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C

aros amigos urologistas, chegamos
ao final da gestão 2018-19 da
Sociedade Brasileira de Urologia.
Nestes dois anos tive a honra de ser o editor do
Boletim da Urologia (BODAU). Dois objetivos
principais regeram a retomada do BODAU no
seu formato físico impresso e digital: melhorar
a comunicação entre a SBU e o associado e
fortalecer o reconhecimento da importância
de ser membro da nossa Sociedade.
Realizamos uma reestruturação no
conteúdo para adequar às necessidades de
informação do leitor e tornar o BODAU um
periódico de leitura agradável. Toda a estrutura administrativa da SBU teve espaço para
apresentar os projetos, tomadas de decisões
e estado financeiro em um ambiente de total transparência. O mesmo ocorreu com as
seções estaduais, que puderam divulgar as
ações científicas, políticas e administrativas
da sua região. Os departamentos científicos
da SBU relataram os tópicos de maior relevância nas respectivas especialidades ao
longo do trimestre. O associado pôde acompanhar em Urologia Translacional o que
tem sido realizado em pesquisa urológica no
Brasil e como essa pesquisa pode ser potencialmente incorporada na prática urológica.
Em Direito Urológico, aprofundou seus conhecimentos sobre seus direitos e deveres
para um melhor exercício da profissão.
Os principais eventos urológicos nacionais e internacionais tiveram cobertura
ampla. Os benefícios das relações entre a
SBU e Sociedades internacionais como a Associação Americana de Urologia, Associação
Europeia de Urologia, Confederação Americana de Urologia foram apresentados de
modo elucidativo para que cada membro da
SBU pudesse usufruir ao máximo.

Mantivemos o BODAU como um canal de comunicação de via dupla. Tal qual
a Diretoria da SBU teve seu espaço, houve
estímulo para que o urologista se manifestasse, expusesse seu ponto de vista. No
entanto, infelizmente, esse espaço ainda é
pouco explorado pelo associado da SBU.

(...) a SBU tem se
posicionado de modo cada
vez mais ativo na defesa do
urologista, quer seja por meio
de um relacionamento ético
junto a deputados e senadores,
quer seja pelo estreitamento
de laços com entidades de
classe (...)”
Em uma recente conversa informal
com alguns urologistas veio à tona uma
pergunta recorrente: “Por que ser membro
da SBU?”. As respostas envolveram desde
o reconhecimento do papel da SBU no desenvolvimento e organização de eventos
científicos até sua atuação na defesa por
melhores honorários médicos. Mas o que
ainda não faz parte de uma consciência coletiva no nosso meio urológico é que a SBU
tem se posicionado de modo cada vez mais
ativo na defesa do urologista, quer seja por
meio de um relacionamento ético junto a
deputados e senadores, quer seja pelo estreitamento de laços com entidades de
classe como a Associação Médica Brasilei-

ra e o Conselho Federal de Medicina, sempre na busca de melhores condições para
o exercício da Urologia, para esta e para as
gerações futuras.
Neste último número do BODAU
2019, o presidente Sebastião Westphal
apresenta um resumo das atividades desenvolvidas pela SBU ao longo do biênio em
que esteve à sua frente. Quais as dificuldades vivenciadas e quais as expectativas
para a próxima gestão.
Na seção Transparência, a situação financeira atual da SBU, demonstrada de modo
detalhado pela Tesouraria. Ainda, acompanhe
o balanço das principais ações adotadas pelas
seções estaduais, pelos diversos departamentos científicos e administrativos da nossa Sociedade. Em Urologia Translacional, um texto
abrangente e reflexivo do professor Leonardo
Reis a respeito das limitações para o desenvolvimento de pesquisas e como integrá-las
à prática clínica.
A mais tradicional campanha urológica
para a população brasileira, o Novembro Azul
tem se fortalecido e expandido. Uma cobertura
abrangente dos fatos mais relevantes dessa
verdadeira ação de saúde pública.
Agradeço e parabenizo a excelência
no trabalho desenvolvido pela equipe de
jornalismo e editoração do BODAU: Aline
Thomaz, Janaína Soares, Ricardo de Morais,
Bruno Nogueira e Patricia Gomes.
Encerro este editorial com o desejo
de que todos tenham um excelente Natal e
que 2020 seja marcado por paz e felicidade
junto a seus familiares
Boa leitura a todos!
Dr. José Carlos Truzzi
Editor do BODAU
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\ Presidente

Balanço

Cursos teóricos – 34
Cursos práticos – 10
Contratos com expositores - 62
Equipe dos expositores – 1.200 credenciados
Equipe operacional - 200 credenciados
Fornecedores – 500

da gestão

2018-2019

O título soa melancólico e nos dá um
sentimento de despedida precoce, pois estou
escrevendo ainda em 10 de outubro, temos
praticamente três meses de trabalho e muitos projetos para concluir até dezembro. Mas
os prazos editoriais não permitem alternativa.
Transformar tudo o que esse grupo de
urologistas compuseram em uma verdadeira
e muito afinada orquestra – não só a Diretoria, mas também a Escola Superior de Urologia, as comissões e os departamentos – e executaram magistralmente, pela Sociedade e
pelos nossos associados, será uma tarefa impossível. Para não ser injusto com ninguém,
vou focar no nosso evento maior e fazer um
pequeno resumo do XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia.
Os números nos impressionam e demonstram o fruto do trabalho de todos que
já mencionei. Não poderia deixar de agradecer em especial ao Gustavo Carvalhal, que
cumpriu sobejamente o nosso acordo – para
ele deleguei a parte científica do congresso.
Combinamos que eu ficaria com a parte administrativa e, como já disse, os números do
congresso falam por si.
Agradecer aos amigos do Paraná, que
nos ajudaram em todas as horas, com extrema competência e espírito de fazermos um
grande congresso. Tenham certeza, vocês foram maravilhosos.
E quero ressaltar a equipe da RV+,
que com a coordenação da Marlene e do
Osvaldo – que aceitaram o novo desafio
que propus, compartilhando riscos – e com
muita competência de toda a sua equipe,
transformou os planos, os sonhos, em uma
realidade harmoniosa e muito elogiada.
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Vamos aos números do XXXVII CBU,
realizado em Curitiba.
Médicos inscritos – 3.474
Convidados nacionais – 456
Convidados internacionais – 28 – de
11 países.
Convidado especial – Deltan Dallagnol, que nos surpreendeu e nos brindou
com uma brilhante conferência, transformando nossa solenidade de abertura
do congresso em um evento inesquecível
para os que lá puderam estar.
Atividades oficiais do congresso – 1.611
Simpósios satélites – 11
Tutoriais – 9

E com muito orgulho
e realização pessoal
posso lhes afirmar que
o tempo dispendido, as horas
de aeroporto, as múltiplas
atividades foram plenamente
recompensadas
pelos resultados que
entregamos aos nossos
associados.”

Dr. Sebastião Westphal
Presidente da SBU

Esses números transformam o
evento no maior congresso da história da
Sociedade Brasileira de Urologia.
Os números financeiros ainda não
estão totalmente consolidados, mas
como prévia posso afirmar que também
batemos todos os recordes – de patrocínios, de inscrições e de resultado para a
Sociedade. Estamos projetando um resultado superior a R$ 2 milhões.
E com muito orgulho e realização
pessoal posso lhes afirmar que o tempo dispendido, as horas de aeroporto, as
múltiplas atividades foram plenamente
recompensadas pelos resultados que entregamos aos nossos associados.
Hoje o urologista que participa, que
interage com sua Sociedade não precisa
mais perguntar: “o que a SBU faz pelo urologista?”. Hoje o nosso urologista associado já pode perguntar: “onde posso colaborar? O que podemos fazer juntos para
melhorar ainda mais as nossas atividades
do dia a dia?”.
Tenham a certeza de que a diretoria
que nos sucede terá todas essas respostas
e continuará projetando nossa SBU como
uma Sociedade ativa, com uma grande
atuação em prol dos nossos associados,
participante e interativa com órgãos governamentais, com AMB e CFM, com a sociedade civil e trabalhando também com
responsabilidade social.
Um forte abraço a todos os amigos
que adquiri e um especial reconhecimento a todas as amizades que cultivei nesses
anos que participei ativamente da SBU.
Quero terminar dizendo que foi para
mim um período de plena realização, orgulho e satisfação pessoal e passarei a integrar
o seleto grupo de ex-presidentes da SBU,
com o sentimento maior de dever cumprido.

SECRETÁRIO-GERAL /
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Conquistas

da gestão
Ao nos aproximarmos do fim de uma
gestão, é hora de olhar para trás e analisar o
que fizemos.
Revimos o Estatuto, fizemos novas adequações com o objetivo de:
1. Garantir o controle financeiro da SBU
(exigência legal da Receita Federal e
facilitar o Portal da Transparência)
2. Permitir a participação dos acadêmicos de medicina por meio das ligas
acadêmicas
3. Facilitar a captação de recursos para
o CBU
4. Possibilitar a adequação administrativa das seções estaduais que assim
o desejarem
5. Inclusão de artigo transitório para permitir a reintegração de membros
Destacamos nesse processo a oportunidade de resgatar 45 colegas inadimplentes
e que estavam prestes a serem excluídos por
mandamento estatutário.
Além disso, tivemos o marco da primeira Assembleia Geral de Associados com votação eletrônica. A facilidade e a agilidade do
processo nos deram segurança para utilizar
o mesmo processo de votação nas eleições
da Diretoria. Salientamos as seguintes vantagens: diminuição dos custos do processo
eleitoral em mais de 75%, independência das
instabilidades dos Correios, diminuição da
carga de trabalho com o registro manual do
recebimento dos votos por correspondência e
também com o processo de apuração.
Fizemos também a adequação do Regimento Interno, com propostas que foram
apresentadas durante Assembleia Geral de
Delegados. Foi uma ótima oportunidade para

expormos as dificuldades administrativas,
principalmente as contábeis, e encontrar soluções. Isso facilita o atendimento às exigências fiscais do governo, assim como o fluxo de
informações no Portal da Transparência.
Diminuímos os gastos com a manutenção da sede com a venda do prédio da rua
Bambina, que estava subutilizado e geraria
um gasto significativo nas obras compulsórias para atender às exigências do laudo de
autovistoria. Fizemos uma permuta com a
Seção Estadual do Rio de Janeiro, de comum
acordo entre ambas as diretorias, o que também ajudou a SBU-RJ no redimensionamento
de seus gastos. Todo esse processo foi transparente, com a avaliação dos imóveis por peritos da área imobiliária e aprovação do Conselho Fiscal. Em reunião de diretoria realizada
em junho deste ano aprovamos que o saldo
dessa negociação será investido e usado exclusivamente para financiar os projetos de
valorização profissional, uma das principais
demandas que nós, urologistas, temos.
Estivemos atentos aos processos de
defesa profissional. Além de nossa participação junto à AMB e nas reuniões da ANS,
nos filiamos ao Instituto Brasil de Medicina
(IBDM), fundamental para o suporte e operação da Frente Parlamentar da Medicina
(FPMed), criada pela negociação do então
deputado Mandetta junto aos parlamentares, um grande avanço para as demandas
dos médicos, das Sociedades de especialidade, da medicina e da saúde. Destacamos
a importância do Escritório de Brasília nessas ações, como a introdução, na tabela do
SUS, dos procedimentos de ureterorenolitotripsia rígida e sling feminino.

