
IMPACTO DA
COVID-19

NA
UROLOGIA

SBU REALIZA PESQUISA. 
ESPECIALISTAS DA LINHA DE 
FRENTE RELATAM DIA A DIA

+ SBU EM CASA
WEBINARS SEMANAIS 
ATUALIZAM ASSOCIADOS

ÓRGÃO DE INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA. FUNDADO POR EWERTON AMARAL

Ano XXXI  Edição Abril | Junho 2020  nº 2
B

O
LE

TI
M

 D
A

 U
R

O
LO

G
IA

+ DEPARTAMENTOS
VEJA O PLANEJAMENTO
DO BIÊNIO

+ TELEMEDICINA + E MAIS...
UMA REFLEXÃO 
SOBRE O USO DA 
TECNOLOGIA

DICAS DE TURISMO, 
ESCOLHA DE VINHO E 
ARTE NAS HORAS VAGAS



pelos 94 anos da SBU!

A SBU faz aniversário e 
quer presentear todos 

os seus associados. 

Nova Urologia 
Essencial
EM BREVE Parcelamento

das anuidades

IMPACTO PSICOSSOCIAL E ECONOMICO DA
INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA

URETROSTOMIA PERINEA�| TÉCNICAS AVANÇADAS

USO DE DROGAS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA:
O QUE É DE INTERESSE DO UROLOGISTA

essencial
UROLOGIA

BOAS PRÁTICAS DE CONSULTÓRIO

INTERFACES UROLÓGICAS

DICAS E TRUQUES EM CIRURGIA

ASPECTOS 
ANATOMOPATOLÓGICOS 
DA BIOPSIA PROSTATICA 
DE AGULHA: O QUE TODO 
UROLOGISTA DEVE SABER

UROLOGIA, FOCOS E CONTROVÉRSIAS- UFC

www.portaldaurologia.org.br
MAIS INFORMAÇÕES:



EDIÇÃO 2   |   ABRIL    JUNHO   2020   

té a data em que finaliza-
mos a última edição, nin-
guém poderia imaginar que 
os rumores que então che-

gavam, acerca de uma nova e estranha 
doença originada na distante China, 
pudessem em tão pouco tempo vir a se 
transformar em uma ameaça tão real ao 
mundo inteiro. Individual ou coletiva-
mente, ainda estamos todos sentindo e 
elaborando essas repercussões, que nos 
atingem em maior ou menor grau. Mas 
uma coisa parece certa: o mundo nun-
ca mais voltará a ser o mesmo. O que 
vamos ganhar, o que vamos perder ain-

da permanece incógnito, talvez só mais 
bem dimensionado no futuro, e em um 
plano individual. 

Como não poderia deixar de ser, 
também a SBU se viu atingida, mas 
acabou também por se reafirmar como 
verdadeiramente é: somos cada um dos 
cerca de 5.000 urologistas que a com-

a põem. Se um padece lá, sentimos todos 
aqui. Nossa força, nossa capacidade e nos-
sa grandeza vêm do elo forte que criamos. 
E foi nesse contexto que surgiu a pesquisa 
sobre a Covid-19 e suas repercussões na 
vida dos urologistas, dirigida pelo Dr. Cris-
tiano Gomes e que hoje é destaque nes-
te BODAU. E não poderia deixar de ser. 
Mesmo que não queiramos, essa realidade 
nos envolve a todo o instante, direta ou 
indiretamente, e nada mais certo do que 
conhecer melhor o poder do inimigo para 
sermos capazes de lhe fazer frente. 

Ainda no contexto, e seguindo o 
bordão que norteia a gestão (A SBU não 
para!), vocês irão encontrar várias ações 
já realizadas nesses meses pelo incansável 
time liderado pelo professor Pompeo. As 
seções estaduais também contarão sobre 
suas ações e eventos, muitos já em plata-
formas digitais – a exemplo do consagrado 
SBU em Casa. No setor de relações inter-
nacionais, Dr. Luiz Otavio Torres nos relata 
um pouco do que aconteceu com os even-
tos científicos ao redor do mundo e Dr. 
André Berger, nosso correspondente inter-
nacional, inaugura mais uma incrível ferra-
menta no BODAU: com um clique, você 
poderá repassar a visita de pós-operatório 
que ele fez com o seu assessor robótico, 
sendo acompanhado em tempo real pelo 
colega lá no hemisfério norte. 

Mas, como felizmente há muitas 
outras coisas boas para ocupar as nossas 
mentes, as demais seções são mais leves 
e nos transportam para outros cenários: 
uma urologista artista vem lançar mais cor 
e beleza à revista; um pouco de turismo 
pela serra gaúcha, uma caça à aurora bo-
reau, tudo isso dosado com um pouco de 
ciência, tecnologia e telemedicina, arqui-
tetura e, sim, bons vinhos! 

Um fraterno abraço, desejando saú-
de e proteção para todos!

Boa leitura!

DRA.KARIN MARISE
JAEGER ANZOLCH 
Editora-chefe do BODAU

UM PEQUENO 
VÍRUS E A 
GIGANTESCA 
REPERCUSSÃO 
NA VIDA 
HUMANA

(...) Ainda no contexto, 
e seguindo o bordão 
que norteia a gestão
(A SBU não para!), 
vocês irão encontrar 
várias ações já 
realizadas nesses 
meses pelo incansável 
time liderado pelo 
professor Pompeo”
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pandemia da Covid-19, 
com dimensão inimaginá-
vel, trouxe-nos limitações 
pessoais, profissionais e as-

sociativas. Perdemos a liberdade de nos 
reunir presencialmente e, assim, nossas 
atividades ambulatoriais, hospitalares 
e participação em eventos mudaram 
completamente. De maneira inevitável 
todos tiveram que se adaptar à nova 
realidade! A Diretoria da SBU, biênio 
2020/21, antes de iniciar a gestão tinha 
uma programação bem definida que in-
cluía metas importantes em várias áre-
as, como a educação continuada, de-
fesa profissional, comunicação efetiva 
com os associados e com a população 
leiga, controle administrativo... todas 
sob o princípio da transparência.

