionamos estágios e bolsas de estudos. Mantemos comissões de valorização profissional,
responsável pela nossa negociação com a
AMB e a ANS, entre outras atividades.
Participamos de campanhas de
conscientização que valorizam a atuação
do urologista, sendo a mais conhecida o
Novembro Azul. Temos uma revista científica, o IBJU, com penetração internacional
e que vem melhorando sempre sua editoração. Temos um canal de comunicação com
o governo federal, através do escritório
de Brasília, com o qual nos inserimos nos
programas e projetos de saúde do homem,
como fazemos nas ações para promover
a saúde do trabalhador rural em parceria
com o SENAR.
São muitas atividades, de diversos
aspectos, todas com a necessidade de algum grau de investimento, porém sempre
com o objetivo de valorizar o urologista
brasileiro e a SBU.
Estimulamos todos a acessarem nosso
Portal, tanto através do computador como
também pelo aplicativo para smartphone.
Atualize seu cadastro, informe-se sobre as
atividades da nossa Sociedade, participe.
Você terá orgulho de ser membro da SBU,
uma das Sociedades médicas mais atuantes
de nosso País.

Dr. Alfredo Félix Canalini
Secretário-geral

o que interessa

Departamento de terapia
minimamente Invasiva
RJ vai receber
Endourologia
em Foco

Uma das metas do nosso departamento é ampliar o alcance das nossas capacitações. O curso anual de laparoscopia urológica da SBU, realizado nos dias 26 e 27 de julho, sinaliza esse
direcionamento. Promovido em parceria com o IRCAD América
Latina, que sediou o encontro, em Barretos (SP), o evento rece-
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beu 84 residentes. O grupo foi composto por pessoas de quase
todos os estados brasileiros. Só foi possível reunir essa quantidade de participantes, que representa o dobro da edição passada, com grande empenho da direção da SBU.
Fui um dos coordenadores do evento, juntamente com
Anibal Branco (coordenador da subárea de Laparoscopia da
SBU) e Eliney Faria (IRCAD Barretos). Todos os anos procuramos
trazer novidades ao conteúdo programático. Em 2018, o curso
promoveu, pela primeira vez, um módulo voltado para a Urologia
pediátrica.
Outro braço de atuação do departamento é a participação
em congressos nacionais e internacionais. Um dos destaques do
primeiro semestre foi a reunião anual da American Urological
Association (AUA). Realizado em São Francisco (EUA), o encontro recebe especialistas de todo o mundo. Vários associados da
SBU prestigiaram o evento. A SBU, inclusive, foi responsável pela
realização de uma sessão durante a programação do encontro.
Em relação às outras subáreas, Anuar Mitre, coordenador
da Robótica, comenta que, embora seja significativo o aumento
de plataformas robóticas instaladas no Brasil nos últimos dois
anos, ainda há uma demanda reprimida de treinamento com o
robô Da Vinci. Por isso, as capacitações se multiplicam pelo País.
Como a experiência do Hospital Sírio-Libanês, que, conforme indica Mitre, recebe urologistas para serem habilitados a operar
com cirurgia robótica. Foram treinados inicialmente 16 cirurgiões de várias especialidades. A capacitação respeita todos os
passos recomendados pela Intuitive.
Ernesto Reggio, coordenador da Endourologia, assinala que
os projetos em andamento na área visam a dinamizar o aprendizado das técnicas mais frequentes. Além disso, as capacitações
buscam desmistificar a utilização de alguns equipamentos de
maior tecnologia, porém de curta curva de aprendizado.
Em agosto, foi realizado um hands-on com foco em utilização dos endoscópios flexíveis e minipercutânea. O curso ocorreu
em Joaçaba (SC) e foi apoiado pela SBU nacional e pela seção
estadual de Santa Catarina.
Ademais, será realizada, até o final do ano, no Rio de Janeiro, mais uma edição do Endourologia em Foco. O projeto é
voltado para residentes de último ano ou recém-egressos dos
programas de residência da SBU.
Em 2019, Curitiba (PR) receberá o Congresso Brasileiro de
Urologia. Já foram sugeridos palestrantes internacionais, bem
como estão sendo discutidas as atividades do congresso. A subdiretoria também possui o desejo de publicar o Atlas de Endourologia. Fotos de equipamentos e o tempo cirúrgico dos principais procedimentos da área seriam algumas das características da obra.
Dr. Marcos Flávio Rocha
Coordenador
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Departamento de
Disfunções Miccionais
Esfíncter urinário

O desenvolvimento e a incorporação de novas tecnologias são
sempre bem-vindos. Em nosso meio, a criação de novos dispositivos
para uso médico, ainda, é infinitamente inferior em comparação a outros países. A maioria do que usamos por aqui é importada e isso, obviamente, tem impacto no custo do produto. O atual esfíncter urinário
artificial (AMS 800) tem elevada precificação, em boa parte devido ao
câmbio dólar-real e a encargos tributários.
Alternativas nacionais e do Mercosul são bem-vindas com o intuito de serem mais acessíveis. Iniciativas como a do Prof. Dr. Salvador
Vilar refletem não só a busca pela inovação, mas também a audácia e
o desafio de criar um novo dispositivo em um ambiente pouco afeito
ao fomento e ao estímulo para tal. Por isso, antes de tudo, temos de
parabenizar o inventor do esfíncter urinário artificial BR-SL-AS 904 e
os pesquisadores liderados pelo Prof. Dr. João Luiz Amaro, que o estão
avaliando e planejam publicar, creio que em pouco tempo, seus dados.
Contudo, algumas questões terão de ser respondidas por este no decorrer do tempo.
Traçando um comparativo, existem hoje mais de mil artigos
publicados a respeito do AMS 800. Só em 2018, mais de 20 – 30
análises. O mais esperado ainda está em andamento: o estudo Master, que está comparando o referido dispositivo com o sling masculino. Estamos falando de algo desenvolvido em 1986 e que, ainda,
sucinta dúvidas e discussões.
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O que precisamos saber sobre o BR-SL-AS 904?
1) Sua eficácia, que será avaliada por meio de questionários
específicos e validados e do pad-test (teste do absorvente).
2) Sua segurança expressa pela taxa de complicações, com
especial atenção ao risco de erosão, extrusão, infecção e
atrofia uretral. Todas existentes e extensamente descritas e
estudadas com o AMS 800. Ambos os dispositivos (BR-SL-AS
904 e AMS 800) possuem manguitos circunferenciais que
envolvem toda a uretra.
3) A necessidade e a taxa de revisão do dispositivo. O AMS
800 chega a ser revisto em até 25%, no decorrer dos anos,
segundo a literatura.
4) A possibilidade de mal funcionamento (tanto o AMS 800
como o BR-SL-AS 904 são dispositivos hidráulicos e, portanto, passíveis de falhas).
5) A necessidade da implantação de dois balões reguladores
(em vez de um, no AMS 800) e as vantagens existentes desse
segundo balão.
6) O uso, a eficácia e a segurança (risco de infecção, mal funcionamento) da membrana que permite a injeção de mais
líquido (solução salina) no sistema. O AMS 800 não dispõe
desse recurso.
7) A vantagem de um manguito único e ajustável em comparação com a necessidade de medir e escolher o manguito
correto, como é feito com o AMS 800.
8) O grau de facilidade/dificuldade da implantação, em
comparação com o AMS 800.
A seção em que foi publicado o BR-SL-AS 904 no BODAU nº 02
se chama Urologia Translacional. Em outras palavras, trata da transposição da pesquisa para a prática clínica. Essa constatação, talvez,
não possa ser respondida pelo primeiro artigo a ser publicado com o
BR-SL-AS 904 (que deve conter as características de um estudo de segurança – safety trial), mas sim com o crivo do tempo e com estudos
subsequentes feitos pelos próprios desenvolvedores do sistema e outros pesquisadores.
Reitero, aqui, minhas congratulações ao Prof. Salvador Vilar pelo
pioneirismo e dedicação ao desenvolvimento desse dispositivo e aos
pesquisadores envolvidos no projeto.
Agradeço o espaço dado pelo editor do BODAU e pela diretoria da SBU para comentar essa promessa de novo dispositivo que
surge no horizonte.

Dr. Carlos A. R. Sacomani
Coordenador
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A SBU na vanguarda da
Departamento de
Sexualidade e Reprodução saúde do adolescente
Diretriz de
Peyronie atualizada

Nesses primeiros seis meses de trabalho, o departamento deu
continuidade ao Andrology Reviews, criamos o Fertility Reviews, que
sairá em breve; atualizamos as Diretrizes de Tratamento Clínico de Doença de Peyronie junto com a AMB; elaboramos um parecer científico
sobre o tratamento da disfunção erétil com ondas de choque; colaboramos na tradução dos capítulos de andrologia dos Guidelines da EAU; e
realizamos um tutorial de andrologia durante o Congresso Sul Brasileiro
de Urologia em Balneário Camboriú (SC).
No Congresso Sul Brasileiro tivemos ótimas palestras sobre os
mais variados assuntos de sexualidade, hipogonadismo e infertilidade,
além de um implante de prótese inflável 3 volumes, com transmissão
simultânea para o auditório. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Roberto
Campos, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Dr. Eduardo Bertero, de São
Paulo. A prótese foi gentilmente doada pelo Sr. André Pedrosa, da Coloplast, do Rio de Janeiro.
Durante o mesmo evento, apresentamos os highlights das áreas de infertilidade e sexualidade do Congresso Americano de Urologia e
iniciamos o processo de atualização das diretrizes da AMB em disfunção
erétil – tratamento clínico e cirúrgico. Também estamos realizando a
campanha #VemproUro, visando aos adolescentes.
Dr. Carlos Teodósio Da Ros
Coordenador