Iniciamos o processo de cadastramento dos programas de fellow oferecidos
pelos serviços de Urologia do Brasil com a
finalidade de facilitar o acesso aos colegas
interessados nesses estágios.
Para estimular o engajamento de
todos nas ações da Sociedade, criamos o
programa SBU Participação, cujo prêmio foi
pacote com inscrição, passagem e hospedagem para o CBU 2019, e que já está com
nova premiação para 2020.
O crescimento da SBU a tornou uma
das mais atuantes Sociedades de especialidade médica do Brasil e uma das maiores sociedades de Urologia do mundo.
Nosso portal tem acessos superlativos,
a atuação da CET e da CSTE nos tornou
modelo no processo de formação do especialista, nosso congresso vem aumentando o número de participantes e nossas
atividades em campanhas públicas vêm
chamando a atenção da população para
a importância de nossa especialidade, especialmente na saúde do homem.
A SBU nos deu as ferramentas para
que possamos nos tornar protagonistas
de nossa história. Porém a participação de
todos os urologistas nesse processo é indispensável. O trabalho tem que ser constante, porque novos desafios sempre vão
aparecer, principalmente na nossa atuação
e remuneração. A SBU é nossa, do diálogo
surgirá nosso entendimento, e a união nos
dará força para defender nossa especialidade e nossa profissão.
Dr. Alfredo Félix Canalini
Secretário-geral
2019 | out . nov . dez | Edição 4 . b
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\ DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Quem não se
comunica se
trumbica
José Abelardo, o inesquecível Chacrinha, considerado um dos grandes comunicadores e animadores do rádio e da televisão,
comandava um dos maiores programas de
auditório nos anos 50. Diferente, inovador e
contagiante, o apresentador caiu no gosto
popular sendo considerado o responsável pela
popularização da TV como meio de comunicação de massa. A frase de sua autoria ficou
conhecida mundialmente.
Para os leitores mais experientes, a
famosa frase do Chacrinha não chega a ser
uma grande novidade, mas mesmo para os
mais novos, que não tiveram a chance de
assistir aos programas do Velho Guerreiro, o
conceito não é totalmente estranho. A frase
já é a prova da importância da comunicação, seja ela aplicada aos relacionamentos
interpessoais, seja ao mundo associativo,
corporativo e dos negócios.
Ao assumirmos a diretoria de Comunicação da SBU tínhamos plena consciência
que nos deparávamos com o grande desafio
de levar ao associado com presteza e exatidão
as informações sobre a vida da nossa Sociedade e as inúmeras oportunidades oferecidas
por ela aos seus membros. Nestes dois anos,
contamos com uma equipe dedicada e comprometida em modernizar e incrementar nossas mídias, objetivo que foi atingido plenamente conforme pode ser comprovado pela
análise das nossas métricas.
Uma das primeiras medidas adotadas
na nossa gestão foi restabelecer uma via de
comunicação que exercesse um efeito de
maior proximidade entre a Sociedade e o
associado. Em 2018 o BODAU – Boletim da
Urologia voltou ao seu formato impresso,
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editado trimestralmente, com conteúdo diversificado e temas relevantes de interesse
médico. A revista resgatou uma forma de
relacionamento com o associado que ainda
prioriza o contato manual com as publicações impressas. Este número que você está
recebendo completa o ciclo de oito edições
entregues no biênio 2018/2019.
O Portal da Urologia, nossa página na
web, sofreu uma completa reformulação
e representa hoje uma rica fonte de consulta com temas focados na prestação de
serviços e informações à população leiga e
uma área restrita ao associado com conteúdo científico e de educação continuada.
O número de visitas à página cresceu 71%
no período, passando de 660.000 em 2017

Em 2018 o BODAU –
Boletim da Urologia voltou
ao seu formato impresso,
editado trimestralmente,
com conteúdo
diversificado e
temas relevantes
de interesse
médico.”
Dr. Geraldo Eduardo Faria
Diretor de Comunicação

para 1.130.000 em 2019, dados tabulados
até setembro deste ano. A área de educação continuada foi a mais requisitada pelos
associados, com destaque para as aulas dos
programas PEC EAD e PEC TiSBU. O Portal foi
visitado preferencialmente pelos dispositivos
móveis, com 75% de acessos feitos por celular contra 24% por desktop e 1% por tablets.
O SBU Online, revista eletrônica enviada semanalmente por e-mail a todos os
membros, cumpriu amplamente seu papel
trazendo as informações mais recentes sobre a vida da Sociedade, além de comunicados sobre cursos, congressos e estágios
disponibilizados aos associados.
Outra ferramenta que recebeu destaque sendo modernizada e ampliada foi
o aplicativo (APP SBU), desenvolvido para
dispositivos móveis nas plataformas iOS
e Android e que, além das informações do
Portal da Urologia, permite o acesso às publicações como as diretrizes, guidelines,
IBJU, aulas do PEC EAD e PEC TiSBU, vídeos
e webcasts.
Nossa equipe entendeu perfeitamente
que hoje, no mundo das mídias digitais, da
velocidade da fibra óptica, da transmissão
veloz de dados, de imagens e dos
smartphones, não há mais desculpas para
a falta de comunicação ser um elemento
falho na relação associativa. Tendo essa
visão bem clara em nossas mentes é que
desenvolvemos neste biênio 2018/2019
um trabalho sério e profissional para
concretizar nossas metas. Estamos seguros
de que atingimos nossos objetivos. Que os
que nos sucederem continuem com sucesso
nessa empreitada.

2º tesoureiro /
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Relatório
financeiro da SBU
na gestão 2018-2019

Apresentamos a seguir os resultados
financeiros da Sociedade Brasileira de Urologia na gestão 2018-2019 computados até
31 de outubro de 2019.
A análise dos dados demonstra que
a sobrevivência financeira da SBU depende
majoritariamente da anuidade de seus associados, representando 51,62% do seu faturamento. Esse número aponta uma redução

importante do aporte de recursos provenientes da indústria farmacêutica e de equipamentos, que no passado representavam
uma fonte importante no financiamento de
nossos projetos. O aporte proveniente dessas
fontes foi de apenas 9,29%.
A SBU repassou para as seções estaduais o montante de R$ 1.105.470,00 e investiu
R$ 1.356.695,00 em atividades associativas,

com destaque para as ações de educação
continuada, ensino e treinamento, residentes
e núcleo de publicações.
O balanço final até 31 de outubro do
corrente ano mostrou um saldo de caixa de
R$ 1.330.449,00, que inclui o resultado positivo do Congresso Brasileiro de Urologia. A
próxima diretoria deve receber a entidade em
confortável situação financeira.

Despesas com atividades associativas
Despesas com educação continuada

R$ 452.996,00

33,39%

Comissão de Ensino e Treinamento

R$ 316.799,00

23,35%

Investimento em residentes

R$ 142.911,00

10,53%

Projeto SBU na Estrada

R$ 141.823,00

10,45%

Núcleo de Publicações

R$ 105.427,00

7,77%

Receitas
Anuidades

R$ 3.320.145,00

51,62%

Congresso Brasileiro de Urologia

R$ 2.186.969,00

34,00%

Projetos

R$ 597.496,00

9,29%

Outras fontes

R$ 326.814,00

5,08%

Total

R$ 6.431.424,00

Despesas

R$ 5.100.975,00

Saldo em 31/10/2019

R$ 1.330.449,00
Dr. Geraldo Eduardo Faria
2º tesoureiro da SBU | Tesoureiro do XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia
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Congresso Brasileiro

de Urologia

números retratam a
magnitude do evento

O

XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia, realizado em
Curitiba de 24 a 27 de agosto, revestiu-se de grande
sucesso científico e de público, tendo a participação
de mais de 3 mil urologistas provenientes de todos
os estados brasileiros, Distrito Federal e do exterior.
Os números finais retratam a pujança do CBU, hoje o terceiro maior evento mundial da especialidade. A programação
científica teve a participação de 28 palestrantes internacionais
e 456 nacionais, responsáveis por mais de 1.600 atividades incluindo sessões plenárias, simpósios, tutoriais e cursos teóricos
e práticos. Foram submetidos à Comissão Científica 1.160 trabalhos, sendo 650 aprovados para apresentação em podium,
vídeos e pôsteres.
As atividades paralelas mais frequentadas foram os tutoriais de uro-oncologia, endourologia, cirurgia laparoscópica e
robótica e sexualidade e reprodução.

b.
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O sucesso do evento foi amplamente confirmado pelas métricas obtidas na pesquisa de satisfação respondida pelos congressistas que pontuaram o CBU 2019 como um dos melhores já realizados pela Sociedade. Os temas das sessões plenárias tiveram
a aprovação de 93% dos urologistas, que os classificaram como
bons, muito bons ou excelentes.
A competente organização da empresa RV+ e o apoio de 26
patrocinadores foram fundamentais para o sucesso financeiro do
congresso. O total de receitas foi de R$ 6.690.170,24 e as despesas
orçaram R$ 4.503.200,70, resultando em um saldo para os cofres
da SBU de R$ 2.186.969,24 (veja na página ao lado).
Parabéns à Urologia brasileira pelo brilhantismo do CBU 2019!