O panorama ao assumirmos mu-
dou muito. De início, três processos 
judiciais de vulto, oriundos de passa-
do distante, surgiram nesse período 
de transição e nos obrigaram a tomar 
várias medidas, consumindo muito tra-
balho, organização das defesas e rígido 
controle financeiro.

Como nos permite o estatuto 
da SBU, constituímos uma comissão 
extraordinária de acompanhamento 
jurídico formada pela Diretoria atual, 
presidentes anteriores, presidentes dos 
Conselhos Fiscais, de outras gestões 
e membros da Comissão de Defesa 

A SBU
NÃO PARA

No mês de abril, 
realizamos dois 
encontros com os 
presidentes das 
seções estaduais. 
Em ambos o 
comparecimento 
foi maciço, 22 dos 
24 presidentes 
estavam presentes e 
participativos.”

PROF. ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO
Presidente da SBU a

Profissional. Visamos com isso não 
apenas dividir responsabilidades, mas 
também demonstrar transparência atual 
e para nossa história. Esse tema que 
interessa a todos e que demonstra a 
importância da SBU na defesa de seus 
associados será abordado em número 
próximo do BODAU.

Com a chegada do tsunami Co-
vid-19, mudamos nossa programação 
adotando medidas emergenciais adap-
tadas à situação atual. Essas passaram a 
ter metas prioritárias que incluíram man-
ter a educação continuada, dar orienta-
ções práticas aos urologistas sobre nossa 
atuação nesse período, com ênfase na 
segurança de contágio dos pacientes e 
dos profissionais de saúde (urologistas, 
anestesistas, enfermagem etc.).

Tivemos que fechar, por razões co-
nhecidas, nossa sede central no Rio de 
Janeiro, mas estabelecemos um serviço 
de home office para atendimento efetivo 
e diário aos associados.

Neste período, criamos o progra-
ma SBU em Casa, substituindo o SBU na 
Estrada, que teve, momentaneamente, 
suas atividades interrompidas. Esse é um 
programa virtual que aproveitou os pro-
gressos da tecnologia de comunicação, 
de baixo custo e de alcance geral. Desta-
cam-se neste programa os webinars rea-
lizados nas noites de terças e quintas-fei-
ras, com previsão de continuar enquanto 
durar esta fase de distanciamento social. 
São abordados temas controversos base-
ados em discussão de casos, conduzidos 
por especialistas e com interação  on-
-line com a audiência.

Nosso primeiro webinar teve mais 
de mil acessos! E tem se mantido ao re-
dor de 500 ao nos aproximar da dezena 
de eventos. São todos padronizados com 
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um modelo básico que já tem a “cara” 
da SBU e já está sendo realizado, pelas 
seções estaduais, com produção local.

A Rádio SBU, ou seja, podcasts com 
informações rápidas, já está em linha de 
produção e visa a urologistas, médicos 
de outras especialidades e leigos.

Nosso portal está sendo reformula-
do e teve aumento muito expressivo de 
acessos e constitui veículo importante no 
relacionamento da classe urológica.

Nossas revistas oficiais, o Interna-
tional Brazilian Journal of Urology e o 
BODAU estão sendo publicados regu-
larmente e com reconhecidas qualida-
des. A revista Urologia Essencial está 
sendo revitalizada e terá edições ainda 
este ano. Todos esses veículos têm obje-
tivos definidos evitando-se “concorrên-
cia” entre eles.

Objetivando o maior envolvimento 
da SBU em toda a programação, a Dire-
toria se reúne, nesta fase, diariamente, o 
que inclui, eventualmente, finais de se-
mana. A facilidade de comunicação atual 
nos tem permitido reunir com os chefes de 
departamento, comissões, presidentes das 
seções estaduais, patrocinadores, entre 

outros. No mês de abril, realizamos dois 
encontros com os presidentes das seções 
estaduais. Em ambos o comparecimento 
foi maciço, 22 dos 24 presidentes estavam 
presentes e participativos.

Louvável tem sido o trabalho das co-
missões, dos departamentos, da ESU – o que 
demonstra o espírito de união e de equipe.

Os frutos desse trabalho são evi-
dentes, sendo difícil enumerá-los nes-
te espaço. Apenas para exemplificar, o 

programa científico do Congresso da 
SBU 2021 já está em andamento, assim 
como já foi reservado o centro de con-
venções; as reuniões das Comissões de 
Ensino e Treinamento do Título de Es-
pecialista, da Valorização Profissional, 
entre outros, também estão evoluindo 
de maneira significativa.

No plano do relacionamento in-
ternacional, nossa comissão tem desen-
volvido vínculo de grande valor com as 
principais Sociedades, entre elas a AUA, 
EAU e CAU. Isso significa intercâmbio, 
bolsa de estudo, estágios, cursos, gui-
delines oficialmente traduzidos para o 
português. Mantemos um evento anual 
dentro do programa oficial da AUA.

No mês de maio todos tiveram 
acesso à segunda edição em português 
da AUA News, revista da American 
Urological Association, que traz importan-
tes resumos científicos da Urologia atual.

Neste período da pandemia, todas 
essas realizações são dependentes da 
comunicação com os associados. Faze-
mos aqui um destaque à Comissão de 
Comunicação pelo excepcional serviço 
que tem prestado.

Pedimos desculpas por não ter 
citado nomes durantes essas reflexões, 
foram muitos e o tempo vai se encarre-
gar de distingui-los!

Estamos trabalhando para o ama-
nhã, pós-Covid-19, para o nosso plano 
de gestão estabelecido, que inclui cam-
panhas com sucesso reconhecido como 
a do Novembro Azul.

Nosso Congresso Brasileiro tem 
a tradição que queremos manter em 
2021: ser o terceiro mais importante do 
cenário mundial. Esperamos vê-los lá!