masculino

Nós, urologistas, do Oiapoque ao Chuí, temos imenso orgulho de afirmar que somos os médicos responsáveis pela saúde do
homem de todas as idades. Temos uma Sociedade forte e respeitada, que, junto a universidades e hospitais que sediam os programas de residências de Urologia, nos proporcionam ferramentas
para que possamos nos tornar ótimos profissionais. Nos congressos e eventos internacionais percebemos com frequência o quanto
somos respeitados e, muitas vezes, admirados pelo nosso conhecimento teórico e habilidade cirúrgica conquistados devido à nossa
formação profissional urológica de qualidade.
De todo o parágrafo acima, permito-me fazer apenas uma crítica construtiva. Somos, sim, médicos da saúde do homem de todas
as idades, porém acredito que estamos falhando de forma substancial
em atender uma parcela da população que hoje é o segmento mais
desassistido na prevenção e promoção de saúde: o adolescente do
sexo masculino. E essa “desatenção” ao adolescente acarreta um
custo demasiadamente caro para a saúde da nossa população masculina adulta. Segundo dados de pesquisa realizada pela própria SBU
em parceria com a Bayer, 51% da população masculina adulta admitem não consultar um urologista regularmente, mostrando que uma
quantidade enorme de homens não está provida de atenção à saúde
e desconhece informações importantes para viver e envelhecer com
uma boa qualidade de vida.
Esse preocupante cenário poderá ser revertido quando a sociedade e nós, os próprios urologistas, entendermos a importância
de cuidarmos melhor da saúde dos nossos jovens. Precisamos mirar e nos equiparar na ação que os nossos colegas ginecologistas
têm em relação à saúde das jovens mulheres, que desde o início
da puberdade frequentam os consultórios recebendo atenção global à saúde. O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), o
mais importante órgão de controle de saúde americano, publicou
em 2010 um interessante estudo epidemiológico sobre as diferenças de atenção disponibilizado para a saúde das mulheres em
relação aos homens. Aproximadamente 80% das visitas médicas
ao ginecologista são realizadas por mulheres dos 15 aos 44 anos,
sendo 20% realizados por mulheres abaixo de 24 anos. O principal
motivo de consultas para elas é o cuidado preventivo de doenças,
totalizando 71% das consultas. Os homens, por sua vez, totalizaram
16% de visitas ao urologista na mesma faixa de idade (15-44 anos),
com apenas 4% sendo realizadas por jovens abaixo de 24 anos. Surpreendentemente, dessas consultas, apenas 8% visam a cuidados à
saúde de forma preventiva. Esses dados francamente contrastantes
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podem muito bem ser aplicados à nossa realidade social, já que tendemos a reproduzir muito frequentemente os hábitos socioculturais
dos norte-americanos.
Importante compreender que a falta de atenção à saúde do
jovem pelo urologista acarreta no futuro a ausência de cultura e
educação do homem maduro de ir ao médico de uma forma habitual e rotineira, não apenas quando na vigência de um quadro de
aparecimento de alguma doença urológica. Enquanto a visita de
uma mulher ao ginecologista é percebida como um evento importante na vida dela e de sua família já na puberdade, esse mesmo
evento de consulta ao urologista pelo homem só é percebido aos
45-50 anos, geralmente na época de iniciar a verificação de doenças relacionadas à próstata.
Vivemos uma realidade repleta de preconceitos, em que a
falsa ideia de que os garotos não necessitam de tantos cuidados
como as meninas da mesma faixa etária está amplamente arraigada em nossa sociedade. Creio que a própria figura e função
do médico urologista também não está tão sedimentada entre
nós em relação à relevância de cuidarmos da saúde dos homens
já na puberdade. Inúmeras são as atitudes que devemos ter em
relação ao adolescente:
1) reforçar as mensagens de promoção de saúde e prevenção
de acidentes;
2) identificar adolescentes que estejam sujeitos a comportamentos de risco;
3) desenvolver vínculos que favoreçam um diálogo aberto sobre questões diversas da saúde;
4) sensibilizar para o autocuidado e a corresponsabilização
pela saúde sexual e reprodutiva dele e da parceira;
5) detectar doenças que possam trazer prejuízos para a saúde futura como, por exemplo, a varicocele para a fertilidade.
Por tudo o que foi exposto, a nossa Sociedade, por meio do Departamento de Sexualidade e Reprodução, vislumbrou a necessidade
de modificar o modo como estamos lidando com a saúde de nossos
adolescentes. Para atingir esse objetivo, a SBU lançou em setembro a
inédita Campanha de Conscientização da Saúde do Adolescente Masculino, #VemProUro, aproveitando a data nacional de comemoração do dia do adolescente, 21 de setembro. Essa iniciativa foi
pautada na publicação da campanha nas mídias sociais, em eventos
realizados junto aos jovens, como palestras ministradas por urologistas em várias seções estaduais da SBU, entrevistas em rádios, TVs, impressos e on-line. Introduzimos também dentro do Portal da Urologia
um hotsite para o público leigo (www.portaldaurologia.org.br/jovem),
com artigos sobre a saúde dos jovens elaborados por urologistas e
também por outros profissionais. O objetivo deste ano é a divulgação
da ideia central junto à sociedade e aos médicos urologistas e, a cada
ano, torná-la um importante instrumento de transformação de comportamento de toda a sociedade em relação à saúde de nossos jovens.
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Contamos com o apoio de todos os colegas para que juntos possamos fazer dessa campanha um estrondoso sucesso.
É a nossa Urologia, mais uma vez, na vanguarda dos assuntos
relacionados à saúde do homem brasileiro e verdadeiramente
de todas as idades. #VemProUro.
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Dr. Daniel Suslik Zylbersztejn,
membro do Departamento de Sexualidade e Reprodução,
doutor em Ciências pela Unifesp e idealizador e coordenador da
Campanha de Conscientização da Saúde do Adolescente Masculino
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Departamento de
Integração Associativa
Avançando fronteiras
na uro-oncologia
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subestratificar agressividade tumoral e orientar terapêutica. Essas
alterações foram identificadas no sangue, na urina e nos espécimes obtidos em biópsias ou no tecido de peças operatórias (prostatectomia). Os valores são expressos em números ou escores que
respondem aos questionamentos formulados. Mais de uma centena desses marcadores já foram apresentados, porém disponibilidade, complexidade e custos limitam o emprego.
Sob o ponto de vista prático podemos classificá-los em:
a) marcadores que indicam a probabilidade de o paciente ser portador de câncer, reduzindo o número
de biópsias desnecessárias – na urina o PCA3, o Select MDX, entre outros; no sangue o 4KScore e o PHi. Além
desses, baseado em alterações epigenéticas (efeito “halo”)
de material de biópsia “negativa”, foi desenvolvido o teste
Confirm MDX.
b) marcadores que estratificam agressividade tumoral, identificados na biópsia ou na peça operatória – exemplificando, o Oncotype DX, que expressa
em escala de 0 a 100 (GPS) o risco de patologia adversa
em pacientes com diagnóstico de risco baixo ou intermediário; o DECIPHER, baseado no tecido da prostatectomia radical, cujos pacientes são candidatos a terapia
secundária (pT3, pT2 com margens (+)). O exame detecta
a probabilidade de progressão/metástases. O PROLARIS
(bx ou peça operatória), útil em decisões sobre active
surveillance ou mesmo tratamento adjuvante.
c) marcadores preditores de resposta terapêutica –
o exemplo típico é a expressão do ARV7mRNA, detectado
em células circulantes no CPRC. O teste (+) traduz maior resistência às terapias anti-AR (abiraterona-enzalutamida).

Tumores geniturinários, notadamente o câncer de próstata
(CaP), representam parte significativa da atividade dos urologistas. Neste contexto, o PSA constitui o biomarcador mais usado visando ao diagnóstico, estratificação de risco e monitorização terapêutica. Contudo, apresenta limitações quanto à especificidade
que originam elevadas taxas de biópsias desnecessárias, diagnóstico de tumores sem agressividade e tratamentos inadequados.
Nos últimos anos foram desenvolvidos novos marcadores
de CaP que contribuem significativamente para minorar dúvidas, uma vez que os parâmetros convencionais, apesar de úteis,
falham em distinguir grupos considerados “padrão” e que têm
comportamento heterogêneo. Marcadores genômicos baseiam-se em sofisticada tecnologia com habilidades de reconhecer alterações genéticas e predizer tendências de biópsias positivas,

d) marcadores associados ao aumento da probabilidade de desenvolvimento de CaP – mutações dos
genes BRCA1 e BRCA2 que aumentam a probabilidade
de desenvolvimento neoplásico e, assim, apresentam
potencial de tratamentos profiláticos, principalmente
em câncer familiar.
Esses breves comentários demonstram o expressivo potencial dos marcadores genômicos no contexto da oncologia urológica. As limitações do seu emprego em nosso meio são ainda significativas, porém são fronteiras que serão ultrapassadas.

Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo
Coordenador e vice-presidente da SBU
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Departamento de Trauma
E Cirurgia Reconstrutora
Workshops em
Recife e Curitiba
O Departamento de Trauma e Cirurgia Reconstrutora da
SBU vem realizando ações para o desenvolvimento dessa subespecialidade da Urologia cujo interesse vem crescendo em nosso
e em outros países.
Um dos nossos principais objetivos é o desenvolvimento de
cursos práticos itinerantes, chamados de Workshops em Cirurgia Reconstrutora Urogenital. Já foram realizados dois eventos
nos meses de julho e agosto, em Recife e Curitiba, organizados
pelos Drs. Gustavo Wanderley e Rodrigo Krebs (membros do nosso departamento). Ambos os eventos, já realizados em outros
anos, passaram a fazer parte do calendário do departamento.
Outras cinco seções estaduais já demonstraram interesse na realização de eventos semelhantes e aguardamos a confirmação
das datas.
Também negociamos com a Diretoria da SBU a realização
do 1º Curso Nacional de Cirurgia Uretral, tendo como ideia inicial a utilização de datas próximas ao Congresso Brasileiro de
Urologia, que será realizado em Curitiba, no próximo ano. Dois
dos mais importantes cirurgiões uretrais já confirmaram a sua
presença no evento – Dr. Anthony Mundy (Inglaterra) e Dr. Sanjay Kulkarni (Índia).

tuações como reconstruções de ureter, derivações urinárias, tratamento de fístulas urinárias, implantes abdominais de esfíncteres artificiais e mais recentemente em acessos abdominais
para a reconstruções uretrais. Abaixo apresentamos dois casos
recentemente realizados que ilustram essa possibilidade.
CASO 1
Mulher, 43 anos, com estenose de ureter (médio-inferior),
com cerca de 5 cm de extensão. A origem da estenose foi a realização de procedimentos endourológicos que terminaram com
a necessidade de uso crônico de cateter de duplo J. Paciente foi
tratada com sucesso através de um acesso abdominal robótico e
reconstrução com o uso de um enxerto onlay de mucos oral, que
utilizou o músculo psoas como suporte vascular.

Figura 1
Aspecto
tomográfico da
área de estenose
ureteral com a
injeção retrógrada
de contraste por
nefrostomia

Novas fronteiras na
cirurgia reconstrutora
urogenital
A cirurgia robótica vem avançando de forma galopante na
Urologia, principalmente nos procedimentos de uro-oncologia.
Durante o último Congresso da AUA, em San Francisco, também
pudemos observar que começa a crescer a sua utilização na cirurgia reconstrutora. É certo que hoje já podemos colocar a cirurgia
robótica no armamentarium dos cirurgiões reconstrutores em si-
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Figura 2 - Enxerto de mucos oral fixado ao músculo psoas e suturado à
borda do ureter após uma ureterostomia ampla
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Figura 3 - Finalização da sutura entre ureter e enxerto de mucosa oral
após o posicionamento definitivo do cateter de duplo J

CASO 2
Figura 6 - Aspecto final da reanastomose, com ausência de extravasamento

Homem, 68 anos, com história de PR aberta evoluindo com
estenose da anastomose uretrovesical recidivada após múltiplos
procedimentos endoscópicos, tendo inclusive falha em uma tentativa de manejo através de uma uretroplastia perineal. Paciente
foi submetido a um acesso abdominal robótico com a realização
de uma reanastomose por via exclusivamente abdominal.

após o enchimento vesical

Dr. André Guilherme Cavalcanti
Coordenador

Departamento de Doenças
Infecciosas e Inflamatórias

Figura 4 - Aspecto da uretrocistografia mostrando área de estenose
recidivada na anastomose uretrovesical

Figura 5 - Aspecto da uretra após o acesso abdominal (ressecção da
área fibrótica) e realização de sutura posterior com a mucosa vesical

