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Cerca de 3.500 especialistas participaram da atualização científica em Curitiba (PR)
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INSCREVA-SE

Parceria Internacional:

Europa: 1 vaga

Estados Unidos: 2 vagas

Parceria da SBU com a European Society of Urology (EAU)
concede a oportunidade de assistir ao Congresso Europeu, de 20 a 24 de março de 2020 em Amsterdam, e passar de três a quatro semanas em um centro de excelência
europeu. O urologista selecionado poderá escolher o país
de preferência e área de especialização.

Parceria da SBU com a American Urological Association
(AUA) permite o urologista participar do próximo
Congresso da AUA, de 15 a 18 de maio de 2020 em
Washington, e em seguida ficar de três a quatro
semanas em um centro de excelência norte-americano
acompanhando o Serviço.

-> Envio da documentação até 12 de novembro de 2019

-> Envio da documentação até 12 de dezembro de 2019

Mais informações:
http://bit.ly/estagiointernacionalSBU
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N

este trimestre dois fatos marcaram a Urologia brasileira: as
eleições para gestão das Seções
Estaduais da SBU (biênio 2020-2021) e da
Nacional (biênio 2022-2023) e o Congresso
Brasileiro de Urologia.
As eleições transcorreram dentro da
tradicional transparência e envolveram
boa parte dos urologistas de norte a sul do
País. A novidade neste ano para eleição de
presidente e Diretoria da SBU Nacional foi
a implantação de um sistema eletrônico de
votação, o que além de facilitar o processo
eleitoral, tornou-o ainda mais seguro e muito mais ágil a apuração dos votos.
O Congresso Brasileiro de Urologia obteve
recorde de participantes. Mais de 3.400 congressistas puderam participar de uma programação
científica de elevado nível, com abordagem
ampla dos tópicos mais relevantes da Urologia.
Vinte e oito palestrantes internacionais, representando 11 países e mais de 400 palestrantes
nacionais compartilharam suas experiências e
práticas diárias em um centro de convenções
com excelente estrutura na acolhedora cidade
de Curitiba. Os eventos sociais e a possibilidade
de encontrar amigos completaram o ambiente
de integração almejado pela organização do
evento. Nesta edição do BODAU, os números
e uma cobertura sobre os fatos mais relevantes
do XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia.
Ao caminharmos para 2020, uma entrevista com Dr. Antonio Carlos Pompeo, presidente eleito para a próxima gestão da SBU. Quais os
projetos para o próximo biênio? As dificuldades
de gerir a nossa Sociedade em meio a um momento em que a crise econômica ainda paira no
cenário nacional? Quais as expectativas para a
Urologia Brasileira na “era” da medicina digital?

Vivenciamos um momento de crescente índice de resistência bacteriana aos antibióticos mais usualmente prescritos pelos
urologistas. A infecção secundária à biópsia
prostática por via transretal resiste a uma
série de protocolos de profilaxia antibiótica
e não antibiótica. Neste contexto, a possibilidade de realizar a biópsia da próstata por via
perineal aparece com elevada perspectiva de

O Congresso Brasileiro
de Urologia obteve recorde
de participantes. Mais de
3.400 congressistas puderam
participar de uma programação
científica de elevado nível, com
abordagem ampla dos tópicos
mais relevantes da Urologia.”
redução no número de infecções, associado a
boa acurácia no diagnóstico do câncer da próstata. Em Urologia Translacional a retomada
da biópsia da próstata via perineal no texto do
Dr. Victor Srougi. O que é necessário para que
tenhamos a transição da via transretal para a
perineal e o papel do urologista como protagonista nessa modalidade de exame.
A Confederação Americana de Urologia
tem se fortalecido no âmbito internacional.
Basta verificar o espaço a ela destinado nos
congressos anuais da Associação Americana
de Urologia (AUA) e Associação Europeia de

Urologia (EAU). Ainda assim, a participação
de urologistas brasileiros na CAU e em seus
eventos científicos é bastante limitada. O direito que o urologista brasileiro possui de participar ativamente dessa confederação é ignorado por muitos. Intercâmbios e plataformas
de pesquisas encontram-se disponibilizadas
para que estudos nas diversas áreas da Urologia possam ser compartilhados pelos membros de diferentes países pertencentes à CAU,
o que fortalece o treinamento, o impacto e a
capacidade de publicações mais robustas em
revistas internacionais. Em Direito Urológico,
Dr. Hamilton Zampolli, diretor do Escritório de
Formação Médica Continuada da CAU, apresenta um texto elucidativo do papel da CAU na
Urologia latino-americana e como nós, urologistas, pertencentes à CAU podemos ter uma
participação mais efetiva.
Alerta ao burnout! O tema reiterado em diversas palestras e publicações
da literatura médica e leiga é preocupante pelo aumento na sua incidência e consequências muitas vezes catastróficas. O
urologista figura como um potencial alvo
da síndrome. No texto do Dr. Geraldo Faria,
os dados epidemiológicos da síndrome de
burnout, como diagnosticar precocemente
e quais medidas preventivas.
Acompanhe também neste BODAU
as atividade das diversas seções estaduais
e os principais tópicos das diversas áreas
de atuação urológica pelos departamentos
científicos da SBU
Boa leitura a todos!
Dr. José Carlos Truzzi
Editor do BODAU
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\ Presidente

Prezados associados,
A emoção e a certeza de uma etapa alcançada com pleno êxito na nossa
administração são indescritíveis em palavras, transcrevo então o meu discurso
oficial do XXXVII Congresso Brasileiro de
Urologia. Acho que sintetiza essas emoções e o orgulho de ser presidente da Sociedade Brasileira de Urologia.
“Cumprimento o nosso grande amigo e ex-presidente Dr. Aday Coutinho e
estendo a todos os membros da mesa,
com as boas-vindas a Curitiba e ao XXXVII
Congresso Brasileiro de Urologia.
Prezadas senhoras e senhores,
meus amigos urologistas – este é um
momento especial para quem administra a Sociedade Brasileira de Urologia. A
solenidade de abertura do nosso evento maior, o XXXVII Congresso Brasileiro
de Urologia, hoje já coroado de êxito, de
boas novas, ensinamentos e atualizações.
Estamos com 28 professores de 11 países,
460 palestrantes nacionais, 70 patrocinadores neste amplo e maravilhoso centro
de convenções. Programação científica
primorosa – a qual agradeço a comissão
científica do Congresso, na pessoa do presidente da ESU e grande amigo, Dr. Gustavo Carvalhal.
Agradeço à RV+, que nos acompanha desde a primeira visita ao Centro
de Convenções Expo Unimed, ainda em
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Como uma
novidade, anuncio que
criamos o fundo de
defesa profissional,
normatizado pela
Diretoria Executiva e
que após a avaliação do
Conselho Fiscal terá seu
rendimento utilizado
para as ações de
defesa profissional, que
muito são necessárias
para promover o
desenvolvimento da
atividade do urologista
e a eterna vigilância
para não termos nossos
honorários aviltados.”

2017, e que com muito profissionalismo e
dedicação transformou os projetos discutidos em uma magnífica realidade. Obrigado, Marlene e Osvaldo, em nome dos
quais estendo o agradecimento a esse
time maravilhoso.
Reunimos 3.495 urologistas inscritos, nos quais destaco a crescente participação dos colegas latino-americanos, em
número de 61.
Mas também esse é um momento
de grande honra e de extremo orgulho.
Honra de ter sido eleito pelos meus pares, em eleição direta; para atuar como
presidente e gestor da SBU neste biênio
de 2018 e 2019. Orgulho de ter exercido
com muita dedicação e com muito prazer essa função que me foi confiada. Isso,
sem dúvida, se reflete nas nossas ações
e decisões e no carinho que dediquei à
nossa SBU.
Costumo comparar a atual situação
da Sociedade a um avião, em voo de cruzeiro, no qual precisamos estar atentos
para as turbulências, olhar o horizonte e
ter alternativas de rotas, mas sem mudar
o destino, sem fugir de nossos objetivos,
que são conduzir nossa Sociedade financeiramente saneada, estável administrativamente e com uma grande produção
técnico-científica e atividades de defesa
profissional voltadas para os associados.
Como uma novidade, anuncio que
criamos o fundo de defesa profissional,
normatizado pela Diretoria Executiva e

Costumo comparar a atual situação da Sociedade a um avião, em voo de cruzeiro, no qual precisamos
estar atentos para as turbulências, olhar o horizonte e ter alternativas de rotas, mas sem mudar o destino,
sem fugir de nossos objetivos, que são conduzir nossa Sociedade financeiramente saneada, estável administrativamente e com uma grande produção técnico-científica e atividades de defesa profissional (...)”
que após a avaliação do Conselho Fiscal
terá seu rendimento utilizado para as
ações de defesa profissional, que muito
são necessárias para promover o desenvolvimento da atividade do urologista e a
eterna vigilância para não termos nossos
honorários aviltados. Esse fundo corresponde ao saldo da venda da sede da Rua
Bambina e conta com um depósito em
conta específica de R$ 1.600.000,00.
Quero manifestar neste momento o
meu sentimento de orgulho e de profundo agradecimento a todos que nos ajudaram, participaram e entregaram o melhor
de si nas funções para as quais foram escolhidos – isso, tenham a certeza, foi uma
constante nessa Diretoria Executiva e em
todos os departamentos e comissões da
Sociedade. Quero também agradecer aos
colaboradores da nossa Sociedade, no Rio
de Janeiro e no escritório de Brasília, que
sempre vestiram com galhardia e muito
compromisso a camisa da SBU.
Um agradecimento especial a minha esposa Lucia, enfrentamos as mais
diversas situações e, por vezes, a certeza
de que eu estava de corpo presente, mas a
mente voando e organizando e planejando as ações da SBU.

Aos meus filhos, aqui representados
pelo Diego e Daiana, que em todos os
momentos possíveis nos acompanham e
cresceram junto com a Sociedade Brasileira
de Urologia, seja nas atividades da SBU-SC
ou nas atividades da própria SBU, nas várias
trajetórias e funções que exerci.
Mas, mais do que tudo esse é um
momento solene, pois, conforme nosso estatuto, será realizada a posse simbólica do
presidente Antônio Carlos Lima Pompeo, a
quem deixo a responsabilidade de conduzir
junto com a sua diretoria a nossa SBU – melhorando a cada dia, para que todos possam
dizer com muito orgulho:

(IBJU), através de banca específica com
a participação de dois candidatos, Dr.
Leonardo Oliveira Reis e Dr. Luciano
Alves Favorito, que foram arguidos e,
após decisão da banca, assume conforme
nosso regimento interno o Dr. Luciano
Alves Favorito para o período de quatro
anos como editor-chefe do IBJU.
Enfim, um período cheio de boas
novidades e que partilho de forma sintética com todos, com o meu muito obrigado aos associados por fazerem parte
desta história.

‘SOU MEMBRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE UROLOGIA’.”