Colegas, união é a palavra de or-
dem. Juntem-se a nós!

A SBU não para!
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DR. ALFREDO CANALINI 
Secretário-geral

epidemia do novo coronavírus 
impôs um novo ritmo de tra-
balho na SBU. Muitas ativida-
des foram suspensas, porém 

o momento assim o exigiu. No momento 
que redijo este texto estou fazendo o iso-
lamento preconizado, porém sem parar de 
trabalhar pela nossa Sociedade.

Nossas reuniões de Diretoria e com os 
vários grupos de trabalho continuam acon-
tecendo por meio digital, assim como nos-
so contato com as indústrias que apoiam 
a SBU. Essa nova forma de reunião está se 
mostrando bastante eficiente, o que nos 
leva a perceber que, mesmo após o término 
do isolamento, essas plataformas poderão 
substituir as reuniões presenciais, e com um 
custo menor para a nossa Sociedade.

As atividades de educação con-
tinuada não foram interrompidas, e o 
projeto SBU na Estrada foi substituído 
pelo SBU em Casa. O primeiro webinar 
desse projeto aconteceu no dia 14 de 
abril, com mais de 1.100 visitantes úni-
cos. Um sucesso certamente.

Algumas alterações no nosso por-
tal estão sendo feitas, e talvez a mais 
significativa nesse momento seja o Co-
nectaUro. Nesse projeto criamos salas 
de bate-papo, contemplando as diversas 
áreas da nossa especialidade, como on-
cologia, disfunção miccional, andrologia 
etc., e que ficarão sob a administração 
dos coordenadores dos respectivos de-
partamentos. 

Sei que essa troca de informações 
já ocorre em grupos de WhatsApp, po-
rém as interessantes discussões que 
acontecem nesses ambientes ficam res-
tritas aos integrantes dos grupos. Assim, 
devido à qualidade das informações que 
lá são postadas, percebemos que um 
conteúdo tão significativo e importante 
deveria chegar a todos os urologistas. 
Por esse motivo criamos essas salas de 
chat, que têm grande capilaridade. Esse 
espaço não é da instituição, pertence a 
todos os urologistas, e fazer esse espaço 
“acontecer” depende de todos nós. O 
ConectaUro está aí, escolha a sua sala e 
entre, todos são muito bem-vindos.

Essa nova forma 

de reunião está se 

mostrando bastante 

eficiente, o que nos 

leva a perceber que, 

mesmo após o término 

do isolamento, essas 

plataformas poderão 

substituir as reuniões 

presenciais, e com um 

custo menor para a 

nossa Sociedade.”

SBU LANÇA 

PLATAFORMA 

DE DISCUSSÃO 

DE CASOS  

a
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DR. RONI DE CARVALHO 
FERNANDES
Diretor de Comunicação

s primeiros 100 dias à 
frente da Comissão Per-
manente de Comunicação 
(CPC) foram intensos. Um 
terço desse tempo foi um 
grande desafio, com o dis-

tanciamento social e afastamento das 
nossas rotinas, devido à pandemia do 
novo coronavírus. 

Em março, organizamos uma gran-
de campanha de orientação sobre a in-
continência urinária, que necessitou ser 
interrompida devido à pandemia da Co-
vid-19, que instituiu o isolamento social 
na maioria das capitais. Assim que for 
possível, iremos finalizar a ação com a 
distribuição de mensagens impressas em 
sacos de pão em padarias de Belo Hori-
zonte, Porto Alegre e São Paulo. No Por-
tal da Urologia (www.portaldaurologia.
org.br), disponibilizamos link para uma 
websérie, na qual os doutores Carlos 
Sacomani, Ricardo Vita e Thiago Hermly 
respondem as dúvidas mais comuns e 
abordam sintomas, diagnóstico e opções 
de tratamento. Contamos com o apoio 
de dois padrinhos para a campanha, os 
paratletas Marcelo Cardoso, da natação, 
e Thiago Amaral, do rugby em cadeira 
de rodas, que gravaram um vídeo publi-
cado nas redes sociais da SBU alertan-
do sobre a importância de se procurar 
o urologista para tratamento adequado.

Tivemos que adaptar a comuni-
cação às novas necessidades utilizando 
ferramentas de videoconferência. In-
tensificamos a comunicação diária com 

BALANÇO DOS 

PRIMEIROS

100 DIAS

temas relevantes conforme as novas re-
alidades, combatemos as falsas notícias. 
Abrimos os canais de comunicação para 
as seções estaduais e nos dedicamos à 
criação de novos serviços para o Portal.

No período de pandemia, pas-
samos a enviar newsletters com mais 
regularidade informando nossos urolo-
gistas sobre assuntos pertinentes relati-
vos à Covid-19. Aproveitamos também 
para produzir textos mais leves sobre 
confinamento.

No Portal da Urologia teremos um 
novo layout para facilitar ainda mais o 
acesso do associado. Novos projetos 
estão em desenvolvimento como Co-
nectaUro, CensUro e Consultório Legal. 
Teremos um site exclusivo para busca de 
urologistas em todo o Brasil (Encontre 
um Urologista) e estratégias para que os 
especialistas tenham destaque nas di-
versas ferramentas de busca na internet. 
O portal para o público leigo também 
será modernizado. A SBU continua tra-
balhando para o associado.

Gostaria de agradecer o apoio da 
Diretoria, comissões e departamentos 
pelas respostas rápidas. A comunicação 
não pode esperar!

O nosso time composto pela co-
missão, funcionários da sede e asses-
soria de comunicação não mediram 
esforços para aproximar a SBU dos seus 
associados!

O distanciamento com certeza nos 
aproximou!

A SBU não para!