Dr. Geraldo Eduardo Faria
Tesoureiro do XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia
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Evento: 37º Congresso Brasileiro de Urologia
Cliente: Sociedade Brasileira de Urologia
Local: Expo Unimed Curitiba
Data: 24 a 27/08/2019

PRESENTES NO CONGRESSO
POR REGIÃO

RESUMO

BRASIL

Patrocínios

R$ 4.471.698,40

Inscrições Patrocinadas

R$ 163.954,00

Inscrições Congresso

R$ 1.965.553,04

Acre

4

Alagoas

13

Taxas de limpeza e energia

R$ 88.964,80

Amapá

7

TOTAL RECEITA

R$ 6.690.170,24

Amazonas

21

TOTAL DESPESAS

R$ 4.503.200,70

Bahia

128

SALDO DO EVENTO

R$ 2.186.969,54

Ceará

90

Distrito Federal

73

Espírito Santo

51

Goiás

86

Maranhão

37

Mato Grosso

28

TRABALHOS APROVADOS

Mato Grosso do Sul

35

Trabalhos científicos
Submetidos: 1.160
Aprovados: 650*
Apresentação
Oral (Podium)

Vídeo

Pôster

Total

Uro-oncologia

73

74

116

263

Urologia Pediátrica

13

2

18

33

Urologia Feminina

8

3

10

21

Minas Gerais

249

Pará

49

Paraíba

31

Paraná

359

Miccionais / Urodinâmica

14

7

26

47

Pernambuco

86

Infecção

6

0

8

14

Piauí

26

Infertilidade

9

1

14

24

Rio de Janeiro

282

Disfunção Sexual

14

3

18

35

Rio Grande do Norte

22

Hiperplasia Prostática Benigna

13

8

12

33

Rio Grande do Sul

211

Litíase / Endourologia

18

8

43

69

Rondônia

17

Roraima

3

Reconstrutora

13

7

20

40

Transplante Renal / Miscelânea

12

6

31

49

Ciência Básica

11

2

22

35

Santa Catarina

162

São Paulo

843

Sergipe

18

Tocantins

9

Uroneurologia / Disfunção

Trauma / Uretra / Urologia

663
*12 não compareceram ao evento
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Dr. Daniel Suslik
Zylbersztejn palestra
para alunos do ensino
fundamental em
colégio em SP

Campanha

#VemProUro

mobiliza urologistas em todo o país

A

segunda edição da campanha #VemProUro, realizada pela SBU de 16 a 21 de setembro para alertar pais
e adolescentes do sexo masculino sobre a importância da ida ao urologista, foi abraçada por urologistas
de todo o país. Especialistas participaram de ações
de engajamento na mídia, lives nas redes sociais, palestras em
escolas, clubes, hospitais etc.
“Os colegas abraçaram a causa de uma maneira criativa, o que vai
impactar muitas pessoas. Fico feliz ao ver o retorno que temos recebido e espero que a cada ano possamos avançar”, ressalta o coordenador da campanha, Dr. Daniel Suslik Zylbersztejn.
Confira algumas ações realizadas:
LIVE NO FACEBOOK – Dr. Zylbersztejn convidou o psicanalista e
especialista em saúde e comportamento dos adolescentes Dr. Jairo
Bouer para um bate-papo ao vivo na página da SBU. Eles também
apresentaram dados da pesquisa Tecnologia e o Jovem (2019), que
apontou que apenas 3,5% dos adolescentes meninos vão ao urologista.
PALESTRA EM SÃO PAULO – Dr. Zylbersztejn conversou com
cerca de 300 alunos do ensino fundamental do Colégio Sagrado
Coração de Jesus.

b.
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PALESTRA NO RIO DE JANEIRO
Dr. Igor Dutra realizou palestras para adolescentes dos colégios Ao Cubo e Oga Mitá.
BATE-PAPO EM PORTO ALEGRE
Dr. Carlos Da Ros, coordenador do Departamento de Sexualidade Masculina da SBU,
conversou com adolescentes integrantes de
um time de vôlei para falar sobre a saúde do
menino e a importância de ir ao urologista.
REDES SOCIAIS
Dr. Bruno Vedovatto, de Campinas (SP),
fez uma live nas redes sociais para falar

sobre a campanha. Dr. Fabio Nascimento, de São Paulo (SP), promoveu ação nas
redes sociais explorando as doenças mais
comuns na adolescência. Dr. Rafael Martins,
de Fortaleza (CE), também realizou ações
explicando os riscos do uso de anabolizantes na adolescência. Dr. Eduardo Miranda,
de Fortaleza (CE), falou sobre a campanha
e os cuidados com a saúde na adolescência.
REPERCUSSÃO NA MÍDIA
A campanha #VemProUro foi notícia nos
seguintes veículos: jornal O Globo, Jornal
da Manhã da TV BandNews, SBT Brasil,

Rádio Nacional, BBC Brasil, site Papo de
Homem etc.
Coordenador da Área de Saúde Sexual da SBU, Dr. Giuliano Aita,
participou de entrevista no
Bom Dia Piauí (Rede Globo).
Dr. Luís Cláudio Rezende concedeu entrevista à Rádio São
Francisco, de Anápolis (GO). E o
coordenador do Departamento de Uropediatria, Dr. Átila
Rondon, foi entrevistado
pela TV Brasil.

NOTAS
UROLOGISTAS AMERICANOS ELOGIAM
INTERCÂMBIO REALIZADO NO BRASIL
Os urologistas dos EUA Mike Santomauro e
Aditya Bagrodia participaram este ano de
intercâmbio no Brasil, resultado da parceria
entre a AUA e a SBU, e classificaram a experiência como enriquecedora. Os especialistas ressaltaram o aprendizado adquirido
durante as semanas em que acompanharam as atividades em unidades de urologia
em São Paulo. Leia os depoimentos:
http://bit.ly/34bqrIr
__________________________________
SBU DIVULGA POSICIONAMENTO SOBRE REPOSIÇÃO DE TESTOSTERONA
A SBU emitiu nota sobre reposição de testosterona alertando o público leigo sobre as
únicas formas aprovadas no Brasil (injetáveis e gel transdérmico). Leia:
bit.ly/2Wp9asB
__________________________________
UROLOGISTA É CONTEMPLADO EM SORTEIO DE EXEMPLAR DO PROUROLOGIA
Dr. Marcio Hiroshi Ikeda, de Florianópolis
(SC), foi o ganhador do exemplar do Prourologia – Programa de Atualização em Urologia, elaborado pela SBU em parceria com o
Secad. O programa possui conteúdo atualizado na área e é entregue a cada três meses

em forma de artigos, impressos ou on-line,
além de permitir receber certificação de 120
horas que vale até 10 pontos na Comissão
Nacional de Acreditação.
__________________________________
SBU PARTICIPA DE POSSE DO NOVO
PRESIDENTE DO CFM
No dia 1º de outubro, Dr. Antonio de Moraes Jr., 2º secretário da SBU, representou a
Sociedade na cerimônia de posse do novo
presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Luiz de Britto Ribeiro. A solenidade foi realizada em Brasília.
“Dr. Mauro está disposto a unir a classe para
que tenhamos médicos bem formados e distribuídos. Ele estabeleceu que pela primeira
vez o conselheiro suplente vai participar de
cada reunião e ter direito a voto. Serão 56
conselheiros unidos no propósito de fortale-

CÂMARA DOS DEPUTADOS HOMENAGEIA MÉDICOS
A SBU participou no dia 16 de outubro de sessão solene em homenagem ao Dia do Médico
no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara
dos Deputados, em Brasília. Representaram
a Sociedade os doutores Rômulo Maroccolo
Filho, responsável pelo Escritório de Brasília, e
Arilson de Sousa Carvalho Júnior, presidente
da Comissão de Ensino e Treinamento.
A sessão foi presidida pelo deputado Zacharias Calil (DEM-GO) e contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, entre outros representantes. O
vídeo da sessão está disponível em:
bit.ly/2BUCeio

cer a medicina”, afirma Dr. Antonio.
Em seu discurso de posse Dr. Mauro, que
exercerá mandato de cinco anos, enfatizou a união das entidades médicas e dos
conselheiros para enfrentar os atuais desafios da medicina brasileira. Ele também se
mostrou favorável ao Revalida, ao exame de
proficiência para os egressos dos cursos de
medicina e à proibição de abertura desordenada de escolas de medicina.

Dr. Rômulo Maroccolo Filho e Dr. Arilson de Sousa
Carvalho Júnior em sessão solene na Câmara
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Prova de
Título de
Especialista
é realizada
em Curitiba
EXAME CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 98 CANDIDATOS
por Dr. Gilberto Laurino Almeida
As provas para obtenção do Título de Especialista em
Urologia foram aplicadas nos dias 22 e 23 de agosto, em Curitiba,
antes do XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia. No dia 22, os
candidatos foram submetidos a provas objetiva e discursiva e, no
dia 23, realizaram o exame teórico-prático. Prestaram o TiSBU 98
candidatos, sendo oito do sexo feminino e 91 do masculino (um
inscrito não compareceu).
“O TiSBU é uma avaliação que inclui todas as áreas da Urologia a fim de conferir ao aprovado a certificação de especialista
pela Sociedade. É um selo de qualidade conferido pela SBU”, afirma
Dr. Gilberto Laurino Almeida, presidente da Comissão de Seleção e
Título de Especialista (CSTE).
Este ano o índice de aprovação para aqueles que prestaram
prova foi de 54%, dentro da média na série histórica dos últimos anos.
“A prova prática deste ano incluiu aspectos técnicos e práticos
de exames diagnósticos da rotina do urologista como ultrassom das
vias urinárias, estudo urodinâmico e biópsia de próstata transretal

b.

com simuladores e modelos vivos (manequim). Foram avaliados
ainda conhecimentos do tratamento endoscópico do refluxo vesicoureteral, da técnica cirúrgica de reimplante ureteral por via laparoscópica e aspectos de técnica cirúrgica de transplante renal”
afirma Dr. Gilberto.
Diferentemente dos anteriores, a avaliação deste ano incluiu
também uma parte discursiva com a prova objetiva, a qual avaliou
também a interpretação de artigos científicos na área de Urologia.
Os aprovados (confira a lista aqui: bit.ly/tisbu2019) devem
aguardar contato da SBU via e-mail com as orientações para obtenção do certificado do Título de Especialista, a ser emitido pela AMB.
INFRAESTRUTURA
A prova prática contou com infraestrutura da HStrattner,
colaboração da Boston Scientific, organização do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e apoio pedagógico de Anna
Sophia Candiotto Pereira.