Critérios para testes clínicos
da cistite intersticial
e síndrome da bexiga
dolorosa: novos estudos
Por três décadas, o NIDDK (National Institutes of Diabetes
and Digestive and Kidney Diseases) definiu as condições clínicas
para o diagnóstico e testes clínicos da cistite intersticial (CI) e síndrome da bexiga dolorosa (SBD). Nas últimas quatro décadas somente o DMSO (Dimetilsulfoxida de uso intravesical) e o Pentosan
Polisulfato de Sódio (Elmiron) foram aprovados nos EUA, em 1978
e 1996, respectivamente, para o tratamento da CI.
Em dezembro de 2017, o FDA americano (US Food and Drug
Administration) convocou o órgão BRUDAC (Bone, Reproductive
and Urologic Drugs Advisory Committee) para examinar e atualizar a definição e os critérios necessários para os testes clínicos
relacionados ao diagnóstico de CI e SBD.
Resumo do FDA e BRUDAC baseado na interpretação dos autores:
2018 | jul . ago . set | Edição 3 . b
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PRINCIPAIS RESULTADOS:
Pacientes com CI clássica (presença de lesão de hunner) e
SBD são indistinguíveis na apresentação clínica e podem estar combinados nos testes clínicos. População pode ser estratificada.
1 - Critérios de inclusão:
a) A definição dos critérios de inclusão para a CI clássica é a presença da lesão de hunner identificada na
cistoscopia (paciente anestesiado) associado a dor vesical que melhora ao esvaziamento da bexiga.
b) O critério de inclusão para a SBD é dor associado aos
sintomas urinários.
c) Pelo menos seis meses de história clínica com os
sintomas.
2 - Critérios de exclusão:
a) Câncer de bexiga, cistite pós-radiação, infecção, dor
miofascial, dor pós-histerectomia, cervicite e vaginite.
b) Pode não ser excluído paciente com comorbidade
como a fibromialgia.
3 - Resultados para os ensaios clínicos:
a) Melhora da dor é o principal objetivo (magnitude, frequência e tipo da dor).
b) Definição de dor (queimação, pressão e desconforto).
c) Diário miccional deve ser utilizado para avaliar
frequência miccional e noctúria.
d) Instrumentos de avaliação da qualidade de vida e
função sexual.
4 - Desenho dos estudos clínicos:
a) Pacientes com CI e SBD podem estar nos mesmos
estudos clínicos.
b) A população pode ser estratificada.
c) Os estudos devem ser randomizados e com controle
usando placebo.
d) O mínimo de tempo de tratamento deve ser de seis
meses para a captura do resultado e da estabilização
da doença.
e) O estudo deve representar a população incluindo homem, raça e minorias étnicas.
f) Incorporação de medidas de controle de qualidade
para garantir definições confiáveis e reprodutivas sobre lesões cistoscópicas presentes e descartar artefato.
g) Os instrumentos de desfecho relatados pelos pacientes devem ser validados para o desfecho primário
e secundário e recomendados ao avaliar a eficácia de
medicamentos destinados ao tratamento de pacientes
com CI e SBD.
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O material completo do encontro foi publicado no site do
FDA, confira: http://bit.ly/cistiteFDA.
Acredito que, à semelhança do resumo apresentado, a Sociedade Brasileira de Urologia também poderá contribuir em nosso País junto aos órgãos reguladores e nacionais com importantes estudos para a investigação de novos métodos terapêuticos.

Dr. Maurício Hachul
Coordenador

Departamento de
Uro-oncologia
Existe espaço para a
nefrectomia citoredutora
após CARMENA?
Recentemente foram apresentados na ASCO 2018 os resultados do estudo CARMENA, que se propunha a avaliar a não
inferioridade do sunitinibe isolado vs nefrectomia citoredutora
(NC) + sunitinibe. O estudo foi apresentado por um urologista, o que gerou um desconforto semelhante a dar “um tiro no
próprio pé”, uma vez que mostrou uma sobrevida melhor nos
pacientes com câncer renal metastático no grupo que usou
apenas sunitinibe. Essa celeuma já foi vista décadas atrás com
a chegada da imunoterapia, inclusive com dúvidas se a NC não
retardaria a terapia medicamentosa aumentando o risco de
morte. Mas dois estudos trouxeram evidência nível 1, mostrando a superioridade da terapia combinando NC com imunoterapia (EORTEC 30947 e SWOG 8949).
Com a introdução da terapia alvo (TA), mais tolerada e
com melhores resultados, voltam as dúvidas sobre o papel da
NC. Segundo os principais guidelines internacionais, a NC está
indicada nos pacientes com doença metastática com prognóstico favorável e intermediário, mas raramente nos de mau
prognóstico. CARMENA não conseguiu arrolar pacientes, foi estendido por quatro anos e mesmo assim com apenas 78% dos
pacientes pretendidos (0,7 pac/ano/centro participantes). Isso
porque possivelmente os pacientes de baixo/intermediário risco foram operados, já que >40% dos pacientes do estudo foram
de prognóstico pobre.
A sobrevida global (SG) do grupo sunitinibe foi de 18,4

o que interessa

Algumas questões permanecem: a NC deve ser realizada
antes ou depois da TA? Espera-se para breve a divulgação de
um estudo SURTIME (EORTEC 30073), que deverá responder essa
questão. Após o sunitinibe, uma série de novas drogas vêm trazendo melhores resultados em termos de progressão e de sobrevida, de tal modo que a avaliação do papel da NC deve ser
constante e sempre atualizada às novas e melhores drogas. Portanto ainda constitui uma boa prática clínica oferecer a NC para
pacientes com câncer renal metastático, com bom status clínico
e prognóstico favorável e intermediário, pois traz uma redução
do risco de morte de mais de 50%.

meses, se compararmos com dois outros estudos randomizados
e controlados de sunitinibe com outra droga, a SG média foi de
26 meses em um e de 21,8 em outro. Mostrando que no CARMENA existem muitos pacientes de prognóstico desfavorável. Dos
226 pacientes do grupo NC + sunitinibe, 40 (18%) não receberam a droga e 16 (7%) sequer foram operados; ou seja, um em
cada quatro não fez o pretendido no grupo. No grupo sunitinibe
11 (5%) não receberam a droga e 38 (17%) foram submetidos a
NC, representando 22% dos pacientes do grupo (figura 1).
Portanto o estudo CARMENA não trouxe nada de novo,
apenas consolidou o que já sabíamos: a NC pode ser oferecida
para pacientes com risco favorável e intermediário, segundo
alguns modelos preditivos como MSKCC (2002), Cleveland Clinic
(2007) e IMDC (2013) (figura 2).

Patient disposition

18%

Dr. Wilson Busato Jr.
Coordenador

450 Patients
randomized

78%

Arm B: Sunitinib alone
(n=224)
8 inclusion criteria deviation

Arm A: Nephrectomy + Sunitinib
(n=226)
6 inclusion criteria deviation

7%

Safety population
Arm A: Nephrectomy + Sunitinib (186)
3 withdrawal of consent
16 not operated
165 deaths
2 lost to follow-up

IT = Intention to treat

5%

11 did not receive sunitinib

40 did not receive sunitinib

25%
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Safety population
Arm B: Sunitinib alone (213)
38 received secondary
nephrectomy, including 3 not
treated with sunitinib
161 deaths
2 lost to follow-up

17%

Data cutoff: September 9, 2017

Figura 1
International Metastatic RCC Database Consortium (IMDC)
Prognostic Factors

Risk Groups

KPS less than 80%

Favorable Risk: If patient has 0 factors

Diagnosis to treatment interval less than 1 year
Anemia
Hypercalcemia

Intermediate Risk: If patient has 1-2 factors

Neutrophilia

High Risk: If patient has 3-6 factors

Thrombocytosis

Figura 2
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Departamento de
Uropediatria

O Departamento de Uropediatria tem estado em contato constante com a CET e com a Escola Superior de Urologia
(ESU) planejando e regularizando o treinamento nessa área.
O objetivo é que toda residência médica em Urologia tenha
treinamento adequando em Uropediatria, no próprio serviço
ou através de convênios que efetivamente ofereçam estágio, e
que tenhamos regras para os fellowships, com critérios mínimos para reconhecimento pela ESU. Essa é uma demanda para
os programas de fellowship nas diversas áreas da Urologia.
PROJETOS

Uropediatria na
formação de novos
urologistas
Honrados, assumimos o Departamento de Urologia Pediátrica em janeiro de 2018, com a tarefa de manter o excelente
trabalho realizado pela gestão anterior, cujo coordenador era o
Dr. José Murillo Bastos Netto.
A Urologia Pediátrica, apesar de sua importância na formação do jovem urologista e da ampla gama de diagnósticos e
tratamentos específicos, que fazem parte da prática diária do
urologista, estava perdendo espaço dentro da SBU.
Nos últimos anos, entretanto, essa importante subespecialidade recebeu a atenção merecida da diretoria da Sociedade
e tivemos congressos, simpósios, convidados internacionais e
espaço na Comissão de Ensino e Treinamento (CET), valorizando
a Uropediatria na formação do urologista.
Muitos têm procurado a chance de treinamento após o término da residência médica, em centros que oferecem estágio
(fellowships), mas a formação mínima faz parte do Programa de
Residência Médica da SBU.

b.
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Quanto aos projetos, nesse primeiro semestre, fornecemos a todos os urologistas material informativo digital para
divulgação do Dia Mundial da Enurese ou Dia Mundial Sem Xixi
na Cama. Esse evento acontece na última terça-feira do mês
de maio com o intuito de chamar a atenção da população e
dos profissionais da saúde para a enurese, um problema comum que pode e deve ser tratado. A iniciativa é apoiada por
várias sociedades internacionais e a Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU) também participa dos esforços de divulgação e
esclarecimentos sobre o tema.
Dois projetos foram herdados da gestão anterior: a publicação do Manual de Urologia Pediátrica, no momento em
revisão e com previsão de lançamento no segundo semestre
de 2018, organizado em conjunto com a Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP); e a edição do Guideline de Refluxo Vesicoureteral, já revisado e com data de lançamento também para o
segundo semestre.
No final do ano, realizaremos um curso teórico-prático
de Urologia Minimamente Invasiva, incluindo ureteroscopia
flexível e minipercutânea em crianças, organizado em conjunto com o Departamento de Endourologia da SBU, a ser realizado no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera (SP), nos dias 6,
7 e 8 de dezembro.
Estamos à disposição de todo associado que tiver sugestões, críticas ou dúvidas quanto às atividades do Departamento de Uropediatria e esperamos realizar uma gestão que engrandeça a Urologia Pediátrica dentro da Sociedade Brasileira
de Urologia.

Dr. Átila Victal Rondon
Coordenador
Dr. Adriano Almeida Calado
Dr. George Rafael Martins de Lima
Dr. José Murillo Bastos Netto
Membros
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Reunião do Conselho
Deliberativo da AMB
O presidente da SBU, Dr. Sebastião Westphal,
representou a Sociedade, no dia 15 de junho, em
reunião do Conselho Deliberativo da AMB, juntamente com suas Federadas e Sociedades de Especialidade. O encontro, realizado em Vitória (ES), dis-

Highlights da AUA ao
vivo on-line

Associados adimplentes da SBU assistiram
com exclusividade aos highlights 2018 da AUA no
dia 14 de julho, durante o XIV Congresso Sul Brasileiro de Urologia. Cerca de 130 urologistas acompanharam a transmissão ao vivo e elogiaram a
iniciativa da SBU. A apresentação foi coordenada
pelos doutores Fernando Kim e Luiz Otavio Torres.

A plenária da AMB demonstrou
claramente o empenho da Associação,
suas Federadas e das Sociedades de
Especialidade na defesa da medicina no
Brasil, seja pelas ações em nível ministerial
e político, seja na defesa profissional.
O encontro foi muito produtivo, com
propostas objetivas e manifestações muito
pertinentes por parte dos participantes”,
afirma Dr. Westphal

cutiu pautas como Exame Nacional de Proficiência
em Medicina para os recém-formados, moratória
de novos cursos de medicina e o Revalida (exame
para revalidação de diplomas expedidos por instituições de educação superior estrangeira).