O

Abrimos os canais 
de comunicação 
para as seções 
estaduais e nos 
dedicamos à criação 
de novos serviços 
para o Portal.”

http://www.portaldaurologia.org.br
http://www.portaldaurologia.org.br
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DR. ROMOLO GUIDA JR.
1º Tesoureiro

Prezado associado,

Em virtude da paralisação generali-
zada provocada pela crise da Covid-19, a 
Diretoria da SBU deliberou e aprovou uma 
condição temporária para o pagamento 
da anuidade para os nossos associados.

Temos por premissa que nossos as-
sociados estejam ao lado da SBU de forma 
atuante, mas para que isso ocorra, a So-
ciedade precisa manter as suas atividades-
-fim (apoio à prática da Urologia, educa-

CONDIÇÃO 
TEMPORÁRIA 
PARA O 
PAGAMENTO 
DA ANUIDADE

ção continuada, publicação indexada e 
valorização profissional), além do suporte 
financeiro às seções estaduais, precisamos 
do recebimento das anuidades.

Sendo assim, estamos disponibili-
zando abaixo um quadro de desconto e 
parcelamento das anuidades que estejam 
pendentes e da anuidade corrente (2020). 
Para aquele associado que esteja com pen-
dência nas anuidades 2017, 2018 haverá 
desconto proporcional e parcelamento, a 
anuidade de 2019 não terá desconto, mas 
poderá ser parcelada. Para aquele associa-
do que não tem pendência dos anos ante-
riores e que ainda não pagou a anuidade 
de 2020 haverá parcelamento em até 05 
(cinco) vezes.

IMPORTANTE: A condição do des-
conto e do parcelamento para as anui-
dades pendentes só terá validade com o 
pagamento da anuidade de 2020. Os que 
estão com anuidades em aberto podem 
entrar em contato com a Sra. Leyla Ca-
minha, cel – (21) 99544-0905 ou e-mail: 
sbu@sbunet.org.br

Contamos com a participação de to-
dos os nossos associados.

Para aquele 
associado que esteja 
com pendência 
nas anuidades 
2017, 2018 
haverá desconto 
proporcional e 
parcelamento (...)”

mailto:sbu@sbunet.org.br
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\DEPARTAMENTO DE
DE ANDROLOGIA 
(SEXUALIDADE, INFERTILIDADE    
E ADOLESCÊNCIA)              

 
ATIVIDADES PARA 
O BIÊNIO 2020/21

O Departamento de Andrologia 

para o biênio 2020-2021 agregou em 

sua área de atuação as subáreas: Sexuali-

dade, Infertilidade e Adolescência.

1 - Os membros responsáveis pela con-

dução da Sexualidade estarão diante 

do desafio de mapearem informações 

juntamente aos urologistas visando à 

identificação daqueles que atuam em 

andrologia. Será feito a partir do envio 

de questionário autorresponsivo via 

internet Google Forms (baixo custo) 

usando lista de e-mails dos associados 

adimplentes da SBU.

Justificativa: Conhecer a atuação dos 

urologistas na área de andrologia em 

nosso País, fundamentando futuras 

iniciativas direcionadas para melhor 

qualidade no ensino e educação em 

andrologia.

2 - Outra iniciativa dos membros da 

Sexualidade será especificamente 

a elaboração de Registro Brasileiro 

de Implante de Prótese Peniana, 

utilizando questionário desenvolvido 

e administrado por um mestrando da 

FMABC, orientado pelo Prof. Dr. Sidney 

Glina. Os resultados da dissertação 

de mestrado serão publicados com 

menção à contribuição da SBU e seus 

associados. 

Justificativa: Conhecer a atuação prá-

tica dos urologistas quanto ao manejo 

de implantes de prótese peniana em 

nosso País, fundamentando futuras 

iniciativas direcionadas para melhor 

qualidade no ensino e educação. Esse 

registro poderá ser custeado pelas 

empresas que comercializam próteses 

penianas no Brasil (exemplo: Coloplast, 

Boston, Promedon, etc) sem custos 

para Sociedade Brasileira de Urologia.

3 - Como incentivo e valorização inte-

lectual e pesquisas dos associados 

da SBU vamos instituir premiações 

aos melhores trabalhos científicos 

(pôster/vídeo) na área de andrologia 

com entrega de certificados durante 

o Congresso Brasileiro de Urologia 

(Brasília, 2021). Os prêmios serão nas 

seguintes categorias:

A - Melhor artigo de andrologia 

publicado (em qualquer seção) na 

revista International Brazilian Journal 
of Urology nos últimos dois anos.

B - Melhor vídeo em andrologia publi-

cado na revista International Brazilian 
Journal of Urology nos últimos dois 

anos.

C - Melhores trabalhos em androlo-

gia (pôster e oral) apresentados no 

próximo Congresso Brasileiro de 

Urologia, em 2021.

Observação: O Departamento de 

Andrologia da SBU será responsável 

por constituir a comissão científica 

julgadora. 

4 - Vamos dar continuidade ao trabalho 

dos membros do Departamento de 

Andrologia de anos anteriores, editar 

nova Atualização das Recomendações 

em Distúrbio Androgênico do Envelhe-

cimento Masculino (DAEM) – última 

edição foi em 2017.

Justificativa: Atualizar as recomenda-

ções a partir de avanços científicos 

no tratamento de pacientes com 

câncer de próstata e doenças cardio-

vasculares. Além disso, os guidelines 

da AUA e EAU servirão de base para 

possíveis alterações. Vamos buscar 

parcerias com indústrias farmacêu-

ticas.

5 - Continuidade do projeto de edu-

cação à distância PEC-EAD, com 

gravação de aulas e debates sobre 

vários temas pertinentes à área de 

andrologia (sexualidade, infertilidade 

e adolescência); realizando as grava-

ções durante o Congresso Paulista 

de Urologia (São Paulo, 2020) e Con-

gresso Brasileiro de Urologia (2021). 

6 - Vamos dar continuidade ao 

acompanhamento do processo 

sobre aprovação de prótese peniana 

inflável pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar juntamente com 

a Comissão de Defesa Profissional 

da SBU, bem como honorários e 

aprovação das cirurgias de reversão 

de vasectomia microcirúrgica e a 

varicocelectomia microcirúrgica.