Dr. Sebastião Westphal

Com um forte abraço,

Cabe ressaltar ainda que tivemos a
primeira eleição eletrônica de nossa história, com absoluta tranquilidade, segurança e
sucesso, parabenizo as chapas concorrentes,
a Comissão Eleitoral na pessoa do seu presidente, Dr. Henrique da Costa Rodrigues, e em
especial ao Dr. Alfredo Felix Canalini e sua
diretoria, eleitos para o mandato 2022/2023.
Fizemos a transição do editor do
International Brazilian Journal of Urology
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Departamento de
Uro-Oncologia
Uso de inibidor 5AR e
retardo no diagnóstico
de câncer da próstata
Recentemente um artigo publicado (JAMA Intern Med.
2019;179(6):812-9) abriu as portas para uma discussão importante: pode o uso de inibidor da 5-redutase (i5AR) atrasar
o diagnóstico de câncer de próstata (CaP) baseado no PSA ou
mesmo aumentar o risco de um CaP de alto grau? Esses medicamentos (finasteride e dutasteride) são amplamente utilizados
no tratamento da HPB por longos períodos e grande parte das
vezes prescritos por não urologistas (clínico geral, cardiologista, oncologista etc.). Atua impedindo a conversão intracelular
da testosterona em di-hidrotestosterona (DHT). No entanto essa
enzima não ocorre nas células epiteliais prostáticas normais ou
mesmo malignas, mas sim nas do estroma.
Etzioni e cols. (J Urol. 2005;174:877–81) demonstraram
que CaP significantes (GS>6) pouco ocorrem no estroma prostático, dessa forma os i5AR atuariam pouco nos CaP GS≥ 7 não
trazendo benefício na redução desses casos. Mas um ponto-chave nessa discussão é a capacidade dos i5AR de reduzir a
produção de PSA pelo estroma prostático. Sendo assim, homens
em uso de i5AR precisam ter seu PSA multiplicado pelo fator 2
nos primeiros dois anos de uso, por 2,3 entre dois e sete anos
e por 2,5 após sete anos de uso. Utilizando-se essa correção, o
rastreamento se mantém efetivo em homens usando i5AR.
Mas como no sistema público de saúde existem muito
poucos urologistas e quem receita i5AR é o clínico geral e outros especialistas, a supressão do PSA pelo i5AR não está sendo
levada em consideração. Isso pode retardar um diagnóstico de
CaP e, consequentemente, piorar os resultados.
Os pesquisadores avaliaram 80.875 homens do Veterans
Affairs Health Care System e 8.587 estavam usando i5AR no
momento do diagnóstico do CaP. Comparando com quem não
usava, esses homens tiveram maior tempo entre a elevação do
PSA (3,6 anos vs. 1,4 anos) e a Bx. O PSA ajustado médio no
momento da Bx foi significativamente maior para usuários de
5-ARI do que não usuários (13,5 ng/mL vs 6,4 ng/mL). Os pacientes tratados com 5-ARI tiveram maior probabilidade de ter
GS ≥8 (25,2% vs 17,0%), estágio clínico ≥T3 (4,7% vs 2,9%),
linfonodos positivos (3,0% vs 1,7%) e doença metastática (6,7%
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vs 2,9%) do que os não usuários de 5-ARI. Os pacientes que tomaram 5-ARI apresentaram maior mortalidade câncer-específica e global. Concluem que o uso pré-diagnóstico de 5-ARIs foi
associado a um diagnóstico tardio e a piores resultados específicos de câncer em homens com CaP. Destacam a necessidade
contínua de conscientizar sobre a supressão de PSA induzida
por 5-ARI.
Urologistas precisam conversar e expor aos pacientes esses aspectos relacionados ao uso de i5AR, explicando que o
PSA deve continuar caindo enquanto estiver tomando o i5AR
e que, se houver um aumento, o risco de câncer aumenta 3x
e o risco de uma doença de alto grau em 6x (J Clin Oncol.
2007;25:3076–81).
Uma das razões pelas quais os clínicos gerais não ajustam
o PSA em homens tomando i5AD é a falta de informação sobre
isso. Além disso, tanto a AUA como a ASCO não recomendam
um ponto de corte do PSA em homens usando i5AR para indicar
Bx. Seria importante a SBU fazer uma campanha entre todos os
médicos brasileiros de esclarecimento sobre esse tema.

Dr. Wilson Busato Jr.
Coordenador

o que interessa

Departamento de Urologia
Minimamente Invasiva
Censo sobre os
procedimentos
minimamente
invasivos no Brasil
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cular, mas também em alguns hospitais públicos. Porém há alguns desafios para a ampliação do acesso a essas técnicas. Entre as barreiras estão o valor elevado dos equipamentos, falta
de treinamento adequado (para cirurgiões e equipe de apoio)
e a não inclusão da cirurgia robótica no rol de procedimentos.
Já realizam cirurgias laparoscópicas 75,5% dos urologistas brasileiros. A nefrectomia total ou radical é o procedimento
mais realizado por laparoscopistas urológicos (95,7%). A nefrectomia parcial vem em seguida (72,5%).
Entre os que já adotam a plataforma robótica, a maioria (56,5%) tem mais de dez anos como especialistas. Todos
os médicos capacitados na técnica (100% dos respondentes)
executam a prostatectomia radical com o robô Da Vinci. Já a
nefrectomia parcial assistida por robô é realizada por 86,8%
dos cirurgiões robóticos.
Residentes aprovam curso
Quarenta e dois residentes de urologia de todo o País
participaram, nos dias 25 e 26 de julho, em Barretos (SP), de
mais uma edição do curso anual sobre procedimentos minimamente invasivos. O treinamento é uma iniciativa da SBU
por meio do Departamento de Urologia Minimamente Invasiva
em parceria com o Ircad (Instituto de Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica), que sediou
o evento.
O curso foi bem recebido pelos participantes. Em pesquisa, a maioria dos módulos realizados recebeu mais de 90% de
aprovação dos participantes. Outros pontos também receberam destaque, como organização do laboratório, qualidade do
atendimento da recepção e da coordenação do curso. Os dois
últimos tiveram 100% de aprovação.
O primeiro dia da capacitação foi dedicado ao conteúdo
teórico. No dia seguinte, o curso proporcionou aos visitantes
contato com a prática das técnicas. Os futuros especialistas
participaram de treinamento de habilidades incluindo simulações de etapas cirúrgicas.

Foi publicado na edição mais recente do International
Brazilian Journal of Urology um censo (1) sobre os procedimentos minimamente invasivos no País. O estudo inédito contou com 15 perguntas sobre laparoscopia e cirurgia robótica.
As questões abordaram a adoção das técnicas, acesso às tecnologias e cursos na área.
Participaram, via internet, da pesquisa 413 urologistas
de todo o País. A participação por região ocorreu da seguinte
forma: Centro-Oeste (6,5%), Nordeste (17,9%), Norte (3,1%),
Sudeste (52,1%) e Sul (20,3%).
Atualmente as técnicas minimamente invasivas já são
uma realidade em boa parte do País. Não apenas na rede parti-

REFERÊNCIA
1.

Rocha MFH, Coelho RF, Branco AW, Filgueira PHO, Guida Jr, R. A
census of laparoscopic and robotic urological practice: a survey
of minimally invasive surgery department of the Brazilian Society of Urology. Vol. 45(x): 2019 May 5. (ahead of print)

Dr. Marcos Flávio Rocha
Coordenador
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Departamento de
Sexualidade e Reprodução

Atividades do
biênio 2018/19
 Tutorial de Medicina Sexual no XV Congresso Paulista de Urologia,
em parceria com a SBU-SP;
 Tutorial de Medicina Sexual do XIV Congresso Sul-Brasileiro, que
contou com uma cirurgia demonstrativa de implante de prótese
peniana 3 volumes;
 Apresentação dos highlights em disfunção erétil e andrologia no
XIV Congresso Sul-Brasileiro;
 Elaboração da diretriz “Doença de Peyronie - tratamento clínico”,
em parceria com a AMB;
 Elaboração da diretriz “Disfunção erétil – tratamento medicamentoso”, em parceria com a AMB;
 Solicitação via escritório de Brasília para que sejam incluídas no
Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem:
 Melhoria das condições de trabalho e remuneração no sistema público na área de andrologia;
 Implantação e implementação da assistência em saúde
sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde
masculina;
 Implantação do programa de planejamento reprodutivo
masculino (cirurgia esterilizadora masculina), além da assistência especializada à infertilidade;
 Intensificação das medidas preventivas para o controle das
infecções sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV;
 Redação e disponibilização ao associado de dois novos consentimentos informados: implante de prótese peniana inflável e implante de prótese testicular;
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 Sexual Medicine Reviews, com resumos e comentários em
português dos principais artigos publicados na área de medicina sexual masculina;
 Fertility Reviews será lançado, da mesma forma que os resumos de sexualidade;
 Elaboração do parecer oficial do departamento sobre utilização de ondas de choque para tratamento de disfunção erétil;
 Elaboração de um parecer oficial do departamento sobre
cirurgias de alongamento peniano;
 Tradução dos capítulos de Medicina Sexual Masculina e Infertilidade da EAU Pocket Guidelines para a língua portuguesa;
 Tradução dos capítulos de Medicina Sexual Masculina e Infertilidade da AUA Pocket Guidelines para a língua portuguesa;
 Tradução de capítulos de Sexualidade e Infertilidade do
Campbell’s Urology;
 Campanha do Adolescente, que foi um grande sucesso e
iniciou a conscientização da necessidade de o jovem do
sexo masculino consultar-se com o urologista;
 Participamos do projeto de implementação da linha de
Cuidado Integral da Saúde do Homem com a SBU Brasília e
Governo Federal enviando documentos, nos quais listamos
as doenças mais frequentes que causam infertilidade e
propostas de medidas para evitá-las ou tratá-las. Foi dada
ênfase no aumento exponencial de vasectomias no Brasil e
a necessidade de uma política de tratamento dos homens
que desejam ter filhos novamente, pensando nas reversões
de vasectomia;
 No projeto Diretrizes, encaminhamos à SBU as já existentes
que cumpriam as necessidades da área;
 Durante o Congresso Brasileiro de Urologia foram realizados cinco cursos e um tutorial de medicina sexual e seis
cursos e um tutorial de infertilidade e reprodução.