Seções estaduais
participam de reunião
na sede

No dia 15 de julho, a SBU Nacional reuniu em sua sede no Rio de Janeiro a equipe
de apoio das seções estaduais para unificar
e compartilhar conhecimentos operacionais.
Também esteve presente a equipe responsável
pela área contábil e pelo departamento de pessoal da Nacional.
2018 | jul . ago . set | Edição 3 . b
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Bem Estar Global em MG

Representada pela SBU-MG, a SBU participou
de mais uma edição do Bem Estar Global, em Betim. A Tenda da Urologia, com coordenação do
presidente da seção estadual, Dr. Pedro Romanelli,
realizou mais de 200 atendimentos. O público recebeu orientações sobre incontinência urinária.
Além de urologistas, uma equipe de fisioterapeutas ensinou exercícios para o fortalecimento do assoalho pélvico.

Reunião da Diretoria

Membros da Diretoria da SBU reuniram-se na
sede da Nacional no dia 10 de agosto para discutir assuntos como a votação eletrônica para as
adequações do Estatuto e a criação de um programa de pontuação para os associados.

Residentes participam
de curso

SBU lança Dr. Prost
para orientar leigos

No dia 12 de julho, a Sociedade lançou, em
Balneário Camboriú (SC), o projeto Dr. Prost, idealizado pela área de Hiperplasia Benigna da Próstata,
do Departamento de Disfunções Miccionais. A iniciativa consiste em um bate-papo entre urologistas e o público sobre a próstata e saúde do homem.

b.
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A SBU, em parceria com o IRCAD, promoveu
nos dias 26 e 27 de julho a quinta edição do curso
sobre cirurgias minimamente invasivas. O número de participantes dobrou em relação à edição
anterior: foram 84 residentes do último ano de
Urologia. A SBU arcou com os custos das inscrições e selecionou os residentes tendo como critérios classificação no Pró-TiSBU e serviço de residência adimplente.

sbu em dia / bodau / 19

Seminário discute saúde
do homem
A SBU participou no dia 25 de julho do III Seminário Internacional de Saúde do Homem na Tríplice Fronteira: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva.
Iniciativa do GT Itaipu Saúde, o evento foi realizado em Foz do Iguaçu (PR) e reuniu especialistas de
Brasil, Paraguai e Argentina. A Sociedade foi representada pelo urologista Dr. Michel Cotait Júnior.
O objetivo foi construir uma agenda de compromissos que fortalecerá as ações de cuidado
com a saúde do homem para que a população
masculina alcance maior qualidade de vida.

Medicina sexual em foco

AUA News em português
Foi publicada em agosto a segunda edição
do AUA News em português. O jornal apresenta
destaques do 2018 AUA Annual Meeting. Confira:
bit.ly/auanews2

Está disponível para leitura no Portal da
Urologia a edição de junho/julho do Sexual
Medicine Review,, com a seleção dos resumos
críticos em português dos artigos mais relevantes
na área de medicina sexual, exclusivo para
associados. Confira: bit.ly/2MBz6zI
2018 | jul . ago . set | Edição 3 . b
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ANATOMIA DO POLO INFERIOR RENAL
APLICADA À URETEROSCOPIA FLEXÍVEL
A

ureteroscopia flexível (UF) é um método muito utilizado
para o tratamento da litíase renal do polo inferior1,2. Os
melhores resultados com a UF são para os cálculos menores que 20mm3. No entanto o índice de sucesso no tratamento
dos cálculos do polo inferior do rim está diretamente relacionado
aos fatores anatômicos dessa região 4-6.
A anatomia espacial dos cálices inferiores foi descrita
como fator que influencia o índice de sucesso da ureteroscopia
flexível7,8. A medida dos ângulos entre o infundíbulo inferior e
os cálices menores, o comprimento e a largura do infundíbulo
inferior e a presença de cálices perpendiculares são os fatores
anatômicos de maior interesse para o sucesso da UF7-10. Pacientes com fatores anatômicos desfavoráveis têm menor índice de
sucesso na UF7,8.
A anatomia tridimensional do sistema coletor renal é bem
conhecida11-13, no entanto não existem trabalhos que correlacionem os tipos de sistema coletor com o índice de sucesso para
acessar os cálices do polo inferior durante a UF.
O objetivo deste artigo é analisar a anatomia do polo inferior renal em moldes tridimensionais com aplicação para a rea-
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lização de UF e avaliar se o tipo de anatomia do sistema coletor
limita a acessibilidade do ureteroscópio flexível no inferior pole
em pacientes portadores de litíase renal.

METODOLOGIA
Foram estudados 170 moldes tridimensionais do sistema
coletor obtidos de 85 cadáveres adultos nos quais o sistema geniturinário não apresentava patologias macroscópicas aparentes.
Os rins com anomalias foram excluídos da nossa amostra. Os moldes foram confeccionados de acordo com a técnica previamente
descrita11,12.
Os moldes foram divididos em quatro grupos segundo classificação prévia11: A1 – Região mesorrenal drenada por cálices menores dependentes do polo superior ou inferior; A2 – Região mesorrenal drenada por cálices menores cruzados, um drenando para
o polo superior e outro para o polo inferior; B1 – Região mesorrenal
drenada por um grupo de cálices maiores independentes dos polos
superior e inferior; e B2 – Região mesorrenal drenada por cálices
menores entrando diretamente na pelve renal (Figura1).
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Figura 1: A figura evidencia os moldes do sistema coletor de acordo com a divisão nos quatro grupos feita neste estudo. A1 – Região mesorrenal drenada
por cálices menores dependentes do polo superior ou inferior; A2 – Região mesorrenal drenada por cálices menores cruzados, um drenando para o polo
superior e outro para o polo inferior; B1 – Região mesorrenal drenada por um grupo de cálices maiores independentes dos polos superior e inferior; e B2
– Região mesorrenal drenada por cálices menores entrando diretamente na pelve renal.

No polo inferior dos moldes nós estudamos: (a) número de cálices menores; (b) largura e comprimento do infundíbulo e dos cálices
menores; (c) presença de cálices perpendiculares; (d) ângulo entre o
infundíbulo inferior e a pelve renal, medida feita pelos métodos de
Sampaio4 e Elbahnasy5; e (e) ângulo entre o infundíbulo inferior e os
cálices menores (LIICA).
Também foram estudados 51 pacientes (23 homens e 28 mulheres) com idade entre 25 e 73 anos (média de 45,7 anos) portadores de cálculo renal com indicação para a realização de UF. Todos
os pacientes foram submetidos a UF unilateral. Era introduzida uma
bainha para acesso ureteral e realizada a injeção de meio de contraste para a confecção de uma pielografia retrógrada com a gravação da
imagem da anatomia do sistema coletor renal. Utilizamos a mesma
classificação dos moldes para analisar as pielografias (Figura 2).

Com a imagem da pielografia, nós estudamos os seguintes parâmetros do inferior pole: (a) número de cálices menores; (b) largura
e comprimento do infundíbulo e dos cálices menores; (c) presença
de cálices perpendiculares; (d) ângulo entre o infundíbulo inferior e a
pelve renal, medida feita pelos métodos de Sampaio4 e Elbahnasy5; e
(e) a acessibilidade dos cálices inferiores utilizando um ureteroscópio
flexível.
Com o uso de um ureterorrenoscópio flexível Storz Flex 2
sob radioscopia foi feita a tentativa de acesso a todos os cálices
do polo inferior identificados na pielografia nos diferentes grupos anatômicos. Para realização das medidas nos moldes e na
pielografia utilizamos um programa de computador especializado (14). As médias foram comparadas usando o teste ANOVA com
o teste de Kruskal-Wallis e o teste T não paramétrico (p<0.05).

Figura 2: A figura evidencia exemplos de pielografias divididas nos quatro grupos anatômicos avaliados neste estudo. A1 – Região mesorrenal drenada
por cálices menores dependentes do polo superior ou inferior; A2 – Região mesorrenal drenada por cálices menores cruzados, um drenando para o polo
superior e outro para o polo inferior; B1 – Região mesorrenal drenada por um grupo de cálices maiores independentes dos polos superior e inferior; e B2
– Região mesorrenal drenada por cálices menores entrando diretamente na pelve renal.
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RESULTADOS
Moldes
Encontramos 57 moldes do grupo A1 (33.53%); 23 (13.53%)
do grupo A2; 59 (34.71%) do grupo B1; e 31 (18.23%) do grupo B2.
O ângulo infundíbulo-Piélico medido pelo método de Elbahnasy5 foi >90° em 70 moldes (29.42%); ≤60° em 21 (12.35%) e
entre 61 e 90° em 120 (70.6%). Entre os 21 moldes com ângulo
<60°, 4 (2.35%) eram do grupo A1, 2 (1.18%) do grupo A2, 8 (4.7%)
do grupo B1 e 7 (4.12%) do grupo B2, e não houve diferença entre
os quatro grupos (p=0.8667). Observamos apenas um molde com o
ângulo <30° e pertencia ao grupo B1. Os valores do ângulo medidos
pelo método de Sampaio4: 123 moldes (72.35%) >90°; 45 (26.47%)
entre 61 e 90°; e apenas dois moldes (1.18%) <60°. A comparação
das medidas dos ângulos pelos métodos de Sampaio e Elbahnasy
demonstraram significância estatística (p<0.0001 nos grupos A1,
B1 e B2 e p=0.0003 no grupo A2).
Não observamos diferença na largura do infundíbulo entre os
grupos (p=0.1778). O comprimento do infundíbulo apresentou diferença entre os grupos A1 e B1, grupos A2 e B1, e grupos A2 e B2
(p=0.0004) mostrando em geral que o grupo A apresentava infundíbulos mais longos que o grupo B.
Pielografias
Observamos 14 rins do grupo A1 (27.45%); 4 (7.84%) do grupo A2; 17 (33.34%) do grupo B1 e 16 (31.37%) do grupo B2.
O ângulo infundíbulo piélico foi >90° em 31 rins (60.78%)
e entre 61 e 90° em 20 rins (39.22%), não encontramos ângulos
menores que 60° em nossa amostra. Dos 31 casos com o ângulo
>90°, 13 (41.94%) eram do grupo A1, 4 (12.9%) eram do grupo A2, 9
(29.03%) eram do grupo B1 e 5 (16.13%) eram do grupo B2. Dos 20
casos com o ângulo entre 61 e 90°, 1 (5%) era do grupo A1, nenhum
do grupo A2, 8 (40%) eram do grupo B1 e 11 (55%) eram do grupo
B2. A medida do ângulo foi em média 113.8° (SD=21.09) no grupo
A1; 116.8° (SD=20.87) no grupo A2; 92.71° (SD=15.23) no grupo B1
e 80.94° (SD=17.5) no grupo B2. Quando comparamos os ângulos
entre os grupos, observamos diferença significativa (p=0.0002) entre os grupos A1 e B2 e entre o grupo A2 e B2.
Nos 17 casos do grupo B1 observamos que todos tinham ao
menos dois cálices menores no polo inferior. Observamos três cálices no polo inferior em 11 casos, quatro cálices em dois casos e
cinco cálices em apenas um caso, totalizando nos 17 casos do grupo
B1 48 cálices menores. Dos 48 cálices menores do grupo B1, o ureterorreno conseguiu acessar 41 (85.42%).
Não foi observada diferença estatística significativa no sucesso do acesso do ureteroscópio aos cálices inferiores quando comparados os quatro grupos caliceanos (p=0,2704). Não foi observada
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diferença significativa em relação ao número de cálices menores do
polo inferior entre os quatro grupos (p=0.1841).