7 - Durante o Tutorial de Andrologia 

no Congresso Brasileiro de Urologia, 

vamos intensificar palestras mais 

interativas e dinâmicas com maior 

potencial de aplicação na prática clí-

nica diária, selecionando e incluindo 

novos especialistas, com destaque 

nas áreas de sexualidade, infertilida-

de e adolescência.

8- Daremos continuidade ao projeto 

para intensificar a Campanha de 

Conscientização da Saúde do Ado-

lescente Masculino (#VemProUro), 

lançada em 2018, com material in-

formativo, vídeos e áudios (podcast) 

e buscando uma melhor exposição 

em todas as mídias para alcançar a 

população brasileira de modo mais 

significativo.   

Observação: Realizar enquete com 

adolescentes masculinos nas escolas 

públicas e privadas. Dessa forma, a 

SBU terá a sua  própria informação 

populacional da porcentagem dos 

que vão para o urologista. Mos-

trando informação oficial de uma 

Sociedade, podemos “bater na 

porta” dos governantes e mostrar 

as necessidades existentes para essa 

população masculina jovem. 

 9 - Estudar uma mudança para o fu-

turo no currículo com a Comissão de 

Ensino Médico, colocando a neces-

sidade de ambulatórios dedicados à 

saúde do adolescente masculino na 

nossa residência médica. 
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\DEPARTAMENTO DE
DISFUNÇÕES MICCIONAIS              

 
ATIVIDADES DE 
2020/2021

O Departamento de Disfunções 

Miccionais congrega as áreas de Urologia 

Feminina, Uroneurologia e Hiperplasia 

Prostática Benigna. Cada área tem sua 

chefia própria e membros de elevado ní-

vel científico e valor pessoal. Convidei-os 

a enumerar as ações que estão desenvol-

vendo e as que pretendem levar a cabo 

neste biênio:

ÁREA DE UROLOGIA FEMININA
Dr. Alexandre Fornari

Nos primeiros meses da gestão, 

desenvolvemos várias ações de divul-

gação do Dia Internacional da Inconti-

nência Urinária. No entanto essas ações 

tiveram de ser interrompidas em razão 

da crise da Covid-19. Pretendemos, 

mesmo assim, desenvolver as ações pla-

nejadas quando a situação permitir. A 

ideia é compreender o que a população 

leiga sabe a respeito de incontinência 

urinária e ensinar que o urologista é o 

10 - Projeto Paternidade visa a conscien-

tizar e propiciar treinamento a urolo-

gistas com técnicas e procedimentos 

em centro médico de excelência em 

infertilidade masculina (ex: FMABC).

11 - Os membros responsáveis pela con-

dução da infertilidade estarão diante 

do desafio de mapearem informações 

e a prática dos urologistas visando à 

identificação daqueles que atuam na 

avaliação e tratamento do homem 

infértil. Será feito a partir do envio 

de questionário autorresponsivo via 

internet Google Forms (baixo custo) 

usando lista de e-mails dos associados 

adimplentes da SBU.

12 - Mídia social: estruturação de equipe 

visando à elaboração de respostas rápi-

das e fundamentadas cientificamente 

para questionamentos na área de 

andrologia (sexualidade, infertilidade e 

adolescência), provenientes dos diver-

sos meios de comunicação e aproximar 

o departamento em todas as mídias 

digitais dentro do Portal da Urologia.

13 - Revisar termos de consentimento 

livre e esclarecido em andrologia (ex.: 

vasectomia, postectomia, implante 

de prótese peniana etc.) buscando 

atualização e clareza nas informações 

existentes no Portal da SBU.

14 - Reativação do projeto Sexual Medicine 

Review, no qual colegas serão convi-

dados a fazer um resumo comentado 

de artigos específicos e de interesse do 

Departamento de Andrologia.

Dr. Fernando Nestor Facio Junior, 
diretor
Membros:
Dr. Carlos Teodósio Da Ros (RS)
Sexualidade 
Dr. Dimas Lemos Antunes (PE)
Sexualidade 
Dr. Giuliano Aita (PI)
Sexualidade 
Dr. Marcello Machado Gava (SP)
Infertilidade 
Dr. Daniel Suslik Zylbersztejn (SP)
Infertilidade/Adolescência

Confira na versão 
on-line o artigo: 
A vida sexual 
em tempos de 
pandemia, do 
Dr. Dimas Lemos 
Antunes

Acesse
pelo QR Code

especialista ideal para avaliar e tratar 

problemas relacionados ao controle uri-

nário. Esse projeto deverá ser expandido 

na forma de uma pesquisa multicêntrica 

de âmbito nacional. 

Desta forma, poderemos traçar 

ações mais efetivas para o público leigo 

que venham a beneficiar os portado-

res de incontinência urinária em todas 

as suas formas. Várias outras ações 

de ensino e associativas para o biênio 

2020/21 estão sendo planejadas e serão 

comunicadas oportunamente.  

 

ÁREA DE URONEUROLOGIA
Dr. Ailton Fernandes

Estamos dando continuidade 

ao programa Curso de Urodinâmica 

On-line, iniciado na gestão anterior. 

O curso foi composto de dois 

módulos: o teórico on-line, com 15 

aulas envolvendo os principais temas 

relacionados ao estudo urodinâmico 

e apresentado por experts de todo 

o Brasil, e o prático, baseado em 

modelos urodinâmicos, que aconteceu 

durante o Congresso Brasileiro de 

Urologia em Curitiba. 

Estamos também trabalhando 

na conclusão do artigo Tradução para 
o Português do Relatório da Sociedade 
Internacional de Continência sobre a 
Terminologia para Disfunção Neurogêni-
ca do Trato Urinário Inferior em Adultos 
(DNTUIA). Nesta época de distanciamen-

to, temos desenvolvido vários cursos e 

atividades educativas on-line, com apoio 

da Escola Superior de Urologia e da 

Comissão de Comunicação. 