Dr. Carlos Da Ros
Coordenador do Departamento
Dr. Giuliano Aita
Coordenador da Sexualidade
Dr. Carlos Cairoli
Membro
Dr. Eduardo Bertero
Membro
Dr. Fernando Lorenzini
Membro
Dr. Marcelo Vieira
Coordenador da Reprodução
Dr. Marcelo Coccuza
Membro
Dr. Daniel Zylbersztejn
Membro
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Dr. Alfredo Canalini
vence eleição para
presidente do biênio
2022-2023

A

chapa 1 – Movimento Urologia Brasil foi a vencedora
da eleição para a Diretoria do biênio 2022-2023, com
1.297 dos 2.163 votos válidos. Dr. Alfredo Canalini
(RJ) será o presidente e Dr. Roni Fernandes (SP), vice-presidente. Para o Conselho Fiscal foi eleita a chapa
Movimento Urologia Brasil com 1.171 dos 2.145 votos válidos.
Veja os nomes dos urologistas que compõem a chapa vencedora:

DIRETORIA 2022-2023

CONSELHO FISCAL 2022-2023

Presidente: Dr. Alfredo Felix Canalini

Membro titulares:

Vice-presidente: Dr. Roni de Carvalho Fernandes

Dr. Antonio de Moraes Júnior

Secretário-geral: Dr. Luiz Otávio Torres

Dr. Maria Cláudia Bicudo Fürst

1º secretário: Dr. Evandro Falcão do Nascimento

Dr. Karin Marise Jaeger Anzolch

2º secretário: Dr. Fernando Meyer

Dr. Antonio Peixoto de Lucena Cunha

3º secretário: Dr. Bernardo Monteiro Antunes Barreira

Dr. Giuseppe Figliuolo

1º tesoureiro: Dr. Pedro Nicolau Gabrich

Membros Suplentes:

2º tesoureiro: Dr. Rodrigo Monnerat

Dr. José Tadeu Carvalho Martins

3º tesoureiro: Dr. Miguel Angelo Perez

Dr. Mauro da Rocha Muniz

NÚMEROS DA VOTAÇÃO
DIRETORIA

CONSELHO FISCAL

Chapa 01 - Movimento Urologia Brasil – 1.297 votos

Chapa 01 - Movimento Urologia Brasil – 1.171 votos

Chapa 02 - Democracia Brasil - 866 votos

Chapa 02 - Democracia Brasil - 974 votos

Votos brancos - 28 votos

Votos brancos - 37 votos

Votos nulos - 41 votos

Votos nulos - 50 votos

Total de votos: 2.232

Total de votos: 2.232
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Participe das atividades, acumule pontos e ganhe benefícios!
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De maneira simples e totalmente automatizada,
sempre que o associado interagir com a Sociedade
será premiado automaticamente.

1
SBU PARTICIPAÇÃO

Acesse
O login é feito
com os mesmos
dados do Portal
da Urologia

2 Acumule Pontos

Participe de eventos
e atividades e ganhe
pontos

leva urologistas ao Congresso Paulista

3 Ganhe benefícios
Vantagens
variadas para
o associado

Já está em vigor a nova edição do programa SBU Participação. Nesse novo ciclo os seis maiores pontuadores no programa
serão contemplados com passagem, hospedagem e inscrição
para o XVII Congresso Paulista de Urologia, que será realizado
de 4 a 7 de setembro de 2020.
Serão premiados urologistas nas seguintes categorias:
maior pontuação na classificação geral (três especialistas),
maior pontuador urologista sênior (um), maior pontuadora urologista mulher (um) e maior pontuador urologista jovem (um).
Entre as ações que valem pontos estão: acessar o Portal
da Urologia e o aplicativo da SBU, abrir os e-mails da Sociedade,
participar de eventos oficiais da Sociedade, assistir às aulas do
PEC EAD e PEC TiSBU. Leia o regulamento: bit.ly/2lLMipb
Veja na página 19 matéria com os vencedores da primeira
edição do programa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ACESSE
. . . . . . . . AGORA
...........................................................

sbu.org.br/participacao
SBU na Estrada visita
Residentes
DF, AM e RJ
recebem treinamento
O projeto SBU na Estrada continua visitando cidades para levar
de cirurgia urológica
conhecimento aos urologistas. No dia 31 de julho foi a vez de Brasília
(DF), que contou com palestra sobre Atualização sobre incontinência
urinária e uso da fosfomicina em procedimentos urológicos.
No dia 12 de setembro o projeto foi recebido nas cidades de Manaus (AM) e Niterói (RJ) e no dia 26 de setembro, no Rio de Janeiro. Os
palestrantes falaram sobre Atualização sobre incontinência urinária e
uso da fosfomicina em procedimentos urológicos e Novas drogas orais
no tratamento do câncer de próstata.

...............................................

SBU participa do II Fórum
Nacional Pró-SUS
No dia 23 de julho a SBU esteve presente do II Fórum Nacional
Pró-SUS, promovido pelo Conselho Federal de Medicina em Brasília. A
Sociedade foi representada pelos doutores Arilson de Sousa Carvalho
Jr., presidente da Comissão de Ensino e Treinamento, e Romulo Maroccolo Filho, responsável pelo Escritório de Brasília. Na ocasião foram
debatidas as perspectivas de trabalho do médico no SUS. A íntegra do
fórum está disponível em bit.ly/2kHtnLM

b.
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SBU em parceria com o Ircad promoveram especialização
A SBU e o Ircad promoveram nos dias 25 e 26 de julho o
curso teórico-prático Cirurgia Urológica para residentes na unidade de Barretos (SP). A capacitação contou com 42 alunos e
um corpo docente de 16 especialistas.

sbu em dia / bodau / 11

Dr. Rafael Coelho (terceiro da esq. para dir.) na mesa sobre o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo do câncer de próstata

Fórum sobre saúde do homem
debate câncer de próstata

A

SBU participou no dia 14 de
agosto do Fórum Saúde –
um novo olhar para a saúde
do homem, em São Paulo.
Na ocasião foi apresentado
um estudo inédito sobre as percepções e
cuidados com a saúde do homem.
O coordenador da Área de Câncer de
Próstata da SBU, Dr. Rafael Coelho, representou a Sociedade na mesa “Do diagnóstico precoce ao tratamento efetivo: onde
estamos e para onde devemos ir no controle do câncer de próstata”, que contou
também com o oncologista Fernando Maluf, a presidente do Instituto Lado a Lado
pela Vida, Marlene Oliveira, e o mediador,
o jornalista André Biernath.

Sobre a ida ao
urologista

59%

disseram não ir”
Durante o fórum foi apresentada pesquisa sobre a saúde do homem com 2.405 participantes, sendo 64% deles acima de 40 anos.
Dos entrevistados, 50% afirmaram usar o SUS,
39% convênio médico e 11% particular. Ao
serem questionados sobre a especialidade médica responsável pela saúde do homem, 37%
disseram ser o urologista, 33% o clínico geral,
16% o cardiologista, 5% o médico da família,

3% o endocrinologista, 2% o geriatra e 4% outros. Sobre a ida ao urologista, 59% disseram
não ir e apenas 20% afirmaram ir uma vez ao
ano. Entre os atendidos pelo SUS, 45% nunca
foram submetidos ao toque retal e 16% não
fizeram o exame de PSA.
Em relação ao câncer de próstata,
26% acreditam que o exame de PSA é suficiente para o diagnóstico precoce da doença e 27% não souberam responder; e apenas 25% reconhecem que pessoas negras
devem fazer os exames preventivos mais
cedo. Acima de 50 anos, 35% afirmaram
nunca ter feito o exame de toque retal. O
estudo completo está disponível em:
bit.ly/2ksCAaZ. (Aline Thomaz, enviada especial a São Paulo)
2019 | jul . ago . set | Edição 3 . b
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CBU 2019
consolida-se
como maior
evento da
Urologia da
América

Latina

b.
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Cerca de 3.500
especialistas
aproveitaram
a extensa e
diversificada
programação
científica

F

oram quatro dias
de programação
intensa:
plenárias, cursos teóriPor Janaína Soares*
cos e práticos, tutoriais, palestras, painéis, simpósios... Cerca
de 3.500 urologistas participaram
do XXXVII Congresso Brasileiro
de Urologia, realizado de 24 a 27
de agosto no Centro de Convenções
Expo Unimed, em Curitiba (PR).
Dr. Sebastião Westphal, presidente
da SBU, ressaltou a qualidade da programação. “Nosso CBU contou com uma programação científica primorosa. Foram quatro dias de muito aprendizado e partilha de
conhecimento. O congresso consolida-se como
o maior evento da Urologia na América Latina
e o terceiro maior do ocidente da especialidade.
Agradeço a todos os urologistas que compareceram e em especial aos membros da Comissão Científica, que teve à frente o Dr. Gustavo Carvalhal, que
conduziu um brilhante trabalho”, afirmou.
2019 | jul . ago . set | Edição 3 . b
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Cerimônia de abertura

Presidente da Comissão Científica do CBU 2019,
Dr. Gustavo Carvalhal discursa na cerimônia de
abertura ao lado de representante do Exército

Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo e
Dr. Sebastião Westphal na cerimônia
simbólica de posse do novo presidente da SBU

Procurador da República
Deltan Dallagnol destacou o
que podemos fazer em prol
do combate à corrupção
Curitiba foi sede do maior congresso de
Urologia da América Latina

b.

Edição 3 | jul . ago . set | 2019

Na cerimônia de abertura, Dr. Carvalhal,
presidente da Comissão Científica do CBU e diretor da Escola Superior de Urologia, enalteceu
o empenho dos membros da comissão. “Gostaria de agradecer a todos os urologistas que
de forma voluntária, sem receber honorário e
às custas próprias, vieram trazer suas experiências para que pudéssemos fazer este evento
de educação e congraçamento que tem sido o
Congresso Brasileiro de Urologia ao longo dos
últimos anos. Agradeço à comissão organizadora, à ESU, que ajudou imensamente na realização deste congresso, aos parceiros da indústria,
à RVMais, mas principalmente a vocês, que saíram dos seus lares e vieram participar deste
grande congresso.”
Presidente da SBU-SC, Dr. Antonio Euclides Pereira Junior representou os delegados
das seções estaduais. “Gostaria de parabenizar
a comissão organizadora deste maravilhoso
evento, principalmente a Diretoria da SBU Nacional, além dos nossos parceiros da indústria
farmacêutica e de equipamentos, pois sem eles
não seria possível realizarmos um evento dessa
envergadura, e a todas as pessoas que trabalharam para que pudéssemos realizar o CBU.”
Dr. Orlando Hugo Praun Junior discursou
em nome dos ex-presidentes da SBU. O urologista de Santa Catarina relembrou alguns momentos importantes da história da Sociedade,
criada em 1926 por um grupo de médicos. “Hoje
somos aqui 24 ex-presidentes, além do presidente atual e do futuro. Gostaria de propor que
se refizesse um conselho editorial para rever
a história da urologia, porque uma Sociedade
sem história é como caminhar no deserto, onde
o vento apaga as nossas pegadas”, afirmou.
Na ocasião, o presidente da SBU entregou a medalha nacional Juscelino Kubitschek
de Oliveira de mérito urológico in memoriam
ao Dr. Sami Arap. Dr. Marco Arap recebeu a condecoração em nome do pai, falecido em 2018.
O oncologista Dr. Fernando Cotait Maluf
recebeu o prêmio de membro honorário da SBU.
“Ele é o oncologista mais urologista do Brasil.
Sempre foi um apoiador da SBU, trabalhou conosco e fez crescer em conjunto a oncologia e
a urologia, inclusive com o Congresso Brasileiro
de Uro-Oncologia”, destacou Dr. Westphal.
Dr. Luciano Favorito entregou a comenda de excelência urológica ao Dr. Francisco José

Barcelos Sampaio. Dr. Sidney Glina também foi
agraciado com a comenda.
Em seu discurso na cerimônia de
abertura do congresso (leia na página 4), Dr.
Westphal fez um balanço destes quase dois anos
e destacou conquistas da sua gestão. Agradeceu
a colaboração dos colegas urologistas e ressaltou,
emocionado, o apoio da família.