COMENTÁRIOS GERAIS
Os cálculos de polo inferior podem ser tratados através da
litotripsia extracorpórea, UF e nefrolitotripsia percutânea15. Os aspectos anatômicos do polo inferior, em especial a distribuição dos
cálices, o ângulo entre o infundíbulo e a pelve renal, o comprimento
do infundíbulo e o diâmetro dos cálices são determinantes para o
sucesso de cada tipo de tratamento escolhido7-10.
O conhecimento da anatomia do sistema coletor renal tem
grande importância para a estratégia do cirurgião durante a FU.
Diversos trabalhos na literatura correlacionam parâmetros anatômicos como o ângulo infundíbulo piélico, o comprimento e largura
do infundíbulo inferior como fatores prognósticos para o sucesso
do procedimento7-10. Em um estudo recente foi demonstrado que
pacientes com infundíbulo longos e com o ângulo agudo têm uma
chance maior de serem submetidos a um segundo procedimento,
mas sem influência no índice de complicações8.
Para o estudo dos parâmetros anatômicos e em especial do
ângulo em todos os trabalhos descritos aqui previamente7-10,16,17 as
medidas foram realizadas através de pielografias retrógradas de
acordo com o método descrito por Elbahnasy5. Elbahnasy5 considerou os seguintes fatores favoráveis para a eliminação de cálculos do
polo inferior renal: ângulo infundíbulo piélico > 70°, comprimento
do infundíbulo ≤ 3 mm e largura do infundíbulo > 5 mm. Em contraste o ângulo < 70°, comprimento do infundíbulo > 3 cm e largura
do infundíbulo ≤ 5 mm eram considerados fatores desfavoráveis.
Sampaio12 recomendou parâmetros diferentes como parâmetros
restritivos para a eliminação de cálculos no polo inferior: ângulo <
90° e largura do infundíbulo < 4 mm.
A classificação do sistema coletor renal de acordo com a distribuição dos cálices na região mesorrenal é antiga e bem aceita na
literatura (11). No entanto não existem na literatura artigos que
correlacionem a anatomia dos quatro grupos do sistema coletor
com o índice de sucesso da FUR.
Estudos prévios mostraram que ângulos menores que 45° 10
e menores que 30° 7 são fatores desfavoráveis para o sucesso da UF.
Em nossa amostra não observamos a presença de ângulos menores
que 60° e em 39% dos casos os ângulos mediam entre 61 e 90°,
sendo que 95% desses casos pertenciam a sistemas coletores do
grupo B. Os sistemas coletores do grupo B apresentaram o LIP mais
fechado (mean = 80° to 92°) do que os sistemas coletores do grupo A (mean >113°), diferença que foi estatisticamente significativa.
No entanto, apesar do ângulo desfavorável, os sistemas coletores
do grupo B tiveram mais de 85% dos cálices inferiores acessados
pelo ureterorrenoscópio. Os sistemas coletores do grupo A também
foram acessados em mais 85% dos casos em média, porém à custa
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do grupo A1 (91.30%), uma vez que a menor acessibilidade foi observada no grupo A2 (63.64%).
A maioria dos ângulos desfavoráveis nos moldes foram observados no grupo B, independentemente do método de medida
utilizado. Os moldes do grupo A mostraram um número maior e
cálices maiores.
A presença de cálices múltiplos também pode dificultar o
tratamento da litíase do polo inferior4. Em nossa amostra não observamos diferença estatística do número de cálices entre os quatro grupos estudados, apesar de os sistemas coletores do grupo B2
apresentarem um maior número de cálices múltiplos. Esse maior
número de cálices (3 no mínimo) no grupo B2 não foi um fator
restritivo ao acesso do ureterorrenoscópio, que conseguiu chegar
a quase 85% dos cálices nesse grupo. Em nossa amostra de moldes o polo inferior do rim era drenado por quatro ou mais cálices
em 84 casos (49.41%), dos quais 41% eram do grupo A1 e 26% do
grupo B1. Observamos diferença significativa no número de cálices
no polo inferior nos moldes entre o grupo A e o grupo B (p<0.0001),
com prevalência para o grupo A.
Podemos observar um alto índice de acessibilidade do ureterorrenoscópio nos cálices identificados durante os procedimentos
em nossa amostra. Nos pacientes com anatomia do tipo A1 o índice
de acessibilidade foi maior que 90% e nos pacientes com anatomia
do tipo B houve acesso em mais de 85% dos casos. Nos casos do
tipo A2 foi onde encontramos a maior dificuldade em acessar os
cálices do polo inferior, apenas 63.64%, porém sem significância
estatística. Apesar do número pequeno de casos do grupo A2 em
nosso estudo com pielografias (apenas quatro), esse dado parece
ser relevante, mas vai ter de ser confirmado em estudos futuros.
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Drs. Luciano Alves Favorito,
Bruno Marroig e Francisco J.B Sampaio
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Atendimento pelo

WhatsApp

pode?
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A

final, o WhatsApp é uma
forma de dinamizar a relação médico paciente, facilitando o contato ou é um
modo pelo qual o médico
se transforma em um escravo moderno, passando necessariamente a estar à
disposição dos seus pacientes 365 dias
por ano, 24 horas por dia? O futuro da
medicina está reservado apenas àqueles que se comunicarem com seus pacientes por essa ferramenta rápida, ágil
e gratuita para o paciente? É aconselhável e permitido trocar mensagens com o
paciente? E para interagir com o colega
de profissão?
Quais são as implicações legais
de se ler e responder uma mensagem
no Whats? Esse tipo de comunicação pode ser utilizado como prova
judicial? Quais são as orientações
éticas para o uso dessas mensagens? São essas as respostas que
tentaremos mostrar neste curto
texto.
Atualmente, 69% dos jovens
médicos têm o costume de utilizar
o aplicativo para trocar informações
com outros profissionais da área1. Segundo outra pesquisa, o Brasil é líder
no mundo no qual a comunicação
entre médicos e paciente é feita
pelo Whats, sendo que no Brasil
87% dos médicos se comunicam
com seus pacientes, seguido pela Itália,
com 61%. Seguem-se a China com 50%,
os EUA (4%) e a Inglaterra (2%)2.
O baixo índice dos Estados Unidos
diz respeito a um problema que está se
repetindo no Brasil: o alto índice de processos contra médicos e o uso de mensagens eletrônicas como meio de prova.
Nos tribunais, mensagens por e-mails,
celulares e seus aplicativos como Whats
e similares são aceitos rotineiramente como provas em ações nas quais se
questiona a conduta médica.

Esse é o primeiro ponto que deve
ser refletido pelo médico ao usar esse
meio de comunicação. Tudo o que você
teclar pode ser usado por um advogado
raivoso do paciente numa ação questionando sua conduta. E o mesmo paciente
que insiste em ter suas mensagens respondidas imediatamente possivelmente
não terá pudores em acusar o médico de
erro por não ter feito a consulta presencial, em desacordo com as normas éticas do CRM.

Esse parece um tema novo, mas
já em 1942 o artigo 1º, IV, do Decreto
Lei nº 4.113 já trazia a vedação legal
para a realização de consultas médicas
por meio de “correspondência, pela imprensa, caixa postal, rádio ou processos
análogos”. A menção aos “processos
análogos” o torna aplicável a todas as
tecnologias surgidas após o decreto,
entre as quais as redes sociais, celulares e aplicativos.
O Código de Ética Médica, nos
seus art. 37 e 114, veda:

“Art. 37. Prescrever tratamento ou
outros procedimentos sem exame direto
do paciente, salvo em casos de urgência
ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nessas
circunstâncias, fazê-lo imediatamente
após cessar o impedimento.
Parágrafo único. O atendimento
médico a distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á
sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina.”
“Art. 114. Consultar, diagnosticar
ou prescrever por qualquer meio
de comunicação de massa.”
Não bastasse isso, já
há alguns posicionamentos oficiais dos Conselhos Regionais sobre
o tema. O primeiro
posicionamento foi
do Pará, em 2015, e
afirma que:
• Consulta por
mídias sociais (WhatsApp, e-mails, etc.)
não se constitui ato
médico completo.
• Se realizada a
anamnese e o exame físico, a critério do médico e em
acordo prévio com o paciente/
responsável, este poderá enviar resultados de exames ou novas informações por meio-eletrônico.
• Como não se trata de ato médico completo, o profissional não poderá
receber remuneração por suas orientações/prescrições, se o fizer3.
Um pouco mais tarde, a Resolução
do Cremesp recomenda que: “Quando
for responder aos seus pacientes por
WhatsApp ou aplicativos similares, façam-no desde que conheçam o seu quadro clínico atual com o intuito apenas
de orientá-los, com observância ao Código de Ética Médica, particularmente
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com respeito ao sigilo profissional, não
os expondo em grupos 4.”
Há também um parecer Consulta
do CFM que afirma: “É permitido o uso
do WhatsApp e plataformas similares
para comunicação entre médicos e seus
pacientes, bem como entre médicos e
médicos, em caráter privativo, para enviar dados ou tirar dúvidas, bem como
em grupos fechados de especialistas ou
do corpo clínico de uma instituição ou
cátedra, com a ressalva de que todas
as informações passadas têm absoluto
caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem,
tampouco, podem circular em grupos recreativos, mesmo que composto apenas
por médicos5.”
Devemos lembrar em primeiro lugar que o uso do Whats pelo médico é
facultativo. Cabe a ele decidir se quer
utilizar essa ferramenta e como deseja
fazer, devendo ser ponderado que, por
determinação do CFM, a consulta virtual
não pode ser cobrada pelo médico.
Assim, desde a primeira consulta,
cabe ao médico esclarecer ao paciente
que a troca de mensagens não pode e
não deve substituir a consulta presencial
e deve ser esclarecido pelo médico se
ele procura retornar as mensagens com
prontidão ou se reserva um horário do
dia para isso. Deve também ser esclarecido que, na impossibilidade de contato
ou agravamento dos sintomas, o paciente deve se dirigir a um hospital ou pronto
atendimento, devendo essas regras serem referendadas com o “de acordo” no
prontuário do paciente.
O Whats pode ser utilizado para elucidar dúvidas, tratar de aspectos evolutivos e passar orientações ou prevenções
de caráter emergencial ao paciente que já
está recebendo assistência. E até mesmo
para esclarecimentos de exames que sejam numéricos como o PSA, embora não
se recomende que, pela falta de nitidez e
possibilidade de erro na interpretação, sejam feitos diagnósticos com imagens.
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Não há qualquer problema na comunicação entre médicos pelo Whats, desde
que respeitado o sigilo do paciente.
O Whats também pode ser manejado pela secretária do consultório
com o objetivo de lembrar o paciente
das consultas agendadas, passar mensagens de interesse geral sobre saúde e
alertar o paciente sobre a necessidade
de exames de rotina.
Volto a lembrar que a consulta por
Whats deve ser evitada ao máximo, devendo ser respondido ao paciente que
relata o agravamento dos sintomas que
ele procure por um colega que o atenda de forma presencial. Evidentemente
aqueles que não são pacientes não devem ser atendidos.
Recomenda-se também ao médico comunicar seus períodos de folga,
com resposta automática, mediante
aplicativos. Veja como programar mensagens automáticas no Whats: http://
bit.ly/whatsprog.
Ter um registro próprio e atualizado de todas as mensagens trocadas com
os pacientes também é fundamental, e
essas conversas devem ser salvas na nuvem no modo como se segue abaixo:
No iPhone: Ajustes do WhatsApp
> Conversas > Backup de conversas. Toque em > Efetuar Backup >
http://bit.ly/faqwhatsios
Já no Android: Configurações >
Conversas > Backup de conversas. Toque
em > Fazer backup para o Google Drive e
configure a frequência de acordo com a
sua preferência, ou toque em Fazer backup para fazer um backup imediato >
http://bit.ly/faqwhatsandroid