 

ÁREA DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA 
BENIGNA
Dr. Ricardo Vita

A área inicia mais uma gestão com 

o escopo de expandir o conhecimento e 

a disseminação de informação a todos 

os associados e a toda população. Os 

projetos de educação continuada, 

Acesso  pelo 
CELULAR

CLIQUE

https://portaldaurologia.org.br/medicos/pdf/bodau/2020/Materias-celular_O_que_interessa_QRCODE_Dimas_Lemos_Antunes.pdf
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modificados temporariamente devido 

à Covid-19 para webinars por meio do 

programa SBU em Casa, que felizmente 

alcança uma enorme parcela de nossos 

colegas associados, serão retomados 

assim que for prudente. A missão do 

Dr. Prost, na figura lúdica do simpático 

colega em boneco, continuará em 

diversos centros nacionais a fim de 

levar informação e educação em saúde 

urológica à nossa carente população. 

Na parte científica, a tradução 

da padronização de terminologia dos 

Sintomas do Trato Urinário Masculino da 
Sociedade Internacional de Continência 

está em publicação e em breve servirá 

de alicerce para o urologista brasileiro 

utilizar sempre a mesma nomenclatura 

em disfunção miccional masculina 

de forma uniformizada e oficializada. 

Estamos atentos à chegada de novas 

tecnologias minimamente invasivas 

para o tratamento da HPB que já estão 

disponíveis na Europa e Estados Unidos e 

em breve chegarão ao Brasil.

Dr. Cristiano Mendes Gomes, diretor

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

\DEPARTAMENTO DE
INFECÇÃO E INFLAMAÇÃO              

 
IMPACTO DA 
COVID-19 NA ÁREA

Caros colegas, 

O Departamento de Doenças 

Infecciosas e Inflamatórias pretende 

na gestão atual, com foco nas metas 

elencadas pelo nosso presidente, Prof. 

Antonio Carlos Lima Pompeo, atuar na 

educação continuada, iniciando a revisão 

e atualização das diretrizes, guidelines e 

orientações que tenham sido publicadas 

há mais de dois anos como: infecções 

sexualmente transmissíveis, infecções 

urológicas, dor pélvica crônica, uso 

racional dos antibióticos, etc. Com uma 

abordagem principal para os aspectos 

práticos do dia a dia do urologista. 

Ainda nessa área participará dos 

programas do ConectaUro, BODAU e do 

Congresso Brasileiro de Urologia, com os 

avanços da especialidade. 

A educação da população em um 

tema tão sensível à saúde pública, como 

as infecções, também será foco desta 

gestão com informes ao leigo e aproxi-

mação com áreas da atenção básica.

Para que possamos agregar co-

nhecimento e melhor atuar em prol do 

urologista faremos algumas pesquisas 

on-line sobre a atuação dos nossos pro-

fissionais nessas áreas. Para isso conta-

mos com seu apoio.

Dr. José Carlos Trindade Filho, diretor

CURSO ON-LINE DA AUA

A pandemia da Covid-19 levou ao 

adiamento ou até mesmo ao cancela-

mento de vários eventos científicos no 

primeiro semestre de 2020. Tal fato im-

pactou de modo negativo todas as áreas 

do conhecimento urológico, não sendo 

diferente com atividades de atualização 

em infecções e inflamações do trato 

urinário. As atividades on-line e cursos 

de educação à distância ganharam força 

no período de isolamento social adotado 

no Brasil, assim como em diversos outros 

países, como medida de redução do 

contágio pelo vírus SARS-CoV-2. 

A AUA tem disponível no seu site 

(para membros) o curso Clinical Cases 
in Urology: Recurrent Uncomplicated 
Urinary Tract Infections in Women 

(https://bit.ly/AUAuriinf). O objetivo é 

promover uma integração das diretrizes 

de infecção urinária não complicada em 

mulheres, publicadas em 2019 pela AUA, 

à prática clínica. Abrangente e dinâmico, 

o curso é uma excelente oportunidade 

de atualização sobre um tema de grande 

relevância no cotidiano do urologista. 

Foi disponibilizado em 26/11/2019 

e permanecerá ativo para acesso até 

26/11/2022.

Entre as publicações científicas 

sobre cistite intersticial/bexiga dolorosa 

nos primeiros meses de 2020, destaca-

se a ênfase dada por várias publicações 

ao fenótipo Úlcera de Hunner, 
inclusive com uma revisão sistemática e 

metanálise (J Urol. 2020; doi: 10.1097/

JU.0000000000001031). Outros estudos 

abordaram opções de tratamento desde 

técnicas de medicina chinesa tradicional, 

passando pelas terapias intravesicais com 

toxina botulínica, DMSO e reposição de 

glicosaminoglicanos, até o tratamento 

cirúrgico mais radical. Um consenso de 

grande parte das publicações é a falta de 

estudos com elevado nível de evidência 

científica, o que limita a adoção de 

muitas das condutas propostas de modo 

inquestionável na prática clínica. 

Ainda para este ano está prevista 

a publicação peer-reviewed das Reco-

mendações para abordagem clínica de 

infecções não complicadas do trato 

urinário inferior em mulheres grávidas 

e não grávidas, realizada em conjunto 

pela Sociedade Brasileira de Urologia, 

Sociedade Brasileira de Infectologia, 

Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade 

Brasileira de Patologia Clínica. O docu-

mento representa um importante marco 

na atuação conjunta de várias especia-

lidades médicas para uniformização de 

condutas frente às infecções urinárias 

não complicadas na mulher. 