Posse do novo presidente
Na cerimônia de abertura, foi realizada a
posse simbólica do presidente eleito para o biênio 2020-2021, Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo. “Sinto muita satisfação em ter participado
dessa equipe como vice-presidente e acompanhado passo a passo todas as suas atividades.
Esse período representou para mim um curso
de gestão e aprendizado. Aprendi quão
importante e complexa é a missão
de ser o presidente de uma
Sociedade sólida como a
nossa, com quase 5 mil
urologistas.
Desejamos dar sequência
ao trabalho desta
gestão. São pontos
vitais, entre outros
a educação continuada e a defesa
profissional. Queremos prestigiar os
novos
urologistas
e formar novas lideranças tão carentes no
Brasil. Desejamos integrar as mulheres urologistas e aproveitar a experiência
dos urologistas idosos. Merecerão
destaque a transparência da gestão e
o fortalecimento das relações com as seções
estaduais e entidades internacionais. Estou
muito honrado em portar esta medalha. Espero
juntamente com minha equipe corresponder.”

Procurador da República
palestrou sobre corrupção
A abertura do CBU 2019 contou também
com palestra do procurador da República e coordenador da Lava-Jato, Deltan Dallagnol, que
falou sobre Combate à corrupção: o que podemos esperar e o que podemos fazer?. Ele desta-
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cou as ações da operação desde o início, falou
sobre agentes públicos acusados de corrupção
e alternativas de mudança.
“Uma única empresa movimentou mais
de US$ 3 bilhões em pagamento ilícitos, fez
um acordo de colaboração e nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos, manchando
todo o espectro ideológico. Quase um terço
dos senadores e ministros e quase metade dos
governadores foram mencionados. As investigações também alcançaram os nomes de seis
presidentes do Senado, cinco da Câmara dos
Deputados, se espalharam para outros países
implicando 14 presidentes e ex-presidentes da
República. Apenas em Curitiba já temos recuperado por meio de acordo mais de R$ 14 bilhões”, explicou.
Ele destacou que a corrupção faz com
que a população fique presa a um círculo
vicioso. “A corrupção não tem partido, existem políticos honestos,
dedicados à causa pública.
O único caminho para a
nossa transformação é
pela política. Não falo
em candidatura, mas
sim de participação
cívica, na vida pública. Precisamos
resgatar e reforçar
a participação dos
médicos na vida
pública. Vocês são
agentes de primeira
linha do intelecto, influenciadores. Precisamos mudar esse estado de
coisas com as quais não concordamos.”
Ao comentar as dificuldades enfrentadas ao longo destes cinco anos de Lava-Jato, o procurador afirmou: “quando eu tenho
a vontade de desistir lembro da minha fé e do
meu propósito, que é por amor e compaixão. É
para reduzir a miséria e o sofrimento humano,
é para construir um Brasil melhor. Isso faz tudo
valer a pena, as ameaças, os riscos, o cansaço,
as pressões, os sacrifícios... Nesta noite meu
desejo é que a estrela do propósito de vocês
sempre brilhe. Dando a vocês direção, resiliência e perseverança, coragem para lutar por um
país melhor para todos nós”, encerrou, sendo
aplaudido de pé por todos os presentes na plenária lotada. (*enviada especial a Curitiba)

Outros destaques
ENCONTRO DAS LIGAS ACADÊMICAS
No primeiro dia do CBU foi realizado o 1º
Encontro Nacional de Ligas Acadêmicas de Urologia da SBU (Enlau-SBU), coordenado pelo Dr.
Marcelo Esteves Chaves Campos e que abordou
o tema: “Tratamento da litíase urinária: o que
dizem os guidelines?”. “O Enlau-SBU trouxe reflexões e desenvolveu o senso crítico, principalmente nos alunos, em relação à prática médica
baseada em evidências. Assim, ressaltou-se a
importância das ligas acadêmicas na formação
médica. Esperamos que esse evento tenha tido
um efeito multiplicador, incentivando a troca de
conhecimentos e experiências, além da criação
de novas ligas de urologia pelo Brasil”, destaca.
O especialista também coordenou o 1º Encontro
Interdisciplinar de Urogeriatria, promovido no dia
25 em parceria entre a SBU e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
No domingo, dia 25, foi realizada Assembleia Geral de Associados a fim de deliberar sobre
as contas da Sociedade, proposta orçamentária e
eleição para o Conselho Fiscal e Diretoria.
A programação do congresso também
incluiu atividades como: a sessão 3 anos, 3
artigos, nas quais urologistas convidados apresentaram três artigos de destaque nos últimos
três anos; pré-lançamento da campanha #VemproUro, direcionada ao adolescente masculino,
com distribuição de camisa no estante da SBU;
sessões da SBU com as entidades internacionais AUA, EAU e CAU (saiba mais na página 35);
painel sobre as principais realizações da atual
gestão da SBU; eleição para a Diretoria do biênio 2022-2023 (veja na página 9).

Crescimento feminino na Urologia

Dr. Marcelo Campos coordenou o 1º
Encontro Nacional das Ligas Acadêmicas
de Urologia

Congresso teve 3.495 inscritos,
que participaram de uma agenda
diversificada de atividades

Dra. Suzette Sutherland palestrou sobre
o aumento do número de mulheres
urologistas e desafios a serem enfrentados

O CBU 2019 contou pela primeira vez
com uma sessão dedicada às mulheres: O papel
crescente das mulheres na Urologia, realizada
no domingo. Dra. Suzette Sutherland (EUA)
apresentou alguns números da atuação feminina
na Urologia nos Estados Unidos, comparando ao
cenário brasileiro. Em 2016, por exemplo, eram
12.186 urologistas nos EUA, dos quais 1.032
(8,5%) mulheres. Dois anos após, em 2018, no
Brasil havia 4.542 urologistas em atuação, sendo
91 (2%) mulheres. “Sendo otimista, podemos dizer
que esse número vem crescendo, na medida em
que vemos mais mulheres ingressando na Urologia.
Hoje temos 27% de residentes mulheres nos EUA”,
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Dr. Geraldo Faria e Dr. Daniel Zylbersztejn no
lançamento da 2ª Campanha #VemProUro
Dr. Luciano Alves Favorito foi apresentado
como novo editor-chefe do IBJU

disse a palestrante, que em 2018 foi presidente da
Society of Women in Urology (SWIU), criada em
1980 para apoiar o desenvolvimento profissional
das mulheres urologistas. Todas as mulheres que
participam de programas de residência em Urologia
nos Estados Unidos tornam-se automaticamente
membros da SWIU.
Dra. Suzette apresentou também disparidades entre os gêneros nos EUA, entre as quais: o fato
de as mulheres urologistas gastarem mais tempo
em atividades não remuneradas e não relacionadas à competência clínica, o que não contribui para
o desenvolvimento profissional; precisarem se dedicar também à família e às atividades domésticas
e possuírem salários inferiores aos dos homens.
Entre as sugestões para mudar esse quadro, Dra.
Suzette citou aumentar a participação das mulheres em posições de liderança na Urologia.
Na segunda-feira, dia 26, todas as urologistas presentes no CBU se reuniram em um almoço
de confraternização.

Área destinada aos estandes
reuniu 70 patrocinadores

Anúncio do novo editor-chefe do IBJU
Urologistas mulheres se reuniram para almoço
de confraternização

Dr. Luciano Favorito foi apresentado como
novo editor-chefe do International Brazilian Journal of Urology (IBJU) para o período 2020-2024. O
especialista, que é professor titular da Unidade de
Pesquisa Urogenital e coordenador da Pós-Graduação em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e urologista
do Hospital Federal da Lagoa (RJ), foi escolhido por
meio de seleção da SBU.
Na terça, dia 27, Dr. Favorito participou
com Dr. Sidney Glina, atual editor-chefe do IBJU,
e Dr. Stenio Zequi, editor associado da revista, do
módulo Int Braz J Urol, no qual foram analisados
os quatro artigos mais citados na publicação nos
últimos dois anos.

Urologistas mulheres se reuniram para
almoço de confraternização

b.
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Principais ações da gestão
2018-2019 em destaque no hall de
entrada da Expo Unimed Curitiba

Painel destacou as principais conquistas
das Seções Estaduais
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“A revista hoje está nesse nível graças ao
trabalho do Dr. Sidney Glina e do Dr. Francisco
Sampaio. Nosso objetivo primordial será fazer o
fator de impacto da revista aumentar. Se Deus quiser, no XXXVIII Congresso Brasileiro de Urologia,
em Brasília, teremos boas notícias e ao final da minha gestão, daqui a quatro anos, o IBJU será uma
das três maiores revistas de Urologia do mundo”,
destacou Dr. Favorito.

Homenagem ao Dr. Miguel Srougi
Uma das palestras mais aguardadas pelos
urologistas foi Urologia do Amanhã, com o Dr. Miguel Srougi. O professor da Faculdade de Medicina da USP falou no domingo sobre os problemas
enfrentados no dia a dia dos médicos, entre eles
a incidência da síndrome de burnout – ele destacou que até 70% dos médicos possuem algum
grau dessa enfermidade. “Precisamos melhorar o
ambiente de trabalho dos médicos, reduzir a pressão sobre o tempo, corrigir ambientes caóticos que
criam um processo de infelicidade”, enumerou. O
especialista falou também sobre a relação entre
médico e pacientes e entre médicos e operadoras
de saúde e ao final foi calorosamente aplaudido de
pé pelos urologistas.
Dr. Miguel Srougi sugeriu mudanças para
melhorar o dia a dia dos urologistas

Após quatro dias de intensa programação,
urologistas se reuniram na festa de
encerramento

Encerramento

Cantor Nando Reis foi a atração da
festa de encerramento do CBU 2019

A festa de encerramento do CBU 2019
contou com jantar de confraternização e show
do cantor Nando Reis.
Anote na agenda: o próximo CBU será realizado de 28 a 31 de agosto no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília (DF).
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Números do evento

3.495

460

urologistas inscritos

palestrantes nacionais

28 professores
de

72

70

urologistas latino-americanos

patrocinadores

11 países

Confira os trabalhos premiados:

Prêmio Sérgio D’Ávila Aguinaga
1º lugar - Luts-V: um novo score simplificado para avaliação
dos sintomas do trato urinário inferior em homens
2º lugar - Estudo prospectivo e randomizado comparando
eficácia e segurança do sling transobturatório com tela
manufaturada e tela comercial
3º lugar - Lesões vesicais incidentais durante ressecções
endoscópicas de próstata: prevalência, diagnóstico e
achados anatomopatológicos