TEU

Aprovado / Titulado

Número de Candidatos

Índice de Aprovação

2014

20

64

31,25%

2015

22

76

28,95%

2016

23

52

44,23%

2017

49

72

68,06%

2018

21

52

40,38%

2019

53

99

53,53%
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TITULADOS

MEMBROS DA CSTE

Alexandre Fornari
André Lopes Salazar
Antonio Euclides Pereira de Souza Júnior
Eyder Leite Ferreira
Francisco de Assis Teixeira Guerra
Gilberto Laurino Almeida
Guilherme Antonio Veloso Coaracy
Gustavo Ruschi Bechara
João Sérgio de Carvalho Filho
José Ailton Fernandes Silva
José Antonio Penedo Prezotti
Jose de Bessa Jr.
Leonardo Seligra Lopes
Miguel Zerati Filho
Rodrigo Ketzer Krebs

O TiSBU é uma avaliação que inclui todas
as áreas da Urologia (...). É um selo de
qualidade conferido pela SBU”
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SBU apresenta novos associados remidos
A SBU apresenta os novos associados que foram promovidos à categoria titular remido,
que contempla os urologistas que completaram 70 anos de idade e 20 anos de Título de
Especialista. A Sociedade parabeniza-os pela conquista.

b.

Confira a relação:

João Afif Abdo

Antonio Laércio Botasso

José Carlos Costa Baptista Silva

Agenor Ferreira da Silva Filho

José Domingos Soares Miranda

Antonio Mauricio Zerbini Filho

Luiz Roberio de Alencar Gonçalves

Anuar Ibrahim Mitre

Milton Kalil

Belizário Pereira da Silva

Nilson Pereira Pinto

Clayton Franco Moraes

Ozorio Pedro de Campos Leite

Clécio Fidalski

Pedro Sérgio Nicolau do Carmo

Fernando Povoleri

Pedro Tomaz de Aquino

Flávio de Almeida Junior

Philadelpho M. Gouveia Filho

Francisco Ribeiro Ribeirinho da Silva

Theobaldo Silva Costa

Geraldo Magela da Costa Vaz

Wagner Perkles Costa
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Departamento de
Medicina Sexual
e Reprodução
Conquistas nesta gestão

Estamos nos aproximando do fim da nossa gestão no Departamento de Medicina Sexual e Reprodução da Sociedade Brasileira de
Urologia – biênio 2018-2019. Ao longo destes dois anos os membros
Eduardo Bertero, Carlos Cairoli, Fernando Lorenzini, Marcelo Vieira,
Marcelo Cocuzza, Daniel Zylbersztajn e Giuliano Aita atuaram em sintonia com o objetivo de proporcionar ao associado oportunidade de
atualização médica nas áreas de medicina sexual e reprodução e de desempenhar ações em defesa dos interesses da atividade do urologista.
É importante destacar que muitos urologistas que atuam nessa
especialidade e que oficialmente não eram membros do departamento deram relevantes contribuições. Não poderíamos deixar também de
agradecer os urologistas de todo o país que contribuíram com seus
comentários e revisões para que o projeto Sexual Medicine Reviews
(resumos e comentários em português dos principais artigos publicados na área de medicina sexual masculina) se tornasse uma realidade.
Além disso, as seguintes ações foram efetivadas:
1) Elaboração da diretriz Doença de Peyronie - tratamento clínico, em parceria com a AMB;
2) Elaboração da diretriz Disfunção erétil - tratamento medicamentoso, em parceria com a AMB;
3) Início do processo de elaboração de mais duas diretrizes na
área de medicina sexual (Disfunção erétil - tratamento injetável e Disfunção erétil - tratamento cirúrgico);
4) Elaboração e disponibilização ao associado dos fascículos
do Sexual Medicine Reviews;
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5) Elaboração de parecer oficial do departamento sobre aumento peniano e modulação hormonal;
6) Elaboração dos tutoriais de medicina sexual, cursos e
workshop para os congressos Sul Brasileiro 2018, Paulista 2018 e para
o Congresso Brasileiro de Urologia, em Curitiba. Os cursos e demais
eventos tiveram uma excelente aceitação na comunidade urológica;
7) Redação e disponibilização ao associado de dois novos
consentimentos informados: Implante de prótese peniana inflável e
Implante de prótese testicular;
8) Elaboração de parecer oficial do departamento sobre utilização de ondas de choque para tratamento de disfunção erétil;
9) Tradução dos capítulos de medicina sexual masculina do
EAU pocket guidelines para a língua portuguesa;
10) Tradução para a língua portuguesa dos capítulos referentes à medicina sexual do livro Campbell - Walsh Urologia, cujo lançamento foi no Congresso Paulista de Urologia em 2018.
A principal campanha de 2018 / 2019 foi a de conscientização da necessidade da avaliação urológica na puberdade, quando
é possível diagnosticar doenças que afetarão a fertilidade no futuro, orientar sobre DSTs e tirar dúvidas sobre sexualidade. Campanha criada e dirigida pelo nosso colega Daniel Suslik Zylbersztejn.
Colaboramos com a sugestão de temas e a gravação das
aulas do programa de educação continuada PEC-EAD, garantindo
conhecimento e atualização aos nossos sócios de todo o país com
a comodidade da escolha do horário e local para assistir às aulas.
Infelizmente não conseguimos implementar a solicitação
via escritório de Brasília para que fossem incluídas no Fórum de
Políticas Públicas e Saúde do Homem a melhoria das condições
de trabalho e remuneração no sistema público na área de andrologia; a implantação do programa de planejamento reprodutivo
masculino (cirurgia esterilizadora masculina), além da assistência
especializada à infertilidade e a intensificação das medidas preventivas para o controle das doenças sexualmente transmissíveis
e da infecção pelo HIV.
Por fim, como mensagens finais, gostaríamos de ressaltar a
preocupação do Departamento de Medicina Sexual e Reprodução
com a proliferação dos centros de modulação hormonal e de medicina antiaging por todo o país. A terapia de reposição hormonal
é um ato médico e deve ser oferecida aos homens que receberam
o diagnóstico de Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM) desde que não haja contraindicações ao seu uso.
É essencial o monitoramento do tratamento a fim de que
se assegure sua eficiência e segurança. Cabe a nós, urologistas,
mantermo-nos atualizados e atuantes nesse assunto, para que
profissionais de formação não adequada para esse manejo não
ocupem esse território.
Dr. Carlos Teodósio Da Ros
Coordenador
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Departamento de
Trauma e Cirurgia
Reconstrutiva
I Encontro Brasileiro
de Cirurgia Uretral é
realizado no CBU 2019
CBU 2019 contou com I Encontro Brasileiro de Cirurgia Uretral,
além de cursos em trauma, casos complexos e cirurgia protética

Foi com imensa alegria que o nosso departamento recebeu o
I Encontro Brasileiro de Cirurgia Uretral, realizado durante o último
CBU. Um evento de alto nível científico, que contou com a presença
de dois dos maiores especialistas na área da reconstrução uretral, os
doutores Anthony Mundy e Sanjay Kulkarni. Além disso, colegas de
diversas regiões do país e da América do Sul também participaram.
Mais importante ainda foi observar o interesse de novos colegas nessa fascinante área da urologia. Foi fundamental para o
sucesso a participação do colega Rodrigo Krebs, responsável por
toda a logística local, que possibilitou a realização de 14 cirurgias ao vivo em dois dias.
Além do encontro de cirurgia uretral, a cirurgia reconstrutora contou com outros três cursos em trauma, casos complexos
e cirurgia protética, mostrando o interesse e a força dessa nova
subespecialidade.
Agora vamos aguardar e esperar o II Encontro Brasileiro de
Cirurgia Uretral. Contamos com o apoio da atual diretoria e da
comissão científica do congresso e certamente teremos o apoio
da próxima gestão para realizarmos mais um grande evento.
Dr. André Cavalcanti
Coordenador

b.
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Departamento de
Uropediatria
Balanço das ações no
biênio 2018-2019

Aproximamo-nos do encerramento da atual gestão da
Sociedade Brasileira de Urologia, biênio 2018/2019 e naturalmente
nos debruçamos sobre aquilo que foi proposto quando assumimos o
departamento e o que foi realizado.
Foi um período de grandes desafios, mas uma tarefa facilitada pela possibilidade de continuidade de parte dos membros
do departamento, que contribuíram com a experiência da gestão anterior.
Não foi fácil reunir tantas opiniões sobre a melhor forma de
conduzir o departamento e escolher, junto com os seus membros,
a nossa filosofia de trabalho e ideais. Nosso interesse sempre foi
atender o associado em suas expectativas do que a SBU representa. Mas mesmo dentro do grupo unido que representa a urologia
pediátrica há divergência de opiniões.
Uma vez estabelecido o plano de trabalho, o Departamento de Uropediatria manteve-se fiel aos seus princípios, ainda que
de ouvidos abertos aos associados. O fortalecimento da urologia
pediátrica dentro da SBU e o consequente engrandecimento da
própria SBU foram o nosso norte.
Esse objetivo pôde ser atingido devido ao apoio irrestrito e
interesse contínuo que a diretoria da SBU deu à urologia pediátrica durante toda a gestão.
Entre as realizações do Departamento de Uropediatria, planejadas e realizadas, destacaria: o credenciamento na Escola Superior de Urologia dos programas de fellow, a realização com a
SBU-SP do programa de urologia pediátrica do Congresso Paulista
de Urologia, o curso de endourologia, a confecção dos consensos
de enurese e de refluxo vesicoureteral, a campanha #VemProUro

com o Departamento de Sexualidade e Reprodução, a publicação
do Manual de Uropediatria em parceria com a Sociedade Brasileira
de Pediatria e o programa de uropediatria do Congresso Brasileiro
de Urologia.
Em Curitiba, tivemos a maior programação de urologia pediátrica de todas as edições do CBU. Iniciamos com um curso pré-congresso na área de disfunção vesical, organizado pelo departamento
com a nefrologista Dra. Rejane Bernardes e o cirurgião pediátrico
Dr. Antônio Amarante, expandindo o alcance do evento e agregando
profissionais afins. Tivemos ainda um dia inteiro de tutorial e mais
dois dias de programação, além de um espaço nobre na plenária do
evento. Contamos com quatro convidados internacionais na área de
uropediatria, engrandecendo brilhantemente as discussões.
Terminamos nossa tarefa com a sensação de dever cumprido, com a certeza de muito aprendizado e a esperança que possamos estar cada vez mais unidos nesse ambiente associativo que a
Sociedade Brasileira de Urologia nos proporciona.
Desejamos um excelente fim de ano a todos os associados e
sucesso para a próxima gestão da SBU!

