NORMAS PARA CREDENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTOS
(FELLOWSHIP) EM UROLOGIA (PEAU) JUNTO À SBU EM 2019

Requisitos para o credenciamento:
1. Um centro urológico especializado certificado pela SBU é um centro de referência, que pratica uma abordagem
multidisciplinar para o tratamento de distúrbios urológicos, como: disfunções do trato urinário inferior,
uropediatria, endourologia, cirurgia urológica minimamente invasiva, andrologia, transplante renal e
urooncologia. Os Serviços de Urologia que pretendem ter o seu PEAU credenciado deverão localizar-se em
Hospital ou Clínica que possuem credenciamento do Programa de Residência Médica em Urologia (PRMU)
pela Comissão de Ensino e Treinamento da SBU e/ou vínculo com instituições de ensino;
2. Os PEAU deverão compreender um mínimo de 10% (dez por cento) e um máximo de 20% (vinte por cento) de
sua carga horária em atividades teóricas, sob a forma de sessões atualizadas, seminários, reuniões clínicopatológicas ou outras, de acordo com programas preestabelecidos. Cerca de 80% (oitenta por cento) a 90%
(noventa por cento) de carga horária do programa será dedicada a treinamento em serviço (simuladores,
cirurgias experimentais e em pacientes);
3. Os PEAU deverão obrigatoriamente proporcionar as seguintes atividades: a) Programa teórico-prático
estruturado sobre temas referentes à subespecialidade em Urologia;

b) Reunião Clínica semanal para

apresentação, diagnóstico e orientação terapêutica de casos em treinamento; c) Reunião periódica para
apresentação de trabalhos publicados em revistas especializadas; d) Os Fellows deverão publicar, como
primeiro autor, pelo menos 1 (um) artigo científico, em revista especializada ou apresentar Tema
Livre/Pôster/Vídeo em eventos oficiais da SBU ou CAU.
4. O Programa de Fellowship pode ser desenvolvido em mais de uma instituição, de forma a permitir amplas
possibilidades de treinamento desde que haja Contrato de Convênio entre as Instituições, comprovando o
compromisso com o treinamento dos Fellows;
5. Os candidatos ao PEAU deverão ser urologistas que cumpriram o tempo mínimo do Programa de Residência
Médica em Urologia de 3 (três) anos com ingresso através de concurso público, tendo como pré-requisito o
mínimo de 2 (dois) anos de Residência em Cirurgia Geral cumprido em Programa de Residência Médica
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica ou entidade internacional equivalente;
6. O tempo mínimo do PEAU será de 1 (um) ano com ingresso através de processo seletivo definido pela
coordenação do serviço requerente do credenciamento divulgado através do site da SBU e outros meios
disponíveis.
7. Estágios de curta duração (até 6 meses) poderão ser oferecidos pelos programas e não seguirão os requisitos
mínimos do PEAU, porém a função dos estagiários será de “observador”;
8. Deficiências ou desvios significativos das diretrizes do programa ou comportamento antiético dos membros do
mesmo podem levar a SBU optar pelo seu descredenciamento;
9. As situações não previstas nestas Normas serão discutidas e resolvidas pela ESU e sua resolução publicada
oficialmente pela SBU.