Dr. José Carlos I. Truzzi

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
EM ÉPOCA DE PANDEMIA É
FATOR DE RISCO

A pandemia da Covid-19 atingiu 
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de forma impactante todos os seg-

mentos das Sociedades, no entanto, a 

repercussão na área da saúde é signi-

ficativamente preocupante. Além da 

insegurança e desconforto com rela-

ção a um possível colapso do sistema 

de saúde, experimentado por outros 

países, levando-nos a direcionar quase 

a totalidade dos recursos para o apoio 

médico-hospitalar aos pacientes acome-

tidos pela infecção, deparamo-nos com 

dilemas de como proceder para continu-

ar a prestar atendimento aos pacientes 

com outras enfermidades cotidianas.

O nosso grande desafio é encon-

trar o equilíbrio necessário para manter 

em segurança nossas equipes e nossos 

pacientes, sem negligenciar os casos de 

urgência, emergência e oncológicos que 

diuturnamente nos chegam na Urologia.

Em recente entrevista à AUA, o 

Dr. Jonathan Rubenstein (1) destacou a 

importância de se observar os cuidados 

preventivos durante o atendimento e 

manejo dos pacientes urológicos, man-

tendo-se atenção constante às orienta-

ções do Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças norte-americano (CDC), que, 

segundo sua avaliação, estará continu-

amente atualizando e mudando suas 

recomendações, por tratar-se de uma 

doença ainda bastante desconhecida. Em 

outra abordagem, o Dr. John Gore (2) 

ressalta a preocupação de se resguardar 

e conservar insumos, equipamentos de 

proteção e a própria capacidade dos 

hospitais, postergando-se ao máximo 

os procedimentos considerados eletivos, 

ainda que seja uma tarefa bastante ár-

dua de se interpretar o que é eletivo em 

muitos casos.

Um estudo retrospectivo multi-

cêntrico chinês (3) publicado em abril 

demonstrou como pacientes potencial-

mente pré-contaminados apresentavam 

uma evolução pós-operatória desfavo-

rável por desenvolverem os sintomas de 

infecção por Covid-19 neste período. 

Foram identificados 37 pacientes que 

desenvolveram a infecção no período 

pós-operatório, tendo se apresentado 

assintomáticos ao momento da inter-

nação. O que se verificou foi que o 

período de incubação foi mais curto que 

previamente descrito em outros traba-

lhos, 44.1% necessitaram de UTI e a taxa 

de mortalidade foi de 20.5%. Portanto 

há que se ponderar que a inclusão de 

pacientes para procedimentos cirúrgicos 

pode constituir um fator de risco, tanto 

para a infecção intra-hospitalar Covid-19 

quanto para o prognóstico.

Neste cenário em que o bom senso 

e a ciência constituem uns de nossos 

principais parâmetros, devemos mini-

mizar o possível fluxo de pacientes em 

nossos consultórios e hospitais, observar 

as recomendações de proteção individu-

ais preconizadas e até mesmo rediscutir a 

telemedicina.

Referências: 

1. AUA Inside Tract Podcast Transcript 

Episode No. 89 

2. AUA Inside Tract Podcast Transcript 

Episode No. 88 

3. S. Lei et al., Clinical characteristics 

and outcomes of patients under-

going surgeries during the incuba-

tion period of COVID-19 infection, 

EClinicalMedicine (2020) 

Dr. Marcus Medeiros

Nas próximas edições apresenta-

remos todos os novos membros do 
Departamento com as discussões dos 
projetos que serão realizados.

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

\DEPARTAMENTO DE
INTEGRAÇÃO ASSOCIATIVA              

 
NOVOS PROJETOS 
PARA PROMOVER 
A INSERÇÃO DO 
UROLOGISTA 
NO MERCADO

Conduzir este departamento é 

missão de enorme responsabilidade, visto 

que o coordenador antecessor é o nosso 

atual presidente.

A estrutura do departamento o apre-

senta subdividido nas áreas de Urologistas 

Seniores, Urologistas Mulheres, Urologistas 

Jovens e Responsabilidade Social. 

O escopo primordial é, em todos 

os aspectos, promover a inserção e 

reinserção de todos os estratos abrangi-

dos nessa missão. 

Os urologistas recém-formados, 

ainda mais diante de uma Sociedade 

heterogênea como a nossa, necessitam 

auxílio e apoio na construção de suas 

vidas profissionais, justo porque, na 

maioria das instituições formadoras, 

não temos esse processo construtivo 

de ensinar a “vida real” a eles. Coorde-

nada pelo Dr. Arie Carneiro, a Área do 

Jovem Urologista promoverá a inserção 

de todos os colegas recém-formados e 

residentes em programa de “milhagem” 

com projetos de educação continuada, 

preparação para o TiSBU, estímulo a 

publicações científicas e pós-graduações, 

programas de intercâmbios e fellowships, 
sempre pautado na meritocracia justa e 

saudável. Ao final, abrir espaço para o 

jovem urologista ter participação ativa 



 O QUE INTERESSA 13

EDIÇÃO 2   |   ABRIL    JUNHO   2020   

no Congresso Brasileiro de Urologia.

Aos urologistas seniores, nada 

mais justo do que o reconhecimento 

ao caminho que trilharam para nosso 

próprio sucesso futuro. Resgatar essas 

conquistas, mostrar o empenho que tive-

ram e participar da construção do nosso 

futuro é não só uma honra, mas um 

objetivo nosso! Uma rica biografia de 

grandes nomes da Urologia nacional irá 

engrandecer nossa história e apresentar 

todo o caminho trilhado para chegarmos 

a esse patamar em que nos encontra-

mos. Temos certeza de que o Dr. Eliseu 

Denadai e o Dr. Valdemar Ortiz conduzi-

rão essa missão com maestria. 

Às mulheres, não deveríamos 

precisar exaltar isso dessa maneira, 

mas é mais que evidente que vosso 

papel na medicina e Urologia é ímpar 

e merece não só respeito, mas toda 

a nossa atenção e dedicação para 

inserção justa e igualitária no mercado 

nacional, livre de quaisquer obstáculos 

e preconceito. Contem conosco! Em 

continuidade com o planejamento ini-

ciado na gestão anterior, a Dra. Maria 

Cláudia Bicudo Fürst manterá a busca 

por representatividade das mulheres 

nos diversos segmentos da sociedade e 

especialidade, bem como por parce-

rias com as líderes femininas interna-

cionais, que muito têm contribuído 

através de apoio e suporte mútuos, 

com o escopo de equilíbrio entre a 

vida pessoal e profissional.