Coordenador:
Dr. Atila Victal Rondon
Membros:
Dr. Adriano Almeida Calado
Dr. George Rafael Martins de Lima
Dr. José Murillo Bastos Netto
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Novembro Azul TEM
Campanha deste ano teve como padrinhos o chef
Henrique Fogaça e o ex-jogador de futebol Zico

A

cada ano a campanha Novembro Azul realizada pela SBU
conquista mais espaço. Se no início o foco era somente o
câncer de próstata, atualmente a campanha tem procurado chamar a atenção do público leigo também para a importância do cuidado global com a saúde do homem.
Com o tema “Seja herói da sua saúde”, este ano o Novembro
Azul da SBU teve como padrinhos o chef e apresentador do programa MasterChef Henrique Fogaça e o ex-jogador de futebol Zico.
Ambos gravaram vídeo de apoio à campanha, que foi compartilhado nas redes sociais.
Na avaliação do coordenador do Novembro Azul da SBU, Dr. Geraldo Faria, a campanha a cada ano vem superando as expectativas
e aumentando o seu alcance. “Nosso objetivo é conscientizar o homem para a importância não somente do cuidado com a próstata,
mas incentivá-lo a olhar de forma global para a sua saúde”, destaca.
“Este ano tivemos o apoio de duas personalidades, o que gerou
maior visibilidade à campanha da SBU. Gostaria de agradecer a todos
os que se empenharam para o sucesso do Novembro Azul’’, completa
Dr. Sebastião Westphal, presidente da Sociedade.

b.
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Sede do governo do estado de São Paulo iluminada
em apoio ao Novembro Azul

ações por todo o Brasil

Jardim Botânico de Curitiba (PR)
também se iluminou de azul
durante a campanha
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Programação
A programação deste ano
contou com ações em estádios de
futebol, palestras, caminhadas, lives em redes sociais, presença do
mascote da campanha Dr. Prost,
iluminação de espaços públicos
etc. No dia 26 de novembro, foi realizado na Câmara dos Deputados,
em Brasília, o XII Fórum de Atenção
Integral à Saúde do Homem.
A campanha também foi destaque na imprensa, com entrevistas de
especialistas alertando sobre o cuidado com a saúde do homem.

Dr. Pedro Romanelli,
presidente da SBU-MG, foi
entrevistado pela TV Globo

Dr. Rogério Fraga e
Dr. Prost antes do jogo
Atlético Paranaense x Botafogo
na Arena da Baixada (PR)

SBU-BA levou o Novembro
Azul ao jogo Bahia x
Palmeiras na
Arena Fonte Nova

Entrevista do Dr. Ricardo
Vita ao Bom Dia Brasil
(TV Globo)

Dr. Alfredo Canalini
respondeu perguntas
dos seguidores em live
no Facebook

Dr. Alfredo Canalini e
Dr. Prost na estação do
metrô da Central do
Brasil, no Rio de Janeiro

b.
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Dr. Guilherme Coaracy,
presidente da SBU-DF, em
entrevista ao Bom Dia DF
(TV Globo)

Dr. Ricardo Vita em
entrevista ao telejornal
SBT Brasil

Dr. Alfredo Canalini esclareceu
população carioca em ação em
parceria com o MetrôRio

Representando a
SBU, Dr. Arilson de
Sousa Carvalho Júnior
participou do XII
Fórum de Atenção
Integral à Saúde do
Homem na Câmara
dos Deputados

Dr. Prost e
Dr. Ricardo Vita em
ação realizada em
parceria com a Cruz
Vermelha Brasileira
na comunidade
Brasilândia, em SP

Dr. Ricardo Vita e
Dr. Rogério Fraga com
o mascote Dr. Prost
em Curitiba

Dr. Prost
participou de
caminhada em
Curitiba
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Hospital Universitário
Graffée e Guinle (RJ)
alertou os pacientes
durante a campanha

#SEJA
HERÓI
DA SUA
SAÚDE

Dr. Valter Javaroni
palestrou para
funcionários da Finep (RJ)

Coordenador do Novembro Azul, Dr.
Geraldo Faria falou sobre saúde do
homem no Senac de Rio Claro (SP)

Orientação sobre saúde
do homem na empresa
Lowndes (RJ)

Ação realizada na
cidade de São Mateus
(PR)
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Liga Urológica
Acadêmica da
Universidade Federal
de Juiz de Fora realizou
ações na cidade

Palestra no Hospital
Maria Amélia Lins (MG)

Funcionários da ArcelorMittal
Mineração Serra Azul (MG)
receberam materiais da
campanha

Empresa Ziriguidum Shows e
Eventos (MG) conscientizou os
funcionários

Funcionários da
empresa Poços
Artesianos - Itapoços
(MG) com materiais
explicativos da
campanha
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padrinhos
A campanha deste ano teve como padrinhos o chef e
apresentador do programa MasterChef Henrique Fogaça e o
ex-jogador de futebol Zico. Eles gravaram vídeos apoiando o
Novembro Azul e incentivando os homens a cuidar da saúde.
Os materiais foram compartilhados nas redes sociais da SBU
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Mídias de impacto
Em parceria com as seções
estaduais foi veiculado vídeo da
campanha em totens, painéis,
televisores de trens e ônibus nas
cidades de São Paulo, Fortaleza,
Porto Alegre, Florianópolis, Belo
Horizonte, Curitiba e Rio de
Janeiro, impactando
milhares de pessoas.
Campanha exibida nos
ônibus da região
metropolitana
do Rio de Janeiro

Portal do jornal Estadão deu destaque
para a campanha

milhÕES
de pessoas
impactadas
Painel de LED
em rodovia de
Florianópolis

Painel de LED em
avenida de
Porto Alegre

Totens luminosos das
estações do Metrô de
São Paulo

Monitores nos trens
de Belo Horizonte
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Reflexões
em pesquisa
translacional
na Urologia
E

m um continuum que visa a melhorar a saúde da população, a medicina translacional deve preencher a lacuna
entre pesquisa básica e as necessidades clínicas. Existem dois estágios principais da pesquisa translacional,
a transferência de novos conhecimentos do laboratório
para testes em seres humanos e desses estudos clínicos para a prática e
tomada de decisões em saúde [1].
Para os médicos, a questão mais importante é como tratar o paciente, sendo o estudo da doença um objetivo secundário, importante
apenas para melhorar o tratamento de pacientes futuros. Geralmente o
inverso ocorre para os cientistas, aos quais a exposição clínica ensinará
sobre as pressões e limitações de tempo da medicina clínica.
No contexto cirúrgico da Urologia, devido a limitações de tempo para
realizar atividades de bancada, pesquisas translacionais se limitam ao domínio de cientistas básicos ou cirurgiões acadêmicos com horas de pesquisa
protegidas, e mesmo os ensaios clínicos são difíceis de administrar para um
cirurgião, sendo série de casos, com suas conhecidas limitações e vieses, a
produção científica provável da maioria dos cirurgiões.
Soma-se a isso o fato de, distantes de medir adequadamente os
resultados intermediários ou em longo prazo da pesquisa, como a adoção
de novas práticas terapêuticas e diagnósticas, mudanças nas políticas
públicas ou melhorias na saúde da população, investigadores e instituições de pesquisa geralmente avaliam o impacto da pesquisa translacional observando medidas facilmente determináveis, como a publicação
de artigos em revistas especializadas, fatores de impacto dessas revistas,
sucesso na aquisição de bolsas de pesquisa e concessão de patentes.
Como sequela, a partir de uma enxurrada de trabalhos de pesquisa, uma fração muito pequena se traduz em benefício real aos pacientes, que costuma ser limitado, quando ocorre. Entre diversos aspectos
relacionados a esse fenômeno, resultados demonstrados em cultura de
células e modelos animais podem ter interpretações superotimistas que
não se mostram válidas em humanos [2].
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Ainda que resultados em curto prazo possam ser observados na
translação, tais como melhorias no processo de pesquisa, outros podem
necessitar alguns anos, enquanto alguns dependem do longo prazo, por
exemplo, mudanças na prática médica, desenvolvimento de diretrizes e
aprovação de medicamentos. De fato, impactos demonstráveis em indivíduos e comunidades provocados por pesquisas translacionais, como
melhoria do estado de saúde, taxas de doenças, melhorias nos custos de
assistência médica, podem não se manifestar tão cedo.
Em média mais de 20 anos são necessários para o processo de
pesquisa translacional impactar a vida humana. Um dos prêmios de
maior prestígio de todos os tempos no mundo, o Nobel, “para aqueles
que conferiram o maior benefício à humanidade”, captura o senso real
disso e já em 27 de novembro de 1895 Alfred Nobel em seu terceiro e último testamento no Clube Sueco-Norueguês de Paris reconhecia a importância da pesquisa translacional, que chamou de fisiologia ou medicina:
“(...) uma parte para a pessoa que fez a descoberta mais importante no
domínio da fisiologia ou medicina (...)” [3].
Importante observar que os trabalhos que motivam o prêmio Nobel de fisiologia ou medicina nem sempre são publicados em revista de
prestígio e elevado fator de impacto, prática que corresponde ao ápice do
paradigma da ciência atual.
Programas de doutorado em ciências biomédicas tradicionalmente direcionam os cientistas para carreiras especializadas e estreitas, sem
fornecer exposição e treinamento sobre como traduzir suas pesquisas em
achados clínicos significativos, e pós-doutorandos e professores juniores,
com ou sem formação clínica, que já concluíram seu doutorado também
poderiam se beneficiar muito com o treinamento em pesquisa clínica e
translacional [2, 4].
Assim como médicos necessitam da assistência de cientistas “puros” experientes para atividades experimentais em laboratório, estes dependem da ajuda dos clínicos para explorar o contexto crítico do mundo
real, pois as preocupações clínicas que limitam a tradução geralmente
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Para reverter o
crescente déficit de
líderes em pesquisa
translacional, devemos
redefinir métricas
que valorizem a
meritocracia baseada
em resultados sólidos
de longo prazo (...)”