Prêmio Gilberto Menezes de Góes
1º lugar - Estudo da via carcinogênica mediada por FGFR3
e seus possíveis mirnas reguladores em carcinoma
urotelial de bexiga não músculo-invasivo
2º lugar - Estudo da estrutura do músculo bulboesponjoso
em pacientes com estenose de uretra bulbar
3º lugar - Antibody cytokeratin marker 34bE12 in prostate
cancer detection

Trabalhos científicos
1º lugar - Testosterone deprivation impairs cardiac
contractile function in orchiectomized wistar rats
2º lugar - A inteligência artificial como ferramenta no
diagnóstico histopatológico do câncer de próstata
3º lugar - Prune belly syndrome and anencephaly
changes the penile growth? Study in human fetuses

Os resumos de todos os trabalhos apresentados CBU estão disponíveis na edição
especial do IBJU sobre os Anais do congresso (acesse em bit.ly/anaisCBU).

b.
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Ganhadores do programa

SBU Participação
elogiam o congresso

Dr. Antonio Deotti
foi um dos maiores
pontuadores na
classificação geral

A primeira edição do SBU Participação contemplou seis
urologistas com inscrição, passagem e hospedagem para o congresso.
Houve premiação em três categorias: classificação geral (três), urologista
jovem (um), urologista sênior (um) e urologista mulher (uma).
Única mulher contemplada, Dra. Ana Francisca Tronco Mazzotti
elogiou a iniciativa da SBU. “A Sociedade tem nos proporcionado
atividades que enriquecem nosso conhecimento de forma mais
acessível, como as capacitações on-line. Eu já tinha o hábito de ler os
e-mails, assistir a aulas e participar dos eventos oficiais. Então acredito
que tenha sido por isso que fui a maior pontuadora entre as mulheres”,
avalia preceptora do serviço de residência do Hospital Nossa Senhora da
Conceição, em Porto Alegre (RS).
Dr. Henrique Donizetti Bianchi Florindo foi o ganhador na
categoria jovem. “O congresso foi muito bom, privilegiou muitas áreas
da urologia, com ótimos especialistas dentro de suas respectivas
áreas, os tutoriais também foram excelentes. Os cursos práticos dos
quais participei foram bastante abrangentes. Ser ganhador na minha
categoria foi uma consequência do próprio treinamento que temos de
educação continuada, pois na residência sempre fomos estimulados a
ler artigos, participar de cursos e o portal da SBU é uma ótima fonte.
Outro ponto forte do congresso foi a aceitação de muitos trabalhos
em várias categorias. Isso demonstra a importância que a SBU dá ao
desenvolvimento científico”, conta o médico assistente do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP).
Dr. Antonio Carlos de Abreu Deotti Filho foi premiado na classificação
geral. “Fiquei muito feliz por ter ganhado. Posso dizer que ganhei duas vezes:
além de aprender com as aulas on-line, tive a oportunidade de participar do
congresso e adquirir conhecimento. Tinha o hábito de assistir às aulas por
conta do TiSBU, mas não imaginei que pudesse ganhar”, afirma o urologista
da Santa Casa de Campo Grande (MS).
Maior pontuador da categoria sênior, Dr. Antonio Mauricio Zerbini
Filho conta que já tinha o hábito de acessar o site e ler os e-mails da
SBU. “Quando abri o e-mail e vi meu nome entre os ganhadores fiquei
muito contente. Gostei muito do congresso, aprendemos muito e temos
a oportunidade de conhecer outros colegas”, conta o urologista de
Guaxupé (MG).

Dr. Antonio
Zerbini venceu
na categoria sênior

Dr. Henrique
Donizetti,
vencedor
urologista jovem

Dra. Ana Francisca
Mazzotti foi a
vencedora na
categoria
urologista mulher

Foram premiados também com maior pontuação Dr. Carlos
Alberto dos Santos Junior e Dr. Ricardo Antônio de Pádua Gandra.
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Com o tema “Seja herói da sua saúde”, a Sociedade Brasileira de Urologia
realiza a campanha Novembro Azul alertando os homens brasileiros quanto
à necessidade de orientação do câncer de próstata e da conscientização da
importância da saúde do homem com a visita a um especialista.
Além das muitas ações realizadas nas últimas edições da campanha,
serão disponibilizadas peças informativas no Portal da Urologia que
podem ser utilizadas em seu consultório para divulgação e
conscientização de seus pacientes. Participe!
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Síndrome de
b u r n o u t:
a l e r ta v e r m e l h o
na Urologia

O termo síndrome de burnout (SB) derivado do inglês “to burn out” (“queimar-se,
consumir-se”) foi utilizado por primeira vez, em 1974, pelo psicanalista alemão Herbert
Freudenberger ao observar que seu trabalho não lhe trazia o mesmo prazer de outrora,
relacionando a sensação de esgotamento à falta de estímulo originado da escassez de
energia emocional. Além desses sintomas, Freudenberger incluiu fadiga, depressão,
irritação e inflexibilidade como pertencentes ao quadro sintomatológico da SB. Em
1981, as psicólogas americanas Christina Maslach e Susan Jackson classificaram a SB
como decorrente de um estresse intenso e contínuo provocado pelo trabalho. Em 1999,
Christina Maslach e Michael Leiter criaram o Maslach Burnout Inventory (MBI) e deram
à SB sua definição e caracterização final: uma síndrome ligada ao trabalho caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e falta de realização profissional.
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iversos estudos têm demonstrado que as profissões que
demandam alto nível de estresse no dia a dia são mais
susceptíveis à SB, particularmente nos
profissionais da área da saúde. Especificamente na medicina a incidência dessa
síndrome é crítica: em nível mundial está
presente em cerca de 50% dos médicos;
um terço desses é afetado de maneira considerável e um décimo, de forma
grave. Pesquisa realizada em 1998 pela
Canadian Medical Association analisando as respostas de 3.520 profissionais
que atuavam no Canadá identificou um
cenário preocupante: 62% opinaram que
tinham uma carga de trabalho muito pesada; 55% relataram que sua família e a
vida pessoal estavam deterioradas porque tinham escolhido a medicina e 65%
tinham desejo de mudar de profissão,
mas viam oportunidades limitadas para
concretizar essa intenção.
Em 2017 a revista The Lancet publicou um editorial intitulado “Suicide
among health-care workers: time to act”
afirmando que no Reino Unido o burnout
médico atingiu proporções epidêmicas e
que o problema não era exclusivamente
britânico, indicando, por exemplo, que
nos Estados Unidos há uma taxa de suicídios de 400 médicos por ano, marca
superior ao dobro das ocorrências entre a
população geral.
Os sintomas de burnout e de arrependimento em relação à escolha de carreira são comuns entre os médicos residentes do segundo ano (R2) nos Estados
Unidos, variando de acordo com a especialidade. Estudo publicado no Journal of
the American Medical Association (JAMA)
indicou que, no geral, 45% dos residentes
R2 relataram sintomas de burnout e 14%

(...) a Urologia
é uma das dez
especialidades com
maior ocorrência da SB
[síndrome de burnout],
figurando em primeiro
lugar quando o critério
é a gravidade dos
sintomas.”
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sentiam-se arrependidos de terem escolhido a carreira médica.
O I Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina promovido em 2017
pelo CFM em parceria com as Sociedades
de especialidades divulgou dados da prevalência da SB na população médica brasileira. Segundo a pesquisa realizada entre os médicos de diversas áreas do país,
45,8% relataram sintomas sugestivos da
SB em algum momento de suas carreiras. As causas estavam relacionadas a
jornada de trabalho estressante por alta
carga de dedicação semanal, baixa remuneração, interferência de planos de saúde
em suas condutas, condições de trabalho
ruins no setor público e ausência de margem mínima de erro, além de constantes
ameaças de processos e agressões contra
os médicos. Da mesma forma, o relatório
Medscape 2018, que avaliou o estilo de
vida e a incidência de burnout médico no
Brasil, confirmou essas queixas acrescentando outros agravantes como desrespeito por parte dos chefes e empregadores,
desrespeito por parte dos pacientes e excesso de tarefas burocráticas.
E neste cenário preocupante, a Urologia é uma das dez especialidades com
maior ocorrência da SB, figurando em
primeiro lugar quando o critério é a gravidade dos sintomas. No último congresso da Associação Americana de Urologia,
realizado este ano em Chicago, o tema foi
destaque em uma sessão plenária. Sem
dúvida, um assunto que merece reflexão
constituindo-se em um desafio a ser enfrentado pela SBU, que deverá obrigatoriamente incluí-lo na pauta de seus próximos congressos.
Dr. Geraldo Eduardo Faria
Diretor da Comissão de
Comunicação da SBU
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Biópsia transperineal da próstata:

de volta ao começo
U

ma simples busca no PubMed demonstra a crescente
importância da biópsia transperineal da próstata. Antes
do ano 2000, havia sete artigos indexados abordando
esse tema, enquanto nos últimos cinco anos mais de 70
artigos foram publicados.
A primeira biópsia de próstata registrada na história foi em 1922,
realizada por via perineal e guiada por toque retal. Na década de 60, o ultrassom foi incorporado na prática médica e passou a ser utilizado para
orientar a agulha através do reto. Mas foi na década de 80 que a biópsia
transretal ganhou popularidade entre os urologistas, após a descoberta
do PSA e aumento da demanda por exames de diagnóstico para câncer
de próstata.
Nesse período, a biópsia transperineal foi subutilizada, até que as
complicações infecciosas frequentes após a biópsia transretal passaram
a preocupar os especialistas. Estima-se que o risco de internações por
infecções urinárias nesses pacientes aumentou em até 70% nos últimos
oito anos [1]. Também alarmante, o uso prolongado de antibióticos selecionou uma população de bactérias resistentes, elevando a complexidade do tratamento das infecções urinárias [2]. Nesse contexto, a biópsia
tranperineal está sendo revivida, uma vez que agulha introduzida pelo
períneo diminui o risco de contaminação da via urinária [3].

Como é realizada hoje
A biópsia transperineal é realizada com auxílio de ultrassom transretal, com a agulha guiada por um template e introduzida diretamente
através do períneo. Também pode ser realizada à mão livre, guiada somente pela imagem do ultrassom, porém nessa circunstância é sujeita a
maior imprecisão diagnóstica. Com o paciente em posição de litotomia,
sob anestesia geral ou sedação, o ultrassom é acoplado a um braço hidráulico que permite movimentos sensíveis, no qual também se encaixa
um grid que guia a agulha até a próstata. O grid possibilita o mapeamento dos fragmentos alterados, ideal para pacientes que serão submetidos
a re-biópsias, como no caso de candidatos à vigilância ativa ou tratamento focal. É administrada dose única de antibiótico por via oral ou
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endovenosa antes ou no momento do procedimento e, como na biópsia
transretal, o paciente recebe alta algumas horas após o procedimento.