Bem orientado, o médico não
pode ser responsabilizado por não responder as mensagens do Whats, mesmo no caso de agravamento do quadro
do paciente, ainda que faça uso desse
meio de comunicação.
Reitera-se a orientação de que a
consulta e verificação do estado do paciente nunca devem ser feitas por meio
da telemedicina, a qual deve ser reservada apenas a casos simples. Se houver qualquer dúvida do médico quanto
à complexidade do atendimento, este
deve orientar o paciente a ir ao consultório ou, se estiver ausente, ao pronto
atendimento.
Bem ultimado, o Whats contribui
para o triângulo da segurança jurídica
do médico, que é composto pelo bom
relacionamento entre ele e seu paciente, a anotação cuidadosa e detalhada
no prontuário de todas as situações do
atendimento e a discussão das diversas
possibilidades de tratamento com o paciente, devidamente referendadas no
termo de consentimento informado.
__________________________________
http://www.simers.org.br/2016/10/69-dos-jovens-medicos-usam-o-whatsapp-para-trocar-informacoes-com-outros-profissionais/;
acessado
em
06/06/2018, às 10h38.
2
http://economia.estadao.com.br/blogs/fernando-nakagawa/87-dos-medicos-no-brasil-usam-whatsapp-com-pacientes-diz-pesquisa-inglesa; acessado
em 06/06/2018, às 11h02.
3
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/crmpa/pareceres/2015/12_2015.pdf;
acessado
em
06/06/2018, às 11h14.
http://crm-sp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=4220;
acessado em 06/06/2018, às 14h30.
4
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2017/14; acessado em 06/06/2018, às
15h23.
1

__________________________________

Lembre-se, ainda, que, se estiver
com raiva, não tecle! Não revide, nem
participe de debates fúteis, seja com
colegas, seja com pacientes. Se houver
o uso judicial da mensagem, você não
quer passar por destemperado, certo?

Ernesto Lippmann
Advogado militante na área médica,
membro da Comissão de Bioética da
OAB. Foi consultor jurídico do Cremesp.
Contato com o autor pelo e-mail :
ernestoadvogado@yahoo.com.br
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Parcerias

internacionais
proporcionam benefícios
aos associados
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Conheça os mais recentes acordos firmados
Departamento de Relações Internacionais da SBU vem fechando e
mantendo parcerias importantes com várias Sociedades internacionais.
Veja o que de mais importante aconteceu e está acontecendo

American Urological Association (AUA)
Temos vários projetos e atividades em conjunto:
1. A AUA patrocinou quatro palestrantes para o XV Congresso
Paulista de Urologia (CPU), em setembro: Drs. John Denstedt,
Paul Austin, Christofer Wood e Fernando Kim. Foi realizada
uma sessão conjunta SBU/AUA no dia 8 de setembro de alto
nível científico e com grande número de participantes. Foi
realizada também uma reunião de trabalho dos membros
das diretorias da AUA e da SBU para traçar as metas do ano
que vem. Durante o CPU, a AUA teve um estande para atender aos urologistas brasileiros.
2. No ano que vem teremos novamente dois urologistas brasileiros que participarão do Congresso da AUA, em Chicago, e em seguida farão um fellowship de um mês em
um centro americano de excelência. Já estão no Portal da
Urologia as instruções para os urologistas interessados
se candidatarem.
3. O Brazilian/Portuguese Urology Program (BPUP) – sessão
científica realizada nas tardes da segunda-feira durante o
Congresso da AUA – vem sendo realizado há alguns anos com
grande sucesso. No entanto, por se tratar do penúltimo dia do
congresso e como muitos urologistas brasileiros retornam em
voos noturnos na segunda-feira, a SBU solicitou à AUA a mudança do dia da realização do BPUP para que um maior número de urologistas brasileiros pudesse participar da reunião. A
AUA aceitou a solicitação da SBU e, a partir do ano que vem,
nossa reunião será realizada na tarde do sábado do congresso,
horário mais nobre do que o anterior.
4. Como vem sendo feito também há vários anos, no dia
14 de julho, durante o Congresso Sul Brasileiro de Urologia, em Balneário Camboriú (SC), foi realizada a sessão
highlights da AUA, na qual foi feito um resumo de 13
diferentes tópicos apresentados no último congresso da
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associação americana, em São Francisco. Pela primeira vez a sessão foi transmitida ao vivo para acesso de
todos os urologistas brasileiros pela internet em tempo
real. Projeto também de grande sucesso.

European Association of Urology (EAU)

European
Association
of Urology

1. A EAU patrocinou dois palestrantes para o CPU: Drs. Cesare Marco Scoffone e Francisco Cruz. Foi realizada uma
sessão conjunta SBU/EAU no dia 7 de setembro – também muito concorrida e de alto nível científico. Durante
o CPU, a EAU também disponibilizou um estande para
atender aos urologistas brasileiros.
2. Mais uma vez a SBU realizou a tradução para o português da versão de bolso dos Guidelines da EAU 2018,
que foram entregues durante o CPU. Mais exemplares
serão distribuídos também durante a XXIII Jornada Carioca de Urologia, em novembro.
3. A SBU negociou e manteve a parceria com a EAU e os
urologistas adimplentes da SBU puderam se tornar
membros da EAU ou renovarem sua anuidade com um
grande desconto do valor pago: € 75 em vez do valor regular de € 187,50 (€ 62,50 para residentes). A inscrição
pôde ser feita on-line de 31 de agosto a 14 de setembro
e também presencialmente durante o CPU.
4. A EAU disponibilizou uma lista de centros de excelência
europeus pela qual urologistas brasileiros interessados podem entrar em contato e negociar diretamente com essas
instituições estágio de duração variada (http://uroweb.org/
education/scholarship/certified-host-centres/).
Dr. Luiz Otavio Torres
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais da SBU
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ainda mais difícil encontrar um urologista. É a SBU-BA preocupando-se com aquele que é o nosso fim maior, cuidar da saúde
urológica das pessoas.
Para a nossa alegria sediaremos o XII Congresso Norte-Nordeste de Urologia, que será realizado no Hotel Deville, entre
os dias 21 e 23 de março de 2019. Contaremos com grandes
nomes nacionais. Já estão confirmados dois dos maiores especialistas americanos em suas áreas: Dr. Earl Cheng, de Chicago,
e o Dr. Surena F. Matin, do MD Anderson Center, de Houston.
Será uma grande oportunidade para os urologistas de todas as
regiões do Brasil virem aproveitar um evento do mais alto nível
em uma cidade única e cada vez mais linda.
Dr. Ubirajara Barroso
Presidente SBU-BA

BAHIA
Bahia

Congresso
Norte-Nordeste
é em março de 2019
A SBU-BA inaugurou seu website (www.sbu-ba.org.br), o
que facilitará muito a comunicação com os urologistas. Nesse
período, apoiamos o curso de litíase, organizado pelo Dr. Lucas
Batista, e iremos apoiar nos próximos três meses: os cursos de
laparoscopia 3D, organizado por Dr. Breno Dauster, no Hospital
Aristides Maltez; de laparoscopia avançada em Urologia, organizado pelo Dr. Nilo Jorge, no Hospital Irmã Dulce; e o de urodinâmica, organizado pelo Dr. André Matos no Hupes – Hospital
das Clínicas.
No dia 19 de setembro, tivemos a Sessão Interativa com
o Especialista, com o tema: Dicas e implicações no manejo de
pequenas massas renais complexas ablação x nefrectomia, com
os doutores Gustavo Domingues (radiologista intervencionista)
e Lucas Batista (urologista) e os debatedores Breno Dauster
(urologista) e Joabe Carneiro (urologista).
A SBU-BA está apoiando as ações do SENAR para a melhoria das ações do homem do campo. Infelizmente, se no nosso
País o acesso à saúde é escasso, para o homem do campo é

DIStRIto FEDERAl
Secção Distrito Federal

SBU-DF realiza
eventos de educação
continuada
Nos dias 10 e 11 de agosto, com apoio da Boston
Scientific, trouxemos para Brasília o Stone Institute, curso
teórico-prático de endourologia. Foram 36 urologistas
inscritos, a maioria do Distrito Federal, mas também colegas
do Pará, Sergipe, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. O
curso contou com a presença do Dr. Glenn Premminger, da
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Duke University, Dr. Alex Meller, da Unifesp, e Dr. Eduardo
Mazzucchi, da USP. No curso, os urologistas puderam assistir
a uma cirurgia transmitida ao vivo do Hospital de Base do
DF: URS flexível com o LithoVue, com comentários do Dr.
Glenn Preminger direto do centro cirúrgico.
O curso foi focado em cirurgia percutânea, com simuladores de cirurgia percutânea para os alunos treinarem
punção percutânea e dilatação tanto com dilatadores faciais
quanto balão; e em ureterolitotripsia flexível com simuladores. Os alunos usaram URS flexível digital LithoVue, treinando
as técnicas de navegação, transferência de fragmentos e técnicas de fragmentação: dusting e breaking-and-basketing.
No dia 18 de agosto, com apoio da Astellas, Janssen e
Novartis, tivemos um simpósio de Uro-Oncologia do Grupo de
Estudo em Tumores Urológicos de Brasília (GETUB). Dr. Lucas
Nogueira (UFMG) apresentou os highlights da AUA 2018 em
cânceres de próstata, rim e urotelial, além das novidades em
cirurgia robô-assistida. Também outros três oncologistas do
DF apresentaram os principais estudos divulgados em plenárias da ASCO e ASCO-GU de 2018, com discussão acalorada
entre oncologistas e urologistas, principalmente sobre os estudos CARMENA, PROSPER e SPARTAN.
Dr. Guilherme Coaracy
Presidente SBU-DF

Treinamento oferecido pela SBU-DF

goiás

Próximas atividades:
simpósio e workshop
Acontecerá em Goiânia, nos dias 09 e 10 de novembro,
o tradicional Simpósio Goiano de Urologia, edição 2018. A
programação científica preliminar já está pronta, abordando
temas atuais da Urologia geral e Uro-Oncologia. Palestrantes
locais e convidados nacionais se alternarão nos assuntos mais
relevantes do dia a dia do urologista.
Será realizado, nos dias 26 e 27 de outubro, um workshop
em reconstrução uretral, nas dependências do Hospital Geral
de Goiânia, com a presença do Dr. André Cavalcanti, coordenador do Departamento de Cirurgia Reconstrutora. Cirurgias
ao vivo serão transmitidas à plateia no auditório em tempo
real. Uma iniciativa ímpar da SBU, resgatando o aprendizado
da cirurgia reconstrutora em tempos de olhos voltados quase
que exclusivamente para a alta tecnologia.