não são conhecidas pelos cientistas. Somente através da compreensão
da doença clínica e dos paradigmas de tratamento padrão, um cientista
pode identificar necessidades clínicas não atendidas e projetar experimentos de tradução clinicamente relevantes.
Ainda que a compreensão da fisiopatologia molecular, celular e
clínica da doença sejam essenciais para a realização de pesquisas translacionais bem-sucedidas, com um volume cada vez maior de informações sobre cuidados com o paciente, há uma tentação de truncar a ciência básica no currículo médico. Os cursos das faculdades de medicina
não exploram os métodos e tecnologias experimentais mais recentes em
profundidade e geralmente não fornecem instruções detalhadas para o
desenvolvimento e a realização de ensaios clínicos [4].
Algumas universidades, inclusive no Brasil, oferecem o programa de médicos-cientistas treinados em MD/PhD, sendo o componente
de doutorado do programa MD/PhD geralmente compactado em relação
a um programa de doutorado tradicional, e algumas experiências de
treinamento em MD/PhD podem não ser tão ricas quanto um programa
tradicional que é sobre descoberta e experiência, tanto quanto conhecimento específico, uma das razões pelas quais o treinamento de doutorado geralmente não tem um prazo definido. Além disso, a maioria dos
cientistas com doutorado ganha de três a cinco anos de experiência em
pesquisa de pós-doutorado antes de iniciar sua própria pesquisa independente.
Médicos-cientistas devem adquirir conhecimento aprofundado de
pelo menos sua subespecialidade para estabelecer e conduzir um programa de pesquisa translacional ideal, e em todo o continuum de pesquisa, do planejamento, implementação, avaliação, disseminação até a
tradução em benefício da população, questões éticas são fundamentais.
Ironicamente, o Brasil tem um dos maiores e mais emblemáticos
exemplos de médico-cientista da história. Entre 1909 e 1921, o médico
Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, um jovem líder de equipe de pesquisadores, foi capaz de descrever a etiologia, o vetor, o reservatório, as
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características morfológicas, estágios agudos, crônicos e os aspectos
clínicos de uma nova doença, além de levantar a possibilidade de autoimunidade na sua patogênese, caracterizando a descoberta translacional mais completa de todos os tempos. Chagas recebeu o Prêmio
Schaudinn em 1912 na Europa e competiu com mais de 80 cientistas
para o prêmio Nobel em 1921, que curiosamente não foi oferecido
naquele ano [5].
Ainda que desempenhem papel central na medicina translacional, médicos-cientistas representam menos de 1% dos médicos nos
EUA, quiçá no Brasil, e o que pouco atrai são os salários, que em centros
médicos acadêmicos geralmente são mais baixos em comparação com
a prática privada e eles podem estar no laboratório apenas em período
parcial, apesar de competirem com cientistas em período integral pelo
financiamento. Como os médicos geralmente geram mais receita clínica do que a receita de pesquisa para uma instituição, há uma pressão
constante para aumentar o tempo/rendimento clínico [6].
Para reverter o crescente déficit de líderes em pesquisa translacional, devemos redefinir métricas que valorizem a meritocracia baseada em resultados sólidos de longo prazo, muito além de publicação
em revistas de prestígio com elevados fatores de impacto, aquisição
de financiamento de pesquisa e concessão de patentes que não se
mostraram responsáveis diretos pelo sucesso da translação, atreladas a mecanismos e políticas de promoção de ciência em equipe que
identifique, treine e retenha cientistas de doutorado com currículo em
ciências clínicas, translacionais e vivência dos desafios da medicina.
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elemedicina se refere a um
conjunto de tecnologias de
comunicação que possibilita a interação e a troca de
informações entre médicos, profissionais
de saúde e pacientes. Inclui desde o uso
dos telefones, aparelhos de videoconferências até complexos softwares de inteligência artificial. Focalmente, pode ainda
ser interpretada como a prática da medicina à distância.
Destaque-se que seu espectro de
ação é muito abrangente, pois inclui não
apenas a relação direta médico-paciente,
mas também a difusão de conceitos relacionados à educação continuada já utilizada (cursos, conferências, congressos);
trocas de informações; discussão de casos
entre profissionais; envio de exames para
interpretação por especialistas (imagem,
laboratório, histopatológicos) e, inclusive,
tratamentos cirúrgicos robóticos à distância. Esse amplo campo de atuação envolve
alguns procedimentos que já empregamos
há décadas. Qual médico já não discutiu
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É nosso ponto de
vista que, como se trata
de um tema de extrema
importância, (...)
todos os profissionais
de saúde devem
tomar conhecimento
dessa resolução em
profundidade, tirar
suas conclusões sem
priorizar interesses
pessoais e colaborar na
sua redação final.”

casos com colegas utilizando, por exemplo, seu celular?
A principal vantagem da telemedicina é reduzir distâncias. Assim, pacientes
que habitam longe dos grandes centros
podem, teoricamente, ter acesso a especialistas de referência. Isso tem um aspecto social, pois pode favorecer assistência a
um número mais expressivo de pacientes,
princípio adotado pelo SUS. Para os convênios médicos, hospitais, clínicas pode
representar redução de custos – um especialista pode atender várias instituições
sem se deslocar para todas elas. Conceitualmente, maior número de necessitados
pode se beneficiar dessa orientação.
A abrangência do processo interfere
universalmente na prática médica e subclassificações já existem e seus limites devem receber definições e orientações claras.
Entre essas destacamos o telediagnóstico,
a teleconferência, a teleprescrição médica
e, o que é objeto de muitas controvérsias,
a teleconsulta. Essa última envolve a relação médico-paciente presencial, o que para
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Telemedicina:
aliada ou inimiga?
A principal vantagem da telemedicina é reduzir distâncias.
Assim, pacientes que habitam longe dos grandes centros
podem, teoricamente, ter acesso a especialistas de referência.”

muitos é fundamental para o diagnóstico
e tratamento adequados. Aprendemos nos
bancos acadêmicos que o diagnóstico preciso inclui a anamnese, o exame físico e
análise dos exames complementares. Dispensar o exame físico provoca reações exacerbadas. Particularizando a Urologia, para
um paciente com queixas de prostatismo já
podemos dispensar o toque retal? O tema é
polêmico e apresenta dissonâncias em vários itens, a destacar: a inviolabilidade da
informação do paciente, responsabilidade
médica, ética, remuneração profissional,
a intermediação/gerenciamento dos processos pelos proprietários dos softwares.
Nesse cenário o médico e o paciente são
figuras centrais e não devem ser manipulados sem o devido respeito à boa prática
clínica. Os interesses de gerenciamento
são de grande monta.
Essa complexidade já vem sendo
debatida há anos por entidades médicas
e outras interessadas no processo. Destacamos algumas orientações e normatizações estabelecidas nos últimos anos.

Em 2001 o Cremesp editou norma (97/01)
que regulou preceitos éticos na divulgação de temas relacionados à saúde na mídia digital. Em 2009 o Conselho Federal
de Medicina (CFM) definiu e normatizou
a telerradiologia (CFM 1890/09). Em 2002
definiu e disciplinou o aconselhamento
genético à distância (CFM 1643/2002).
Em 2010 houve parecer favorável para
laudos de exames à distância (CRM-PR
2165/10). Em 2013 o CRM-PA tutelou o
uso da telemedicina em locais de mineração sem auxílio médico local, sendo a
Petrobras a empresa pioneira ao fazer uso
da telemedicina em plataformas marítimas. Em 2016 o CRM-MG autorizou que
médico generalista pudesse acionar um
especialista à distância para auxiliar no
diagnóstico e terapêutica e disciplinou a
guarda dos dados do prontuário dos pacientes, objeto de muitas controvérsias.
A miscelânea de pareceres sobre os
deveres dos médicos e empresas médicas é
tamanha que muitas vezes nem os próprios
CRMs acompanham determinações do CFM.

A recente resolução do CFM nº 2227/18
consolidou e deu rótulo a várias modalidades de relacionamento médico à distância
valendo citar: teleconsulta, teleinterconsulta,
telediagnóstico, telecirurgia, teleconferência,
teletriagem, telemonitoramento, teleorientação e teleconsultoria. Houve, entretanto, uma
verdadeira comoção no meio médico contra
essa resolução diante das preocupantes novidades ali inseridas. Por essa razão, o CFM optou por revogá-la antes mesmo que entrasse
em vigor, deixando o tema para uma definição final no corrente ano.
É nosso ponto de vista que, como se
trata de um tema de extrema importância,
que envolve inclusive paradigmas da medicina e, portanto, do nosso cotidiano, todos os
profissionais de saúde devem tomar conhecimento dessa resolução em profundidade,
tirar suas conclusões sem priorizar interesses
pessoais e colaborar na sua redação final.
Participação coletiva é fundamental.
Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo
Vice-presidente SBU
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SBU solidifica
parcerias com
Sociedades
internacionais
Diversos convênios em
vigor proporcionam
benefícios aos
associados
Estamos completando mais dois anos de uma frutífera
cooperação da SBU com Sociedades internacionais visando à
globalização da nossa Sociedade e permitindo que o urologista
brasileiro possa usufruir de todas as informações sobre o que
está acontecendo no mundo do ponto de vista urológico.
Confira a seguir as atividades realizadas pela SBU e nossos parceiros internacionais ao longo desse período.
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American Urological
Association (AUA)
PROGRAMA PARA RESIDENTES
A AUA patrocina todos os anos a ida
ao congresso americano de dois residentes
membros da SBU. Eles assistem ao congresso e um deles participa do chamado
Resident’s Bowl, competição em Urologia
entre equipes formadas por residentes de
diferentes países. Os residentes escolhidos
são os dois primeiros colocados na prova de
residência R2 do ano anterior.
SCHOLARSHIPS
Anualmente dois urologistas brasileiros são convidados a participar do congresso
da AUA e a seguir fazem estágio de um mês
em um centro especializado nos Estados
Unidos. Os candidatos mandam seus currículos, uma comissão específica os avalia de
maneira cega e os dois primeiros colocados
são escolhidos. Da mesma maneira, dois
urologistas americanos participam do Congresso Brasileiro de Urologia e fazem um
estágio de um mês em centros brasileiros.
HIGHLIGHTS
Há oito anos a SBU realiza a sessão
chamada Highlights da AUA durante um
evento da SBU regional logo após o congresso
americano. A AUA envia imediatamente
depois do congresso todo o material
selecionado por eles, e os palestrantes
nacionais convidados apresentam os
slides originais em inglês, comentados em
português. É um projeto de grande sucesso,
já que os urologistas podem ver um resumo
do que foi apresentado na AUA. Desde
2018 iniciamos também a transmissão ao
vivo pela internet para que os urologistas
em todo o Brasil tenham a oportunidade
de assistir. Em 2019 tivemos um número
recorde de acessos on-line aos highlights.
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BRAZILIAN PORTUGUESE UROLOGICAL
PROGRAM
É uma sessão científica de quatro horas realizada em plenária à tarde durante o
congresso da AUA. São selecionados tópicos
que especialistas americanos apresentam e
depois de cada apresentação dois moderadores brasileiros discutem cada assunto com
o conferencista e interagem com os participantes. Por solicitação da SBU esse programa, que acontecia às terças-feiras à tarde
– quando muitos urologistas brasileiros não
podiam participar devido ao retorno ao Brasil
–, em 2019 passou a acontecer em horário
nobre, na tarde de sábado do congresso, com
a participação este ano de 301 brasileiros.
CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA
Em 2019 durante o CBU tivemos o
curso hands-on AUA em Endourologia, coordenado pelos Drs. John Denstedt (secretário-geral da AUA) e Fernando Kim, com
auxílio de colegas brasileiros. Durante o
CBU tivemos também uma sessão científica conjunta SBU/AUA de quatro horas de
duração, com a participação de conferencistas da AUA e da SBU.
TRADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS
GUIDELINES DA AUA
Em parceria firmada com a AUA, os
guidelines (versão de bolso) de 2019 foram
traduzidos para o português e distribuídos
para os urologistas no Congresso Brasileiro
em Curitiba.
CURSO PARA OS RESIDENTES
Pelo segundo ano consecutivo a SBU
realizou o curso AUA para residentes. A SBU
paga as inscrições para cem residentes. É um
curso de dois dias e no terceiro dia há uma
prova (não obrigatória) com entrega de certificado de conclusão. Quatro professores americanos vieram para a administração do curso.
MATERIAL PARA LEIGOS
Foi reiterada a intenção da SBU em
adaptar, traduzir e disponibilizar no nosso
site o material didático da AUA para leigos.