Vantagens
A principal vantagem da biópsia transperineal é a taxa quase nula de
complicações infecciosas. Numa coletânea com 16 estudos compreendendo
mais 6.000 pacientes submetidos a esse procedimento, a taxa de sepses foi
de 0,08% [4]. Além disso, a profilaxia com antibióticos é mais simples, já que o
espectro é para germes da pele. Geralmente é aplicada uma dose única de cefalosporinas de 1ª geração duas horas antes (cefalexina ou cefuroxima, 500 mg
via oral) ou (cefazolina, 1g via venosa) na indução anestésica. Em duas séries
envolvendo mais de 2.400 pacientes que receberam dose única de cefalosporina, apenas um deles apresentou infecção urinária após a biópsia [3, 5]. Já com
a técnica transretal, a taxa de infeções urinárias e de sepses é cerca de 6% e
1%, respectivamente [6].
As demais complicações têm incidência similar entre os dois métodos, com exceção de sangramentos retais na biópsia realizadas por essa via,
que ocorre de 17% a 37% dos pacientes [7]. Sangramentos ou hematomas
significantes após a biópsia transperineal ocorrem em menos de 0,5% dos
casos e têm resolução espontânea, uma vez que não existam vasos calibrosos no trajeto da agulha [8]. Os riscos de hematúria e hemospermia são de
aproximadamente 20% e 30%, respectivamente, semelhantes aos observados na biópsia transretal [7].
Outra vantagem da biópsia transperineal é o fácil acesso à zona anterior
e ao ápice da próstata, principalmente em glândulas com grande volume. Vale
enfatizar que cerca de 30% das neoplasias prostáticas atingem essas regiões
[9]. Um estudo multicêntrico identificou neoplasia de próstata em 37% dos
pacientes com o PSA elevado e que possuíam uma biópsia transretal prévia
negativa. Na mesma coorte, 75% dos tumores identificados eram de zona anterior [10]. Outras séries demonstraram uma maior eficiência diagnóstica da
via transperineal nos casos de re-biópsia, em virtude do acesso otimizado às
zonas mencionadas [11]. Deve-se enfatizar que a taxa de detecção de câncer
de próstata na primeira biópsia é similar entre os dois métodos, demonstrada
numa meta-análise [12] e em estudos randomizados recentes [13-15].
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Após a biópsia, a comunicação entre urologistas e patologistas é essencial para localizar os
fragmentos alterados e aprimorar o tratamento
cirúrgico das neoplasias de próstata, seja para pacientes em vigilância ativa ou candidatos à cirurgia. Como a biópsia transperineal com controle ultrassonográfico é de incorporação clínica recente,
ela ainda não foi padronizada de forma consensual. Por isso o desenvolvimento de uma linguagem
comum ainda é um desafio a ser vencido.
Algumas séries reportaram um risco elevado de retenção urinária após a biópsia transperineal,
atingindo até 38% dos pacientes. No entanto nesses
estudos os pacientes estudados foram submetidos a
biópsias de saturação, que aumenta a inflamação e o
edema da glândula e, consequentemente, pode pro-

Figura 1

duzir obstrução uretral.
Mais do que isso, outras complicações também
são mais frequentes nas biópsias de saturação. Num
estudo com pacientes submetidos à biópsia transpe-

Desvantagens
As diversas maneiras de realizar biópsia transperineal demandam equipamentos
e treinamento específicos, aspectos que são
contornados com a participação de tutores
nos casos iniciais examinados. Em sua forma
mais elaborada, essa técnica pode ser realizada com auxílio de um braço robótico, com ou
sem fusão de imagens, que direciona a agulha
em cada fragmento de próstata a ser retirado.
Esse sistema implica um elevado investimento
pelas instituições médicas e atualmente não
está disponível no Brasil.
Talvez o método mais empregado no
exterior, para a execução de biópsias transperineais, inclua a utilização de grid e braço
hidráulico, preso à mesa cirúrgica. Apesar de
não envolver sistemas eletrônicos, o custo de
Figura 2
todo o equipamento também é elevado. Esse
sistema já é acessível aos urologistas brasileiros
e não exige treinamento elaborado. Por último, a biópsia transperineal
também pode ser realizada à mão livre, somente guiada pelo ultrassom.
Deve ser mencionado que o câncer de próstata é a única neoplasia
em que biópsias diagnósticas são realizadas de forma randômica e, nessa
circunstância, o exame à mão livre tem resultado aquém do ideal. Diferente do que ocorre em outros órgãos, a biópsia de próstata direcionada
unicamente ao nódulo suspeito é imperfeita, conforme demonstrado em
estudos contemporâneos [16]. Por isso, é aconselhável que a biópsia seja
realizada coletando-se amostras de toda glândula e do nódulo suspeito,
direcionada por cognição ou fusão de imagens.

rienal com 12 e com mais de 24 fragmentos, observou-se uma taxa de visitas ao
pronto-socorro após o procedimento igual a 6% e 14%, respectivamente [17]. Por
outro lado, Pham e col. demonstraram que a biópsia de saturação é desnecessária quando o procedimento é realizado por via perineal. Esses autores observaram
que o risco de re-estadiamento em pacientes com câncer de próstata mantidos
em vigilância ativa foi de 35% nos casos em que foram submetidos à colheita
de 24 amostras e de 29% quando foram retiradas 62 amostras, médias essas
sem diferença estatística [18]. Estudos randomizados que compararam o risco de
retenção urinária após biópsias transretal e transperienal com retirada de igual
número de fragmentos não demonstraram diferença entre os métodos [13, 14].
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Considerações finais
De acordo com as melhores diretrizes disponíveis, a escolha
da via de acesso em biópsias de próstata cabe ao urologista [19, 20].
Contudo já existem recomendações taxativas para se optar pela via
transperineal em pacientes com risco elevado de infecções urinárias e
nos casos com indicação para re-biópsia local [3, 21].
Num cenário em que o emprego da ressonância magnética
no diagnóstico do câncer de próstata ganha cada vez mais espaço, por

reduzir o número de biópsias desnecessárias, é intuitivo utilizarmos
métodos de biópsia também menos traumáticos para os pacientes. Por
apresentar a mesma eficiência e por se acompanhar de menores riscos de complicações infecciosas, a biópsia perineal torna-se vantajosa
para as instituições de saúde, para os médicos e principalmente para os
pacientes [11]. Uma vez que o aparato necessário se torne acessível e
urologistas, radiologistas e patologistas se familiarizem com o método,
é provável que a biópsia transperineal se torne o padrão-ouro para a
execução de biópsias da próstata.

Dr. Victor Srougi
Assistente-doutor, Divisão de Urologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro do Instituto da Próstata, Hospital
Moriah, São Paulo.
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NOTA DA REDAÇÃO:
O conteúdo dos textos desta seção não implica sua aplicação na prática clínica neste momento, mas apenas evidencia
perspectivas de uso em algum momento futuro, após vencidas todas as etapas de validação e aprovação pelos órgãos
reguladores de saúde e vigilância sanitária.

2019 | jul . ago . set | Edição 3 . b

bodau \ Direito urológico

28

CAU:

UM DIREITO DO
ASSOCIADO SBU

N

os últimos anos, a SBU tem
ratificado e intensificado a
parceria institucional com
a Confederación Americana de Urologia (CAU), através de intercâmbio de programas de fellowship,
atividades de educação continuada,
simpósios, cursos e desenvolvimento
acadêmico e científico. Importante salientar que todos os membros adimplentes da SBU são automaticamente membros da CAU, gozando dos benefícios e
prerrogativas que essa parceria proporciona em todos os âmbitos.
Entre os principais objetivos acadêmicos da CAU estão a promoção, o desenvolvimento e a disseminação da pesquisa
no cenário ibero-americano. Recentemente, a Diretoria Executiva, o Escritório
de Investigação Científica e o Escritório
de Formação Médica Continuada da CAU
trabalharam juntos para implementar
ferramentas acadêmicas que viessem a
facilitar o processo de pesquisa científica
e multicêntrica.
Sabemos que a pesquisa realizada
em nosso meio é fragmentada. Grande
parte das publicações disponíveis provém de poucos centros, com séries próprias, curtos períodos de seguimento etc.
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(...) todos os membros
adimplentes da SBU
são automaticamente
membros da CAU,
gozando dos benefícios
e prerrogativas que essa
parceria proporciona em
todos os âmbitos.”
Esse grande esforço de alguns grupos se
encontra esgotado pelo isolamento dos
pesquisadores e fundamentalmente pela
dificuldade para obtenção de uma coleta
ótima dos dados, resultando em falta de
controle ideal na qualidade dos estudos,
obstáculo palpável para a publicação em
revistas indexadas de alto impacto com

Dr. Prost

divulgação internacional, além da dificuldade em obtenção de subsídios econômicos para projetos de pesquisa.
Por essa razão, estamos focando
nossos esforços na busca por ferramentas
que otimizem a coleta, armazenamento e
gerenciamento de dados e informações,
facilitando o desenvolvimento de estudos
multicêntricos ou colaborativos, de modo
a permitir ultrapassar dificuldades e fornecer aos grupos de pesquisa maior suporte
e rentabilidade às suas iniciativas. É uma
ferramenta bem estabelecida na Europa e
na América do Norte e perfeitamente aplicável ao ambiente ibero-americano.
Com essa necessidade premente, surge um projeto para disponibilizar
para a comunidade urológica ibero-americana, universo de membros da CAU, a
Plataforma de Investigação de Estudos
Multicêntricos (PIEM-CAU).
1 - O QUE É A PIEM-CAU?
É uma plataforma eletrônica de coleta, armazenamento e gerenciamento
de dados que permite:
•
Extração de dados
•
Exportação de dados (Excel,
SPSS)
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Processo de autorização para um projeto na PIEM-CAU

(...) surge um
projeto para
disponibilizar para a
comunidade urológica
ibero-americana,
(...), a Plataforma
de Investigação de
Estudos Multicêntricos
(PIEM-CAU)”

Download dos formulários

Envio dos formulários
(SPY, FDT, Formato protocolo CAU)
Escritório de Investigação
(Oficina de Investigación)
Revisão do Projeto
Comité Científico
PIEM – CAU

Envio de Número de Registro

Envio de formulário
de definição de Base
de Dados (FDB) para
ativação do estudo

Estudo na Plataforma

•

Importação de dados do Excel
oferecendo a possibilidade de
realizar uma análise descritiva
dos dados inseridos.

2 - QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS
DA PIEM-CAU?
•
•

•
•

Acessibilidade de dados (PC, tablet, smartphone)
Segurança (senhas de acesso
com diferentes níveis de segurança),
Controle (relatório de status de
estudo),
Capacidade de exportação de
dados para análise (Excel, SPSS).

3 - QUE TIPO DE ESTUDOS PODEM SER
INTRODUZIDOS NA PIEM-CAU?
•
•
•

Pesquisas,
Bases de registros (retrospectiva),
Estudos prospectivos.