Médicos participam do curso do Stone Institute
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Dr. Vagner Ruiz Gil
Presidente SBU-GO
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Mato Grosso do Sul
Secção Mato Grosso do Sul

Workshop de
Urologia Feminina
A diretoria da seção estadual Mato Grosso do Sul está
preocupada com a reciclagem dos seus profissionais e neste
sentido mantém mensalmente o curso de educação continuada em Urologia com a presença de urologistas, residentes e
também outros colegas convidados dependendo do tema discutido em cada reunião. A cada encontro residentes dos serviços de Urologia dos dois maiores hospitais do estado apresentam casos já conduzidos e finalizados para discussão.
Nos dias 3 e 4 de agosto realizamos o primeiro Workshop
de Urologia Feminina com um curso teórico e uma programação prática hands-on, contando com a presença de urologistas, ginecologistas, residentes em Urologia e ginecologia. Ao
longo do último dia do curso foram realizadas oito cirurgias,
sendo quatro para correção de prolapso de órgãos pélvicos (via
endovaginais e laparoscópicas) e quatro cirurgias para incontinência urinária nas mais variadas técnicas, com transmissão
ao vivo. Tivemos a presença do Dr. Luis Gustavo M. de Toledo,
chefe do serviço de Urologia da Santa Casa de São Paulo, que
nos brindou com sua vasta experiência em Urologia feminina.
Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz
Presidente SBU-MS

Cirurgia realizada durante o Workshop de Urologia Feminina

Aula sobre prolapso de órgãos pélvicos proferida pelo presidente da SBU-MS, Dr. João Juveniz

paraíba
Secção Paraiba

Educação
continuada mensal
Nosso Programa de Educação Continuada em Urologia
2018 segue a todo vapor com a presença de diversos urologistas. As reuniões são mensais, acontecem sempre nas primeiras terças-feiras do mês no auditório da Coopecir-PB. A cada
edição, temos um urologista membro da SBU-PB responsável
pela atividade (convidado, tema e modelo).
No dia 5 de junho tivemos a palestra Aspectos especiais
da anestesia nas cirurgias urológicas endoscópicas, ministrada pelo colega anestesista Dr. Saulo Vianna Oliveira. Em
julho e agosto tivemos palestra de dois colegas locais, um urologista e outro neurologista, o primeiro foi Dr. Arthur Elesbão
Troccoli dos Santos, que nos brindou com a palestra sobre sua
experiência na realização de Biópsias prostáticas, e o segundo, Dr. Jose Alberto Campos da Silva Junior, que falou sobre
Incontinência urinária e disfunção erétil – como o monitoramento neurofisiológico pode melhorar seus resultados.
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Nesses encontros, contamos com a parceria da Jassen
Farmacêutica e com a presença dos alunos da Liga Acadêmica
de Urologia da Paraíba (LUPA). Abaixo fotos desses momentos
de encontro, troca de experiência e confraternização:

PERNAMBUCo
Secção Pernambuco

SBU-PE
realiza primeiro
evento em Petrolina
A SBU-PE vem realizando encontros regulares dos
residentes com aulas de preparação para o TiSBU. Realizamos
dois eventos recentes. A Jornada de Urologia do Vale do
São Francisco, evento que prestigiou um grande grupo de
urologistas do interior, sendo o primeiro evento da SBU-PE em
Petrolina.
Posteriormente, tivemos o Workshop de Disfunção
Miccional e HBP, patrocinado pela Astellas e com a
coordenação científica da SBU. Todos os serviços de Urologia
do estado que têm residência médica apresentaram casos que
foram discutidos com a tutoria do Dr. Geraldo Cavalcanti e do
Dr. Thomé Pinheiro.

Dr. Roberto Lucena
Presidente SBU-PE

Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Junior
Presidente SBU-PB
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PARANá

RIo GRANDE Do SUl
Secção Paraná

Congresso Sul Brasileiro
faz sucesso
O segundo semestre começou com o Congresso Sul Brasileiro de Urologia, realizado em Balneário Camboriú (SC), com
grande participação dos urologistas paranaenses na plateia e
na organização. O congresso, brilhantemente presidido pelo
Dr. Rodrigo Monnerat, reafirmou o sucesso desse tradicional
evento, organizado pelas três seções do sul do País.
Em 11 de agosto ocorreu o Curso de Cirurgia do HC de
Curitiba (UFPR), coordenado pelo Dr. Rodrigo Krebs e apoiado
pela SBU-PR. O curso com cirurgias ao vivo demonstrou o estado atual da reconstrução uretral, sendo muito elogiado pelos
participantes.
A reunião mensal de agosto, com o convidado Dr.
Hudson de Lima, abordou as estratégias atuais no diagnóstico
e tratamento da disfunção miccional por HPB. Nessa reunião
procurou-se manter o “espírito” imaginado pela diretoria:
discussão com casos clínicos e alta interação com a plateia.
Quanto aos aspectos administrativos, mantemos esforços em resgatar os colegas que se afastaram da SBU e terminamos a reforma de nossa sede.

Todos Unidos
Contra o Câncer
As atividades da SBU-RS desde o início do ano incluíram
eventos próprios sobre sexualidade (I ESISTU), participação no
Congresso Sul Brasileiro de Urologia, apoio e participação nos
eventos promovidos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre
e pelo Hospital Santa Rita. Teremos até o final do ano dois
eventos de interiorização, bem como o II Encontro Gaúcho de
Urologistas (www.encontrogauchodeurologia.com.br) e um
evento de aproximação do urologista geral com a cirurgia robótica.
Além dessas atividades, temos um projeto em conjunto com as sociedades de Mastologia e de Dermatologia do Rio Grande do Sul chamado Todos Unidos Contra o
Câncer, que objetiva conscientizar e informar a nossa sociedade sobre os três tumores mais comuns no nosso estado (mama, próstata e pele), todos com incidência local acima da média nacional e que necessitam de maior atenção
e ações de nossas Sociedades e autoridades responsáveis.
Dr. Alexandre Fornari
Presidente SBU-RS

Dr. Silvio Henrique Maia de Almeida
Presidente SBU-PR

Abertura do Congresso Sul Brasileiro com os presidentes das seções estaduais do RS, Dr. Alexandre Fornari, do SC, Dr. Antônio Euclides Jr., do
PR, Dr. Silvio Henrique de Almeida, o presidente da Comissão Científica
do Congresso, Dr. Wilson Busato Jr., e o presidente da SBU Nacional, Dr.
Sebastião Westphal
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Congresso

Paulista
se consolida
como um
dos mais
A
respeitados
do mundo

o longo de cinco dias – dois dias de
atividades pré-congresso e três dias
do congresso em si – um total de
3.663 participantes, 32 palestrantes
internacionais e mais de uma centena
de palestrantes nacionais consolidaram o XV Congresso Paulista de Urologia como um dos maiores
e mais respeitados eventos científicos da especialidade no mundo.
Atividades práticas e cirurgias ao vivo entremearam-se com discussões de casos e aulas do
mais elevado nível científico. A estrutura desenvolvida para esse congresso propiciou aos congressistas transitar pela programação de todas as subespecialidades urológicas sem que houvesse conflitos
de temas em um mesmo horário.
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1

Plenária ficou lotada durante os dias de evento

2

3

Tutoriais, workshops, cursos de educação continuada e reuniões conjuntas com a Associação Americana de
Urologia (AUA), Associação Europeia de Urologia (EAU) e
Sociedade Internacional de Continência (ICS) contribuíram para uma maior integração entre os urologistas brasileiros e experts em cada área de atuação urológica de várias partes do mundo. O congresso contou ainda com uma
ampla atividade social para acompanhantes dos congressistas e momentos de confraternização dos participantes.
Dr. Flávio Trigo Rocha
Presidente SBU-SP
Dr. José Carlos Truzzi
Presidente da Comissão Científica do XV Congresso
Paulista de Urologia

Presidente da
Comissão Científica
do Congresso, Dr.
José Carlos Truzzi
(1); presidente da
SBU-SP, Dr. Flávio
Trigo (2); e presidente
da SBU Nacional, Dr.
Sebastião Westphal (3)
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SÃo PAUlo
Secção São Paulo

Segunda
edição do
Uro-Onco
Litoral
Visando a proporcionar aos colegas uma atualização rápida e concisa em uro-oncologia, a SBU São Paulo irá realizar
a segunda edição do Uro-Onco Litoral abordando avanços no
tratamento do câncer urológico tanto do ponto de vista cirúrgico como clínico.
O curso será realizado no feriado de finados visando a
não atrapalhar as atividades de consultório. Contaremos com
a estrutura da Santa Casa de Santos, onde realizaremos diversos procedimentos cirúrgicos com transmissão ao vivo e
ótima estrutura do Hotel Casa Grande, no Guarujá, para a realização das sessões teóricas.
Temos três importantes convidados internacionais: Prof.
Quoc-Dien Trinh, MD FACS, codiretor do Instituto Dana Farber
e professor assistente de Cirurgia na Universidade de Harvard
(EUA); Prof. Paul L. Nguyen, MD vice-chefe de Pesquisa Clínica em Radioterapia e professor assistente na Universidade
de Harvard; Prof. Maria De Santis, uma das mais destacadas
oncologistas clínicas na Europa, atualmente chefe da Seção
Interdisciplinar de Câncer Gênito Urinário na Charité Medical
University Hospital, em Berlim (Alemanha).
Não deixe de participar! Informações:
www.urooncolitoral.com.br.
Dr. Flavio Eduardo Trigo Rocha
Presidente SBU-SP
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A principal referência sobre
saúde em urologia da web.

+

+

infor
mação

Matérias e vídeos

oferecendo interatividade
com o público geral e
integração com as
redes sociais.

http://portaldaurologia.org.br/

+

+

mobili
dade

Todo o conteúdo disponível
para smartphones, tablets
e plataformas digitais,
para você ler a
qualquer hora em
qualquer lugar.
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Parceria inédita
entre SBU e MEC
garante qualidade a
programas de residência
Passaremos
a ter a garantia de
que a excelência
em treinamento
urológico tanto
buscada por nós
será uma missão de
todos os programas
de residência
médica em Urologia
espalhados pelo
País”
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Presidente da Comissão de Ensino e
Treinamento da SBU (CET) e coordenador do Programa de Residência Médica em Urologia do Hospital Evangélico
de Belo Horizonte (MG), Dr. Arilson de
Sousa Carvalho Junior analisa nesta
entrevista ao BODAU as últimas conquistas da CET nesta gestão.
A mais recente é a parceria inédita
entre a SBU e o Ministério da Educação

(MEC), a qual estabeleceu que todos
os programas de residência médica
em Urologia brasileiros devem
oferecer aos residentes um conteúdo
mínimo de qualidade, construído
em parceria com a Sociedade. O
termo foi assinado em cerimônia
realizada durante o XIV Congresso
Sul Brasileiro de Urologia, em julho,
em Balneário Camboriú (SC). Confira:

BODAU – Em abril, a SBU conseguiu um feito inédito ao alinhar com o MEC
uma nova matriz de competências para programas de residência médica
em Urologia. O que muda a partir de agora no currículo?
Dr. Arilson de Sousa Carvalho Junior - Foi uma grande conquista da
CET junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC). Havia uma
discrepância muito grande entre o conteúdo programático exigido pelo MEC em
comparação com o que se entende como o mínimo razoável aceito pela Sociedade.
Levamos nossa sugestão de alteração de conteúdo respaldados por anos de experiência que a CET conquistou como guardiã do treinamento urológico de excelência.
Defendemos nossas ideias em plenária no Ministério da Educação e nossas
sugestões foram aprovadas por unanimidade. A SBU é muito bem avaliada
junto aos órgãos governamentais de ensino como uma parceira estratégica com
relevantes serviços prestados nesse tema. A partir de agora todos os programas
de residência médica em Urologia do País deverão oferecer aos residentes um
programa mínimo de qualidade construído em parceria com a nossa Sociedade,
um feito memorável.
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BODAU – Em longo prazo, qual será o
impacto dessa mudança?
ASCJ - É uma mudança com impacto imediato, principalmente para os
serviços que até então não são credenciados pela SBU. Como estavam orientados
a cumprir o conteúdo definido somente
pelo MEC, deverão passar pelas adequações necessárias para se ajustarem ao
novo modelo oficial de treinamento. A
CET irá auxiliá-los nessa nova etapa. Estamos ajudando a garantir uma formação
sólida e moderna aos nossos futuros colegas de especialidade. E como se trata de
melhorias incontestáveis, os desafios se
tornam mais atraentes.
BODAU – Em julho, a SBU assinou
com o MEC um termo inédito de cooperação no qual passa a fiscalizar
os programas em parceria com o Ministério. O que isso significa para a
Urologia brasileira?
ASCJ - Como já mencionei anteriormente, a SBU tem um reconhecimento
muito grande junto à CNRM/MEC. Nossos
modelos de visitas e credenciamentos,
nossa prova de Título de Especialista seriada, nossos programas de educação
continuada, enfim, nossa expertise em
ensino nos coloca em vantagem em relação a outras especialidades médicas.
Entendo que a partir desses fatos novas
parcerias deverão ser propostas e consolidadas. Esse termo de cooperação assinado entre a SBU e a CNRM-MEC no último
Congresso Sul Brasileiro de Urologia atende a um sonho antigo da CET. Percebemos que faltavam nas visitas de credenciamento do MEC avaliadores em sintonia
com a nossa especialidade, com uma
visão específica do exercício da Urologia
moderna, sem, entretanto, esquecer as
obrigações comuns a todos os programas
de residência médica. Fazemos parte agora de um banco nacional de avaliadores
oficialmente reconhecidos pela CNRM/
MEC. Passaremos a ter a garantia de que
a excelência em treinamento urológico
tanto buscada por nós será uma missão

de todos os programas de residência médica em Urologia espalhados pelo País.
Uma conquista não só desta diretoria,
mas um novo tempo para a especialidade.
BODAU – Como foi construída essa
parceria com o MEC?
ASCJ - Há um ditado em Minas Gerais que diz: “quem pede tem a preferência”. No nosso programa estratégico para
essa gestão atual, definimos como prioridade master a aproximação com a CNRM/
MEC, que já foi muito boa antigamente.
Dessa forma, tentamos uma agenda com
a secretária da Comissão Nacional, Dra.
Rosana Leite de Melo, ajudados pelo co-

A partir de agora todos os
programas de residência
médica em Urologia do
País deverão oferecer aos
residentes um programa
mínimo de qualidade
construído em parceria com
a nossa Sociedade, um feito
memorável”
lega urologista Dr. Guilherme Peixoto, de
São Paulo, que já participava de reuniões
junto à CNRM representando a Associação
Paulista de Residentes, da qual é o atual
presidente. Foi uma ponte enorme, facilitada pelos entendimentos comuns entre
a SBU e a CNRM. Fizemos algumas reuniões em Brasília para pedirmos que nossa
experiência em ensino fosse aproveitada
pelo Ministério, com ganhos enormes para
todos os lados. É o famoso ganha-ganha.
Graças a Deus nossos esforços têm sido reconhecidos e estamos muito entusiasmados com essas novas possibilidades.
BODAU – Quais são as próximas metas da CET?

ASCJ - As metas principais continuam sendo as mesmas basicamente.
Somos uma comissão permanente, composta por 18 valorosos colegas de todo
o País, com objetivos comuns e bem definidos: garantir um treinamento confiável e adequado aos residentes. Fazemos
atualmente mais de 50 visitas por ano.
Apertamos a mão de mais de um 1/3 da
Urologia a cada gestão. Somos a SBU capilarizada de norte a sul e teremos muito
trabalho pela frente com as visitas oficiais pelo MEC que passaremos a fazer.
Visitaremos os serviços não credenciados pela SBU, o que denominamos visita
de instrução, que visa justamente a entender as demandas e auxiliar nos novos
desafios. Cerca de 30% dos programas
de residência médica de Urologia do País
não são credenciados pela SBU. Temos
também nossos programas internos da
CET, como a ReCET, revista eletrônica
disponível para as publicações dos residentes; estamos relançando em breve
o ProCET, aplicativo para os PRUs, num
formato mais intuitivo que contribuirá
muito para os residentes e como ferramenta de avaliação do próprio serviço;
estamos desenvolvendo um programa
de ranqueamento dos programas de residência em Urologia, enfim, estamos
trabalhando muito para continuarmos
prestando um serviço que nossa especialidade e associados merecem.
BODAU – Qual sua mensagem final?
ASCJ - Gostaria de agradecer a atual diretoria pelo apoio a nossa Comissão
de Ensino e Treinamento, mas quero principalmente agradecer aos meus colegas
de comissão atuais e a todos os que lá
estiveram. Somos uma comissão técnica,
com objetivos e regras definidos, o que
julgo ser nosso maior diferencial. A cada
nova gestão, pegamos um legado que não
nos permite retroceder. Muito obrigado
a todos os meus colegas da CET. Não há
força que detenha o bem! Estou à disposição para quem desejar entrar em contato
(jrarilson@hotmail.com).
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Professor livre docente
Dr. Stenio Zequi (quarto da esq. para dir.) agora é professor livre docente pela Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (SP).

Participe do BODAU

Bolsa de emprego

Defendeu alguma dissertação de

Quer comunicar a sua oportunidade

mestrado ou tese de doutorado

de emprego no BODAU? Envie o

nos últimos seis meses? Envie uma

descritivo da vaga e prazo para:

foto da sua defesa com o título
do trabalho, nome da instituição
e os componentes da banca para
publicarmos aqui neste espaço.
E-mail:

bodau@sbunet.org.br
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Convida:

NOVEMBRO

AZUL
PARTICIPE DO NOVEMBRO AZUL
No Portal da Urologia você encontra:
■
■
■

Dr. Prost

■
■
■

Fôlder
Cartaz A3
Bottom
Camisa
Logotipo
Aula para palestras

A C E S S E :

portaldaurologia.org.br/novembroazul
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Instagram
a rede social que mais
cresce no Brasil
portaldaurologia
Rio de Janeiro, Brasil

102 curtidas
Vá ao urologista regularmente
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O

benefício das redes sociais é perceptível em diversas
áreas e suas utilizações têm como objetivos desde
pesquisas simples, nas quais se caracteriza a importância de quem gera esse conteúdo, até atendimento
e alcance a clientes, mas principalmente constituir relacionamentos. O Instagram é uma rede social criada em 2010 com intuito
inicial de compartilhar imagens e fotos. De acordo com o Sebrae,
são mais de 500 milhões de contas no mundo e 35 milhões são
de brasileiros (7% do total), deixando o Brasil entre os cinco países
que mais utilizam o sistema. Cerca de 75% dos usuários de internet
possuem uma conta na rede social de imagens, e curiosamente não
se trata de uma rede utilizada apenas pelos jovens, pois 57% dos
usuários brasileiros de internet na faixa dos 55 aos 65 anos também
usam o Instagram.
A SBU possui dois perfis (@sbuoficial e @portaldaurologia), que
foram criados em janeiro de 2018, e desde então alcançamos a marca de mais de mil seguidores no primeiro e mais de 200 no segundo.
Utilizamos esse canal para publicação e divulgação de campanhas
e eventos da SBU, parcerias com outras instituições em cursos, congressos e programas de aperfeiçoamento, publicações on-line como
o BODAU e a RE.CET (Revista Eletrônica da Comissão de Ensino e Treinamento), além de outras informações relevantes à comunidade, de
caráter científico ou institucional. Lembrando que as informações que
são postadas nessa rede estão integradas com o Facebook oficial para
associados (fb.com/sbuoficial), o de leigos (fb.com/portaldaurologia) e
o site oficial www.portaldaurologia.org.br. Várias seccionais da SBU

também já têm o seu canal próprio com diversas utilidades, inclusive com mídias em imagem que podem ser copiadas e transmitidas
como informação para a população em geral.
A American Urological Association (@amerurological) e a European Association of Urology (@uroweb) também têm seus perfis
no Instagram, além de diversas outras empresas da área médica, indústria farmacêutica e materiais e instituições de ensino e pesquisa
por todo o mundo. Isso permite, além de conhecimento e informação rápida e atualizada a respeito da empresa, interação prática e
moderna, possibilitando diversas opções comerciais e pessoais.
A SBU também está aguardando seu contato e sugestões para
melhorar ainda mais os canais de comunicação e divulgação para
toda a comunidade. Entre nossos projetos está a possibilidade de
aumentar nosso alcance nacional e promover acesso mais fácil a
informações aos associados.
Se você ainda não tem acesso ou não conhece a rede, saiba
que é muito fácil conectar-se a ela. O Instagram está disponível na
App Store, Google Play e Windows Phone Store, o que permite acesso de qualquer smartphone. Baixe o aplicativo, faça seu cadastro
criando um perfil, que pode inclusive estar conectado ao Facebook,
pois hoje pertencem ao mesmo grupo, e comece a interagir com a
SBU e com o mundo de uma maneira diferente e moderna.

Dr. Leonardo Seligra Lopes
Membro da Comissão de Comunicação

Como encontrar as mídias da SBU?

@sbuoﬁcial e
@portaldaurologia

bit.ly/SBUyoutube

@sbuoﬁcial

fb.com/sbuoﬁcial e
fb.com/portaldaurologia
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agenda de
eventos: 2018 | 19
DATA

EVENTO

LOCAL

INFORMAÇÕES

22 e 23
de novembro

VII Jornada Científica
Internacional do IOP

Expo Unimed
Curitiba (PR)

www.iop2018.com.br

23 e 24
de novembro

GU Review 2018
I Consenso de Câncer de Próstata dos
Países em Desenvolvimento

Hotel Intercontinental
São Paulo (SP)

www.geniturinariobrasil.com.br

06 a 08
de dezembro

Curso de Urologia Minimamente
Invasiva em Adultos e Crianças

Hospital Santa Marcelina
São Paulo (SP)

http://bit.ly/cursouro2

14 a 16
de março 2019

III Encontro de Cancerologia
no Interior Paulista

Centro de Convenções
da FAMERP
São José do Rio Preto (SP)

www.ecip.com.br

21 a 23
de março 2019

XII congresso norte-nordeste
de urologia /
i simpósio norte-nordeste
de uro-oncologia

hotel deville prime
salvador (ba)

4a6
de abril de 2019

X Congresso Internacional
de Uro-Oncologia

WTC São Paulo
São Paulo (SP)

www.congressourooncologia.com.br

Acompanhe todos os eventos em:
www.portaldaurologia.org.br/medicos/category/agenda/

SBU . núcleo de publicações

Simplifique.
Baixe já o aplicativo da SBU e tenha as principais
funcionalidades da Sociedade na palma de sua mão.

• Pagamento
de anuidade

• Acesso ao PEC EAD,
vídeoaulas do Pró-TiSBU, webcast
e vídeos do SBU Responde

• Atualização
cadastral

• Acesso aos Comunicados
Oﬁciais, Guidelines,
Diretrizes, Portarias, IBJU
e SBU Online

• Acesso a informações
de eventos
• Acesso às notícias da
SBU (com notiﬁcações
no APP)

Disponível nas lojas da
AppleStore e PlayStore.