European
Association
of Urology
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guidelines de 2020 da EAU, que serão distribuídos no Congresso Paulista.

European Association
of Urology (EAU)
SCHOLARSHIPS
A exemplo da parceria com a AUA, na
última reunião da SBU com a EAU em 2019
propusemos uma troca de estágios, que foi
aceita de imediato. A partir do ano que vem
um urologista membro da SBU irá participar
do Congresso da EAU e depois fará estágio
de um mês em um centro europeu de excelência. Da mesma maneira receberemos um
urologista europeu para participar do Congresso Paulista de Urologia em 2020 e no ano
seguinte, do Congresso Brasileiro de Urologia
e em seguida fazer estágio de um mês em um
centro brasileiro.
CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA
Durante o CBU tivemos também uma
sessão científica conjunta SBU/EAU de duas
horas de duração, com a participação de conferencistas dessa Sociedade.
ANUIDADE REDUZIDA
Pelo segundo ano consecutivo foi mantida a parceria para que os membros da SBU
paguem uma anuidade diferenciada para se
tornarem membros da EAU ou renovarem
sua inscrição. Normalmente a anuidade feita
de maneira individual custa €187,50 para os
membros e €94 para os residentes. Com esse
acordo de fazermos inscrições “em bloco” dos
urologistas brasileiros e não individualmente,
a anuidade passou para €75 para os membros da SBU e €62,50 para os residentes. A
inscrição/renovação foi feita pela internet e
também presencialmente durante o CBU.
TRADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS
GUIDELINES DA EAU
Em parceria firmada com a EAU, a
versão de bolso dos guidelines foi traduzida para o português e distribuída para os
urologistas no Congresso Paulista de 2018.
Já foi assinado contrato para tradução dos

International Society of
Sexual Medicine/Sociedade LatinoAmericana de Medicina Sexual
(ISSM/SLAMS)
Durante o CBU em Curitiba tivemos uma sessão científica conjunta SBU/
ISSM/SLAMS com duração de duas horas,
com a participação de conferencistas
dessas Sociedades e da SBU.

CONFEDERACIÓN
AMERICANA
DE UROLOGÍA

Confederación Americana
de UrologÍa (CAU)
Durante o CBU também tivemos uma
sessão científica SBU/CAU, com duas horas
de duração e participação de conferencistas dessa Sociedade e da SBU.
Estão sendo estudadas ainda parcerias com a Société Internationale
d’Urologie (SIU) e a International Continence Society (ICS).
Como podem ver, a SBU vem atuando
fortemente nos últimos anos no sentido de
proporcionar ao urologista brasileiro acesso
a Sociedades urológicas de reconhecimento internacional. Temos buscado firmar
parcerias importantes a fim de proporcionar ao nosso associado benefícios exclusivos e maior integração com a comunidade
urológica mundial.
Dr. Luiz Otavio Torres
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais da SBU
2019 | out . nov . dez | Edição 4 . b
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Presidente da
SBU fala sobre
avanços da
gestão
2018-2019
POR ALINE THOMAZ

(...) posso afirmar que
foi uma honra e um
orgulho estar à frente
desse time e poder
entregar a presidência
da SBU para o
Prof. Antonio Lima
Pompeo em pleno voo,
sem turbulências e
sem sobressaltos.”
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Dr. Sebastião Westphal será
sucedido pelo Dr. Antonio Lima
Pompeo, que toma posse em janeiro
esta entrevista ao BODAU, Dr. Sebastião Westphal
faz um balanço dos dois anos de gestão como presidente da Sociedade. Entre os destaques, a união
dos membros da Diretoria, a aplicação racional dos
recursos sem deixar passivos para a SBU, a produção constante de materiais de atualização profissional e a criação do
fundo de defesa profissional e da campanha #VemproUro,
voltada ao adolescente masculino. Confira:

N

BODAU - Quais foram as principais conquistas da SBU na sua gestão?
Dr. Sebastião Westphal – Tivemos dois anos de muita atividade e movimentação, do ponto de vista administrativo. A reestruturação da sede
foi muito importante, pois reduziu os custos de manutenção de maneira
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expressiva, permitindo planejamento orça-

inclusive internacional. Estamos disponibili-

mentário mensal sem grandes surpresas.

zando duas aulas por mês no portal da Con-

Hoje contamos com um grupo de colabora-

federação Americana de Urologia (CAU) e já

dores muito ativos e estimulados por fazerem parte da família SBU. A gestão profissionalizada merece destaque, pois conseguimos
superar as dificuldades de captação, notadamente no primeiro ano de gestão, com uma
aplicação racional dos recursos disponíveis e
sem gerar passivos para a Sociedade. A união
e objetivos comuns de toda a Diretoria foram
fundamentais para podermos colher os frutos ao final desses dois anos, com participação ativa do presidente eleito e um grande
apoio de todos os membros da Diretoria.
BODAU - Que avanços a entidade teve
em relação à defesa profissional?
SW – Crescemos muito em atividades e participação ativa em todas as comissões da Associação Médica Brasileira (AMB) e no Instituto Brasileiro de Defesa da Medicina (IBDM),
que se transformou no braço político das

O mais
importante para
a estruturação
das atividades
da defesa
profissional foi
sem dúvidas
a criação do
fundo de defesa
profissional.”

somos o país com maior acesso ao portal da
entidade. Nossas Diretrizes cresceram em
número e com grande qualidade, sendo publicadas no portal da AMB (https://diretrizes.
amb.org.br/). E já acordamos com o editor
do IBJU uma publicação de todas as nossas
diretrizes atualizadas.
BODAU - Na sua gestão foi iniciada uma
campanha focada na saúde do jovem.
Por que a SBU decidiu se dedicar também ao adolescente?
SW – Encontramos uma falta de informação
de qualidade para os jovens e isso gera retardo de diagnósticos e dificuldade de identificar doenças características dessa faixa etária, além de que se torna uma atividade da
Sociedade que reflete diretamente no campo
de trabalho do urologista em todo o Brasil.

entidades médicas em Brasília. Obtivemos

BODAU - Qual sua avaliação dos últimos

algum progresso no SUS, com a implementa-

dois anos?

ção da ureterolitotripsia transureteroscópica

SW – O associado da SBU pode ter certeza de

na tabela SUS e muitas ações ainda em an-

que essa equipe se dedicou muito à Socieda-

damento, visando a aprimorar a assistência

de e conseguimos melhoras expressivas para

urológica da população brasileira. O mais

o urologista em geral. Pessoalmente, posso

importante para a estruturação das ativida-

afirmar que foi uma honra e um orgulho es-

des da defesa profissional foi sem dúvidas a

tar à frente desse time e poder entregar a

criação do fundo de defesa profissional. Es-

presidência da SBU para o Prof. Antonio Lima

tamos criando um suporte financeiro para

Pompeo em pleno voo, sem turbulências e

as atividades da defesa profissional, devida-

sem sobressaltos.

mente normatizado e com regras de aplicação. Destaco que o rendimento do fundo já

BODAU - Quais seriam os seus conselhos

foi utilizado para o projeto de reestruturação

para a próxima gestão?

da CBHPM que pretendemos concluir junto à

SW – Não há necessidade de conselhos, hoje

AMB ainda este ano.

temos um time muito forte e bem estruturado, e a gestão participativa do Prof. Pompeo

BODAU - E na educação continuada?

como presidente eleito fará com que possa

SW – Aqui merece destaque a participação

imprimir sua marca pessoal em uma SBU

constante da Escola Superior de Urologia,

estruturada e pujante, fruto dos últimos oito

que com a coordenação do Gustavo Carvalhal

anos de trabalho sério e dedicado à nossa So-

produziu material de atualização profissional

ciedade, dos quais me orgulho de ter partici-

de maneira constante e com repercussão

pado ativamente em seis desses anos.
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Dr. Italo Cortez, o palestrante convidado, Dr. Antonio de Moraes Jr.,
o presidente da SBU-AM, Dr. Giuseppe Figliuolo, Dr. Gilberto Hayden,
Dr. Pedro Henrique, o residente em Urologia Dr. Felipe Fernandes e
Dr. Flávio Antunes

O XII Simpósio da Liga Acadêmica de Urologia contou com
mais de 200 alunos dos cursos de medicina e os residentes tiveram
participação ativa como palestrantes.
Realizamos também a campanha Novembro Azul, que foi um
sucesso aqui no estado do Amazonas.