4 - COMO ACESSAR A PIEM-CAU?
Seu acesso é coordenado pelo Escritório de Investigação Científica da CAU e

estará disponível para todos os membros
da CAU interessados. Os passos para acessar estão detalhados no website da CAU
(www.caunet.org) - seção CAU Educação.
O segundo objetivo acadêmico, no
qual os esforços da CAU se concentraram,
foi a criação de plataformas interativas de
aprendizagem on-line, chamadas MOOCs,
sigla em inglês para Massive Online Open
Courses (cursos on-line massivos e abertos), que representam a evolução da educação aberta na internet.
A força dos MOOCs está na sua capacidade de unir núcleos de conhecimento, a
partir de uma concepção conectivista, na
qual o conhecimento está baseado no estabelecimento de conexões. Quanto maior
o número de núcleos, maiores serão as
possibilidades de aprendizado em um determinado curso.
A introdução de MOOCs facilitou a
migração de plataformas educacionais fechadas para ambientes de aprendizagem
on-line abertos, livres e interativos1.
Conhecendo a necessidade latente
de educação continuada na ibero-américa,
a CAU disponibilizará em breve, a todos
seus membros, essa nova plataforma educacional on-line, que permitirá a atualização e o aperfeiçoamento do conhecimento

dentro das diferentes áreas da Urologia, otimizando recursos e facilitando
a oferta do aprendizado on-line, constituindo outra fonte de inovação na educação continuada.
Por essa razão, convidamos todos os
membros das diferentes Sociedades urológicas que compõem a CAU, especialmente
os sócios da SBU, que utilizem e participem do aprimoramento dessas novas ferramentas, enviando propostas de estudos
científicos, assim como tópicos de interesse em educação continuada. Endereço
para contato: research@caunet.org.

REFERÊNCIA
1.

Alturkistani A., Majeed A., Car J., Brindley
D.,Wells G., Meinert E. “Data collection
approaches to enable evaluation of a
massive open online course about data
science for continuing education in health care: Case study. JMIR 2019;

__________________________________

Dra. Ana María Autrán Gómez –
Madrid (Espanha)
Diretora do Escritório de
Investigação da CAU

Dr. Hamilton de Campos Zampolli
– São Paulo (Brasil)
Diretor do Escritório de Formação
Médica Continuada da CAU
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Confira os
planos para
a gestão
2020/2021
POR ALINE THOMAZ

(...) a Urologia, como
toda a medicina, evolui
rapidamente sob todos os
aspectos - como as novas
tecnologias, comunicação,
terapias sofisticadas - e
devemos acompanhar esse
progresso com espírito
crítico e dentro da nossa
realidade.”

b.
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Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo
assume SBU no dia 1º de janeiro

D

urante o CBU 2019, houve uma passagem simbólica da
presidência do Dr. Sebastião Westphal para o Dr. Antonio
Carlos Lima Pompeo, eleito em 2017 e que toma posse de
fato no dia 1º de janeiro de 2020. Dr. Pompeo é o atual
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e participou de
toda a gestão 2018/2019, que foi planejada de forma a englobar
quatro anos de mudanças e transformações na Sociedade.
Nesta entrevista ao BODAU, Dr. Pompeo, que é professor livre-docente de Urologia pela Faculdade de Medicina da USP e titular
da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, ressalta
a importância que a educação continuada e a defesa profissional
terão em seu mandato. Confira:
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BODAU - Quais os planos para a gestão 2020/2021?
Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo Pretendemos dar continuidade ao programa da gestão atual (2018-2019), pois
como vice-presidente tivemos participação em todos os detalhes da sua elaboração, que tinha o objetivo, embora pretensioso, de ter duração de pelo menos
quatro anos. Esta primeira fase constituiu um período de realizações concretas
já elencadas pelo presidente Sebastião
Westphal e cujo conjunto mostrou nosso
espírito de equipe e não de protagonistas.
Não detectamos falhas significativas que
determinassem alterações do conteúdo programático básico. Esse conjunto,
acreditamos, teve a aprovação da maioria
dos urologistas.
BODAU - Quais os projetos para a
defesa profissional e educação continuada?
ACLP - Uma vez presidente, temos que
olhar para o futuro, a Urologia, como toda
a medicina, evolui rapidamente sob todos os aspectos – como as novas tecnologias, comunicação, terapias sofisticadas
–, e devemos acompanhar esse progresso com espírito crítico e dentro da nossa
realidade. Serão pontos essenciais, entre
outros, a educação continuada, a defesa profissional, não como sindicatos ou
CRMs, mas sim voltados para as tabelas
de procedimentos, condições de trabalho e liberdade de solicitação de exames
adequados às diferentes situações e de
prescrição de fármacos. Um exemplo é a
hormonioterapia no câncer da próstata,
tão dificultada e setorizada nos dias atuais. Desejamos participar de movimentos
que adequem a atividade do especialista,
cuja tendência atual é sua total dependência das orientações das instituições
em detrimento da escolha individual. A
educação continuada terá foco especial

Merecerão
destaque a
transparência
da gestão e o
fortalecimento
contínuo das
relações com nossas
Seções Estaduais
e entidades
internacionais.”

– além dos meios convencionais utilizados, daremos ênfase à organização de
cursos e facilitaremos estágios para
as novas tecnologias emergentes minimamente invasivas como a robótica,
endourologia, entre outras. A familiaridade com as prescrições dos novos
fármacos e seus eventuais efeitos colaterais será incluída nesse contexto.
Esse processo é anseio da coletividade
urológica e está sendo gradativamente
implantado. Incluímos também a divulgação para a população leiga buscando
fornecer informações básicas sobre riscos, prevenção e noções de tratamento
das doenças do aparelho geniturinário.
BODAU - Quais serão os principais
destaques?
ACLP - Merecerão destaque a transparência da gestão e o fortalecimento contínuo das relações com nossas Seções
Estaduais e entidades internacionais. Desejamos cada vez mais incluir na Sociedade os grupos dos jovens, das mulheres
e dos urologistas idosos para os quais já
desenvolvemos na gestão atual Departamentos específicos. Nosso jornal já
tem respeito internacional e desejamos
mantê-lo e favorecer seu crescimento. Se
Deus quiser, unidos encerraremos nosso
mandato com um congresso portentoso
como foi o último e que mantém o brasileiro como o terceiro mais importante do
mundo urológico. Já iniciamos os trabalhos para o próximo, que será em Brasília
em 2021. Sugerimos que todos reservem
a data, pois será imperdível.
BODAU – Deixaria uma mensagem
final?
ACLP - Queremos uma Sociedade sólida,
solidária e participativa. Queremos que
os colegas sintam sua importância e tenham orgulho de pertencer a seu quadro associativo!
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Na foto (da esq. para dir.), Dr. Willian Reis, Dr. Bahaa Malaeb,
Dr. João Juveniz, Dr. Alexandre Bonfim, Dr. Juliano Rodrigues,
Dr. Marco Antônio Gonçalves e Dr. Peterson Rodrigues

MATO GROSSO DO SUL
Secção Mato Grosso do Sul

Workshops de
incontinência masculina
Em agosto realizamos dois importantes eventos, que foram
os workshops de incontinência urinária masculina. O primeiro com
um período de aulas teóricas, outro com cirurgias ao vivo, contando
com a presença do Dr. Bahaa Malaeb, da Universidade de Michigan.
Evento muito construtivo em que foram discutidos a fisiopatogenia
da doença, tratamento, cuidados pré e pós-operatório, contando com
duas cirurgias ao vivo, sendo um sling masculino e um esfíncter artificial passo a passo, com transmissão ao vivo com a tecnologia da
Telemedicina do Hospital Universitário da UFMS.
No nosso segundo curso contamos com a presença do Dr.
Carlos Sacomani, sendo um dia de aula teórica sobre o tema e
outro com dois casos cirúrgicos de correção de incontinência
urinária masculina com uso de sling de quatro braços, realizado
no Hospital do Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande, contando
com o apoio dessa instituição e da Coloplast.
Conseguimos ajudar os pacientes do SUS que estavam
aguardando as cirurgias e atualizar os urologistas do estado, além
do bom relacionamento entre profissionais de região, de São Paulo e de fora do país.
Dr. João Juveniz
Presidente SBU-MS

b.
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PARAÍBA

Programação
de educação
continuada 2019

Secção Paraiba

Nosso Programa de Educação Continuada 2019 segue
cumprindo sua função de trazer discussões de temas relevantes e promover uma melhor convivência entre urologistas,
estudantes e médicos de outras especialidades. As reuniões
são mensais, acontecem sempre nas primeiras terças-feiras
do mês no auditório da Coopecir-PB, ficando um urologista
membro da SBU-PB responsável pelo formato e condução da
atividade (convidado, tema e modelo da reunião).
Em 4 de junho, recebemos o colega patologista Alexandre Rolim da Paz, que ministrou palestra sobre “Carcinoma
renal: aspectos prognósticos e impacto clínico das novas entidades da OMS”. Em 2 de julho foi a vez de o colega urologista
Rafael Mourato Inácio da Silva falar sobre o tema “Nefrectomia parcial laparoscópica”. Com a brilhante palestra do oncologista Igor Lemos Duarte, em 6 de agosto, sobre “Novas terapêuticas em câncer renal”, fechamos uma boa e consistente
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discussão sobre essa doença, cada vez mais diagnosticada em
nosso meio. Continuaremos até o mês de dezembro discutindo
temas atuais e de relevância crescente para a boa prática urológica, num ambiente fraterno e de confraternização.

Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Junior
Presidente SBU-PB

Oncologia, que acontece no dia 22 de outubro no Windsor
Oceânico, Barra da Tijuca.
O evento tem inscrições gratuitas para membros adimplentes da SBU, SBOC (inscritos na Semana Brasileira de Oncologia), alunos de medicina e médicos residentes. Serão palestrantes os especialistas estrangeiros: Dr. Bobby Liam, Dr.
Reza Meharzin e Dr. Robert D. Stewart, todos do Mount Sinai,
de Nova York.
Dr. Pedro Nicolau Gabrich
Presidente SBU-RJ

RIO GRANDE DO SUL

Registro de uma das palestras de educação continuada

RIO DE JANEIRO
Secção Rio de Janeiro

Nova sede e parcerias
Uma das maiores conquistas da SBU-RJ neste ano de
2019 foi a aquisição da sua nova sede, situada à Rua Jardim
Botânico nº 663 – sala 21, com 40 metros quadrados, em um
grande empreendimento que contará com auditório, salas de
reunião, lounge center e coffee shop.
Outra grande iniciativa da SBU-RJ, em conjunto com a GSK,
foi promover o concurso que levou cinco sócios urologistas do Rio
de Janeiro para participar do Congresso Americano de Urologia,
que aconteceu em Chicago, com todas as despesas pagas.
A mesma iniciativa se repetiu com a nova parceria da
SBU-RJ com a GSK para levar 35 urologistas do estado para
participar do Congresso Brasileiro de Urologia, que ocorreu em
agosto, em Curitiba, também com todas as despesas pagas.
Mais uma vez a SBU-RJ em parceria com a SBOC-RJ
realizam o II Simpósio Internacional de Atualização em Uro-

III Encontro
Gaúcho de Urologia
em novembro
No dia 14 de agosto tivemos uma edição do projeto SBU
na Estrada, em Porto Alegre, com a participação do presidente
da nossa Sociedade, Dr. Sebastião Westphal. Foi um encontro
muito interessante, com participação de membros de todos
os serviços de urologia da cidade e que teve uma sessão de
discussão de casos bastante acalorada. Em seguida tivemos
jantar oferecido pelo laboratório APSEN.
A diretoria da SBU-RS já está em tratativas adiantadas
para a organização do III Encontro Gaúcho de Urologia. Trata-se de um evento já tradicional da urologia gaúcha, que será
realizado em Bento Gonçalves de 29 de novembro a 1º de dezembro. O evento está com um programa preliminar já definido bastante abrangente e focado em discussão e debates, no
intuito de envolver a plateia nas controvérsias da nossa especialidade. O público esperado para este ano é de cem urologistas, visto que ano passado já tivemos 86 e as perspectivas de
crescimento são significativas.
Venha desfrutar da Serra Gaúcha e aproveitar nosso
evento. Inscrições e programação pelo site:
www.encontrogauchodeurologia.com.br.

Dr. Alexandre Fornari
Presidente SBU-RS
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SERGIPE
Secção Sergipe

Reuniões científicas
periódicas
De julho a setembro, nossa Seção Estadual realizou duas
reuniões científicas em conjunto com a Sociedade de Oncologia Clínica, nas quais foram expostas as novidades da ASCO
2019 e discutidos temas relacionados à uro-oncologia. Foram
reuniões muito proveitosas e enriquecedoras, com possibilidade de troca de conhecimento com colegas oncologistas, radioterapeutas, patologistas e médicos nucleares.
Em outra oportunidade, convidamos analistas de investimentos de uma corretora de valores para trazer para os
urologistas informações sobre o mercado financeiro, finanças
pessoais e possibilidades de investimentos. Foi uma reunião
muito prestigiada por colegas da nossa seção.
Ocorreu em setembro uma reunião dos highlights do
CBU, na qual vários colegas ficaram responsáveis por repassar
para todos os outros destaques de cada subespecialidade do
nosso congresso.

Dr. Mario Henrique Tavares Martins
Presidente SBU-SE

Reunião em conjunto com a Sociedade de Oncologia Clínica

b.
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Analista de investimento palestra sobre o mercado financeiro

INTERFACE SBU / bodau

Diretoria com
representantes
da AUA em
reunião no CBU
2019

Sessões conjuntas com
Sociedades internacionais
Durante CBU, diretoria se reuniu com representantes da AUA e EAU
Durante o último Congresso Brasileiro de Urologia tivemos a
participação ativa de várias Sociedades internacionais devido aos
acordos firmados pela SBU por meio do Departamento de Relações
Internacionais.
Em plenária foram realizadas sessões conjuntas que contaram
com vários palestrantes brasileiros e representantes de cada Sociedade:
1) AUA - participação do secretário-geral, Dr. John Denstedt, além dos
doutores Fernando Kim, Angela Smith, Suzette Sutherland, Karim
Touijer e Paul Turek;
2) EAU - participação dos doutores Antony Richard Mundy, Bertrand
Guillonneau, Ottavio Cobelli e Olivier Traxer;
3) ISSM/SLAMS - participação do secretário-geral, Dr. Gerald Brock;
4) CAU - participação do secretário-geral, Dr. Jorge Gutierrez-Aceves.
Houve também uma reunião de trabalho entre as diretorias da
SBU e da AUA, quando os projetos em conjunto das Sociedades foram
discutidos, entre eles:
1) Renovação por dois anos para a apresentação dos highlights da
AUA no Brasil logo após o congresso americano;
2) Manutenção do programa de scholarships pelo qual dois urologistas brasileiros vão para o congresso da AUA e depois ficam um
mês em centros de excelência americanos e da mesma forma
dois urologistas americanos vêm para o Brasil na ocasião do CBU
e do Congresso Paulista de Urologia;
3) Manutenção do programa de residentes no qual os dois primeiros
colocados R2 na prova de título são convidados para participar do
congresso da AUA;

4) Devido ao sucesso e grande participação dos brasileiros (mais de
350), o Brazilian Portuguese Urologic Program será mantido em
horário nobre do congresso da AUA (sábado à tarde);
5) Intenção da SBU em adaptar, traduzir e disponibilizar no nosso
site o material didático da AUA para leigos;
6) A AUA reafirmou o compromisso de mandar uma delegação de
palestrantes para o próximo Congresso Paulista de Urologia (de 4
a 7 de setembro de 2020), no qual teremos também nova reunião
das diretorias;
7) Foi firmado novamente acordo para o curso de residentes – de
5 a 7 de dezembro de 2019 –, para o qual a AUA enviará três ou
quatro professores para ministrar capacitação intensiva para residentes filiados à SBU.
No encontro foi ressaltado também que a delegação de urologistas brasileiros (734) foi a maior no último congresso da AUA, em Chicago, perdendo em número apenas para os urologistas americanos.
Em relação à EAU foi mantida este ano a parceria na qual membros da SBU que fizeram sua inscrição ou renovação da anuidade pela
internet no período de 19 de agosto a 9 de setembro ou durante o CBU
pagaram em vez de € 187,5 apenas € 75 euros a anuidade. Essa parceria deverá ser mantida no ano de 2020.
Como podem ver, a SBU vem atuando fortemente no sentido de
proporcionar ao urologista brasileiro acesso a Sociedades importantes
no cenário urológico.
Dr. Luiz Otavio Torres
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais da SBU
2019 | jul . ago . set | Edição 3 . b
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INSCREVA-SE
no canal da SBU no YouTube
Vídeos disseminam especialidade e estão linkados ao Portal da Urologia

V

ocê sabia que o Portal da Urologia, órgão oficial da SBU, possui um canal no YouTube? Já são mais de 3 mil inscritos. Os vídeos estão também linkados ao Portal da
Urologia e à área de médicos do Portal. Há vídeos voltados para leigos sobre os mais
diversos assuntos, como infecção urinária, câncer de próstata, bexiga hiperativa
etc., e que você pode compartilhar com seus pacientes ou convidá-los a seguir o canal para ficarem
atualizados sobre os temas. Lá também é possível conferir vídeos focados nas campanhas do adolescente e do Novembro Azul.
O canal conta ainda com vídeos de mensagens do presidente, Dr. Sebastião Westphal, sobre
pesquisas realizadas pela SBU, sobre o que é PEC TiSBU, entre outros. Ao se inscrever sempre que
houver uma novidade, você será notificado e poderá assistir em primeira mão.
Para seguir o canal é preciso ser inscrito no YouTube. Desde a criação do canal, em outubro de
2015, os vídeos já tiveram 1.236.447 visualizações. (Aline Thomaz)

INSCREVA-SE NO CANAL:

b.
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http://bit.ly/YTB_SBU
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Programa

SBU Participação
Participe das atividades, acumule pontos e ganhe benefícios!
De maneira simples e totalmente automatizada,
sempre que o associado interagir com a Sociedade
será pontuado automaticamente.

1 Acesse

O login é feito
com os mesmos
dados do Portal
da Urologia

2 Acumule Pontos

ACESSE AGORA

sbu.org.br/participacao

Participe de eventos
e atividades e ganhe
pontos

3 Ganhe benefícios
Vantagens
variadas para
o associado
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DEFESA DE MESTRADO
ginecologista (orientador) com doutorado em medicina
pela USP; e Dra. Beatriz de Oliveira Peixoto, fisioterapeuta
com doutorado em ciências médicas pela Unicamp.

..........................................

Dr. Rafael Pauletti Gonçalves (terceiro da esq. para dir.),
de Natal (RN), defendeu tese de mestrado no curso de
pós-graduação em educação nas profissões de saúde da
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Sorocaba
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP.
O tema foi: “Urologia na graduação médica: como é
oferecida e quais fatores influenciam na escolha desta
especialidade”. A banca foi composta por: Dr. Fernando
Antonio de Almeida, nefrologista com doutorado em
medicina pela Unifesp; Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto,

Participe do BODAU

Dr. Leonardo Seligra Lopes (terceiro da esq. para dir.)
defendeu sua tese de mestrado na Faculdade de Medicina
do ABC. O tema foi “Infertilidade masculina”. A banca
foi composta pela Dra. Bianca Bianco e pelo Dr. Daniel
Zylberstejn. O trabalho foi orientado pelo Dr. Sidney Glina.

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

b.
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Leia

Submeta

Compartilhe

Um dos 10 maiores
jornais de Urologia
do mundo.
Fator de Impacto
1,046.
Incentive seu
grupo de trabalho
a submeter artigos
científicos ao IBJU.

Leitura disponível
para tablet e iPad.

intbrazjurol

iIBrazJUrology

LINK PARA SUBMISSÃO

intbrazjurol.com.br

WEBSITE

agenda de

eventos: 2019
DATA

EVENTO

LOCAL

INFORMAÇÕES

08 e 09
de NOVEMBRO

III Congresso de Oncologia
do Hospital Santa Lúcia

Centro de eventos e convenções
Brasil 21 – Brasília (DF)

www.oncologiasantalucia.com.br

08 e 09
de NOVEMBRO

Summit Disfunções Miccionais

INRAD HC
São Paulo (SP)

www.sdm.vpeventos.com

09
de NOVEMBRO

III Prostate Day

Hotel Meliá Paulista
São Paulo (SP)

www.prostateday.com

15 e 16
de NOVEMBRO

Uro Onco Litoral 2019

Parque Balneário Hotel
Santos (SP)

www.urooncolitoral2019.com.br

29 e 30
de novembro

III Simpósio Internacional
GU Review – LACOG

Hotel Intercontinental
São Paulo (SP)

www.geniturinariobrasil.com.br

06 e 07
de dezembro

5º Simpósio de Endourologia
do Litocentro

Anfiteatro Hugo Gerdau
Porto Alegre (RS)

https://eventos.santacasa.org.br/
evento/5-simposio-de-endourologia-do-litocentro

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.

Reconhecendo a Inovação
na Saúde Brasileira
Inscrições abertas.
Participe do Prêmio Euro. Com patrocínio
exclusivo da Eurofarma, a premiação tem como
objetivo reconhecer as 11 iniciativas médicas
mais inovadoras e relevantes com foco na
melhoria da saúde, qualidade de vida e
bem-estar dos brasileiros.
€ 1 milhão em prêmios*
* Valores convertidos para reais e sujeitos à retenção de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) conforme a legislação vigente.

Premiação exclusiva para
médicos.
Inscrição e votação
100% online:

www.premioeuro.com.br