AMAZONAS
Amazonas

Dr. Giuseppe Figliuolo
Presidente SBU-AM

Eventos marcam
fim da gestão
A SBU-AM tem realizado vários eventos, podemos destacar: a
II Campanha Nacional de Conscientização da Saúde do Adolescente
Masculino, na qual ocorreram entrevistas na televisão, rádio, jornais e
mídias digitais. Recebemos a visita do Dr. Antonio de Moraes Jr. com
o programa SBU na Estrada. Na ocasião conversamos com os urologistas sobre remuneração e futuro profissional, além de assistirmos
a uma palestra de atualização sobre incontinência urinária e o uso da
fosfomicina em procedimentos urológicos.

Da esquerda para direita: Dra. Fernanda Garcia, Dr. Alfredo Reichi,
Dr. William Fuzita, Dra. Caroline dos Anjos, Dra. Lia Mizobe Ono, Dr.
Giuseppe Figliuolo e Dr. Cristiano Paiva durante o Simpósio da Liga
Acadêmica de Urologia
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DISTRITO FEDERAL

Jornada
de transplante

Distrito Federal

A SBU-DF promoveu em 21 de setembro a 2ª Jornada de
Transplante Renal do Hospital de Base. Evento científico que já
vem se tornando tradicional em Brasília, como ápice das ações

Registro da 2ª Jornada de Transplante Renal do Hospital de Base
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referentes ao Setembro Verde, mês que estimula a doação de
órgãos e tecidos. Este ano mais uma vez discutimos o cenário
do transplante renal no Brasil e no Distrito Federal e aspectos
técnicos do processo de transplante renal.

prática totalmente hands-on. Pacientes satisfeitos e médicos
capacitados com sucesso, além de mantermos ativa nossa comissão científica.
Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz
Presidente SBU-MS

Dr. Guilherme Coaracy
Presidente SBU-DF

MATO GROSSO DO SUL
Secção Mato Grosso do Sul

Cursos marcam
fim de mandato
No último mês realizamos nosso já estabelecido curso
de ureterolitotripsia flexível no Hospital Universitário UFMS,
contando com a presença de residentes e médicos urologistas do estado. Conseguimos ajudar na formação dos colegas e
possibilitar o tratamento de pacientes com cálculo que aguardavam no SUS outras formas de terapêutica, já que essa tecnologia não é oferecida pelo sistema público de saúde.
Realizamos também nosso curso de biópsia de próstata
no Hospital do Câncer Alfredo Abrão, instituição referência do
estado nesse quesito. O curso contou com aulas teóricas sobre
as indicações, técnica com novas tecnologias e complicações.
No dia seguinte foram realizados 20 exames, sendo a estação

Dr. João Juveniz, presidente da SBU-MS, ao centro de azul, tendo
ao seu lado direito o Dr. Henrique Coelho e ao seu lado esquerdo
o Dr. Flavio Farias. Também participou da cirurgia o Dr. Guilherme
Stangarlin (terceiro da esq. para dir.)

PARAÍBA
Secção Paraiba

Prestando contas
da gestão 2018/2019
Ao encerrarmos nosso último biênio à frente da SBU-PB,
temos a satisfação do dever cumprido. Restauramos o programa de educação continuada, aproximamos a seção estadual
da academia, aumentamos a visibilidade do urologista em
nosso meio através das campanhas e entrevistas na mídia local, melhoramos a interação com a sociedade, enfim, se não
alcançamos mais, não foi por falta de esforço e dedicação.
Tivemos uma participação recorde em trabalhos apresentados no último Congresso Brasileiro de Urologia (Curitiba,
2019), fruto da melhor qualificação e do interesse de nossos
médicos pela pesquisa e de sua maior integração com os estudantes das ligas acadêmicas.
No programa de educação continuada, recebemos, em
1º de outubro, o colega angiologista Marcus Welber do Nascimento Guimarães, que ministrou palestra sobre “Aplicação da
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Oxigenioterapia Hiperbárica em Urologia e Cirurgia”. No dia 30 de
outubro, tivemos a satisfação de receber, em João Pessoa (PB), o
projeto SBU na Estrada, com a participação de nosso presidente
nacional, Sebastião Westphal, palestrando sobre “Atualização em
Incontinência Urinária e o Uso da Fosfomicina em Procedimentos
Urológicos”. Há cerca de seis anos não recebíamos um presidente
nacional em nossas terras tabajaras.
Atualizamos a galeria de ex-presidentes em nossa sede com
as fotos de Emerson Oliveira de Medeiros (2012/2013) e Leonardo
Fonseca de Andrade (2014/2015).
Por fim, agradecemos a parceria da Coopecir-PB, da Janssen Farmacêutica (2018) e da EMS-Sigma Pharma (2019) e também o apoio e a presença constante dos alunos monitores, extensionistas e membros da Liga Acadêmica de Urologia da Paraíba
(Lupa) em nossas atividades. Foi imensa a troca de experiências,
num ambiente sempre descontraído e de confraternização. Para
o próximo biênio de 2020/2021, teremos uma nova gestão, encabeçada pelo atuante colega Thiago Silva da Costa, que, junto com
a diretoria eleita, passará a capitanear os destinos de nossa seção
estadual. Ao Dr. Thiago e aos demais colegas eleitos, nossos votos
de uma bela e profícua gestão.
Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Junior
Presidente SBU-PB

RIO GRANDE DO SUL

SBU na Estrada e
Encontro Gaúcho
No último trimestre do ano, a SBU-RS organizou juntamente com a SBU Nacional e com patrocinadores duas iniciativas do projeto SBU na Estrada. No dia 9 de outubro tivemos
um evento com mais de 40 urologistas sobre novas drogas
orais no tratamento do câncer de próstata, seguido de jantar
e contando com a presença do Dr. Marcos Dall’Oglio. No dia 14
de agosto tivemos um excelente evento em conjunto com o
grupo Urodinâmica-RS sobre bexiga hiperativa e infecções urinárias de repetição, também seguido de jantar e que contou
com a presença do nosso presidente Dr. Sebastião Westphal.
Ambos os eventos foram coordenados localmente pela nossa
secretária da SBU-RS, Dra. Karin Anzolch.
O destaque do final do ano foi o III Encontro Gaúcho de
Urologia, evento que reuniu mais de cem urologistas gaúchos
e ocorreu em Bento Gonçalves entre os dias 29 de novembro e
1º de dezembro.

Dr. Alexandre Fornari
Presidente SBU-RS
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DEFESA DE MESTRADO

Na foto, da esquerda para direita: Prof. Maj. Brig. Jose Elias Matieli, Prof. Dr. Mauro
Pantoja, Prof. Dr. Ariney Miranda, Prof. Dr. Herick Bacelar, Dr. Luis Otavio Pinto, Prof.
Dr. Charles Villacorta, Prof. Dr. Marcus Vinicius Henriques Brito.

......................................................................................
Dr. Luis Otávio Pinto defendeu em abril sua
dissertação de mestrado intitulada “Modelo portátil
para treinamento de reversão de vasectomia”. O
trabalho foi desenvolvido pelo Programa de Mestrado
Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental da
Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Participe do BODAU

A banca foi constituída pelos seguintes membros:
Prof. Dr. Herick Pampolha Huet de Bacelar (orientador),
Prof. Dr. Charles Alberto Villacorta de Barros (coorientador), Prof. Dr. Mauro de Souza Pantoja, Prof.
Dr. Ariney de Costa Miranda e Prof. Dr. Maj. Brig.
José Elias Matieli.

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

bodau@sbunet.org.br

e os componentes da banca para
publicarmos aqui neste espaço.
E-mail:

bodau@sbunet.org.br
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Um balanço
evolutivo
dos acessos
às diversas
mídias da SBU:

Facebook,
site e
Instagram
A

o longo dos últimos anos, a internet e as redes
sociais têm se tornado cada vez mais rotina na
vida das pessoas. Hoje, elas influenciam diretamente nas tomadas de decisão de seus usuários, seja para uma compra de produto ou até
mesmo para escolha de um profissional.
A SBU vem realizando um trabalho consistente e constante
em relação as suas mídias digitais (site e redes sociais), buscando entregar conteúdos de interesse tanto para o associado como
para o público geral.
A evolução do trabalho pode ser acompanhada quando
vemos que em 2019 o número de páginas visualizadas já ultrapassou 1 milhão e meio (dados coletados até setembro de 2019),
e a projeção é que até o final deste ano a marca ultrapasse os 2
milhões de páginas.
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Número de páginas visualizadas no Portal da Urologia
(*dados coletados até setembro de 2019).
Projeção de ultrapassar os 2 milhões de páginas visitadas em 2019
Essa evolução também se reflete no número de visitantes ao site, que
também já é recorde. Até setembro deste ano, foram mais de 1 milhão de visitas
ao Portal da Urologia.
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1.132.299*
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400.000
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Número de visitantes é recorde e já ultrapassa 1 milhão de
visitas (*dados coletados até setembro de 2019)

As redes sociais têm exercido papel fundamental nos resultados alcançados. É através delas que o associado e o público geral têm recebido diariamente, de maneira rápida, informações e notícias da SBU.
As páginas do Facebook e Instagram já acumulam mais de 1 milhão
e 200 mil pessoas alcançadas de janeiro a setembro de 2019. São mais de
22 mil seguidores nas páginas de público e associados nas duas redes sociais
(Facebook e Instagram).
Frequência diária, constante e conteúdo consistente e de qualidade são
os fatores que influenciam diretamente nos resultados conquistados até agora. (Roberta Kawashima, da Unimagem)
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agenda de

eventos: 2020
DATA

EVENTO

LOCAL

INFORMAÇÕES

23 a 25
de janeiro

INUS Annual Congress

Istambul (Turquia)

www.neuro-uro.org

20 a 24
de março

35th Annual EAU Congress

Amsterdam (Holanda)

https://eaucongress.uroweb.org

26 e 27
de junho

I Simpósio InternacionaL
de Oncologia

Brasília (DF)

www.simposiooncobrasilia.com.br

3e4
de julho

I Congresso sobre Disfunções
do Trato Urinário Inferior

São Paulo (SP)

https://portaldaurologia.org.br/
medicos/eventos-nacionais/continence-2020/

6a8
de agosto

XV Congresso
Sul Brasileiro de Urologia

Gramado (RS)

www.csbu2020.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,
videoaulas 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.

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 no IBJU.

Leitura disponível
para tablet e iPad.

intbrazjurol

iIBrazJUrology

LINK PARA SUBMISSÃO

intbrazjurol.com.br

WEBSITE