E ao nosso povo brasileiro, tão 

carente de tantas coisas, como edu-

cação e saúde mínimas, nosso dever 

como médicos e cidadãos, como insti-

tuição ligada à saúde, é fazer chegar 

a todos a informação e, sempre que 

possível, a assistência.

Coordenaremos, em conjunto 

aos departamentos técnicos, ações 

de cunho educacional e assistencial à 

população, especialmente nos rincões 

de maior dificuldade de capilarização 

da informação. O Dr. Prost, exemplo 

de abrangência e sucesso desse tipo 

iniciativa, servirá de modelo para que 

outras grandes ações, como o Pee 
Parade ou a Campanha #VemProUro, 

possam sistematicamente ser aplicadas 

em todas as regiões de nosso País. 

Ademais, uma primeira Caravana Uro-

lógica está sendo concebida para levar 

a algumas cidades de três estados, de 

forma itinerante, informação e assis-

tência multidisciplinar.

Por fim, estreitaremos os laços 

da Sociedade Brasileira de Urologia 

com as Forças Armadas Brasileiras, 

por intermédio do general-de-brigada 

médico Sergio dos Santos Szelbraciko-

wski, urologista de maior patente em 

nosso País. Essas instituições possuem 

um forte cunho assistencial e social, 

levando saúde, educação e infraes-

trutura aos locais mais carentes e de 

difícil acesso, o que fará com que essa 

aproximação, sem dúvida alguma, en-

riqueça ainda mais a atuação de nossa 

sociedade em abrangência nacional.

Dr. Ricardo Luís Vita Nunes, diretor

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

\DEPARTAMENTO DE
TERAPIA MINIMAMENTE 
INVASIVA              

 
PLANEJAMENTO 
2020/2021

Nesta edição do BODAU, vamos 

apresentar as ações planejadas pelo 

Departamento de Terapia Minimamente 

Invasiva da SBU. Essas atividades serão 

implementadas no biênio 2020-2021. 

Boa leitura!

CIRURGIA ROBÓTICA 
Dr. Eliney Ferreira Faria

Uma das estratégias é investir em 

tutoriais on-line. As aulas terão dois seg-

mentos. No nível básico, o foco será nos 

passos iniciais: certificação, treinamento 

(prostatectomia radical, pieloplastia, ne-

frectomia parcial). Já no nível avançado, 

abordaremos casos desafiadores (pros-

tatectomia radical, nefrectomia parcial, 

cistectomia radical etc.). Abaixo, seguem 

outras propostas de capacitação:

• Tutorial do Congresso Brasileiro de 

Urologia e outros congressos que 

solicitarem;

• Regulamentação da certificação e 

capacitação da cirurgia robótica no 

Brasil;

• “Um dia com robô”: abertura para 

imersão em vários locais do Brasil 

para receberem associados com 

interesse na capacitação do proce-

dimento; 

• “Robótica 12 horas”: um dia de 

robótica com discussão teórica e 

transmissão de cirurgias ao vivo ou 

gravadas na íntegra; 

• Robô chat: canal de discussão de 

casos e ajuda para o associado;

• Robótica para residentes: curso de 

imersão para residentes, com aulas 

on-line e simulador itinerante. 

CRIOTERAPIA/HIFU
Dr. Stenio Zequi

Além de defender o status do HIFU 

fora de ambiente exclusivo de pesquisa 

no Conselho Federal de Medicina, temos 

metas educacionais para a Urologia. 

Planejamos dois tipos de capaci-

tações. A primeira delas é um curso bá-

sico, rápido. Seriam cursos de 2h-2h30 

no qual abordaríamos vários aspectos 

do método. Esse curso básico poderá 

ser apresentado em todos os eventos 

oficiais da SBU.

Outra metodologia de ensino será 

a realização de curso on-line composto 

de cerca de 20 aulas de 10 min a 15 

min. O material será gravado por profes-



14    BODAU    |    O QUE INTERESSA

    EDIÇÃO 2   |    ABRIL    JUNHO  2020

sores nacionais e estrangeiros. Criaría-

mos um “bloco” de aulas sobre alguns 

temas e os liberaríamos periodicamente.

LAPAROSCOPIA
Dr. Eduardo Carvalhal

Pretendemos aproximar nossos co-

legas associados por meio de plataformas 

digitais, dentro do contexto atual e da di-

ficuldade de realizar eventos presenciais, 

prezando pela qualidade da discussão 

científica e do conteúdo selecionado. 

Nossa primeira iniciativa está sendo 

a organização de encontros tipo webinar, 

nos quais abordaremos a cirurgia minima-

mente invasiva em temas como: câncer 

renal; câncer de próstata e neoplasias 

uroteliais; e cirurgia reconstrutiva. Essas 

atividades serão realizadas em conjun-

to com as seções de cirurgia robótica e 

endourologia do departamento. 

Temos o projeto de disponibilizar ví-

deos de alta qualidade com dicas práticas 

para as principais cirurgias laparoscópicas 

no Portal da Urologia. Por fim, já inicia-

mos os trabalhos para a preparação do 

próximo Congresso Brasileiro de Urologia 

(2021, Brasília).

ENDOROULOGIA
Dr. Ernesto Reggio

A seguir, apresentamos várias pro-

postas de ação de educação continuada.

- Reunião clínica virtual - reali-

zação de encontro mensal para discutir 

casos clínicos de endourologia e litíase 

urinária.

- Webinar - os seminários poderão 

ser únicos para a abordagem de temas 

pontuais ou constituir módulos sequen-

ciais para a abordagem de um tema de 

maior complexidade.

- Cirurgias (pseudo) ao vivo - 

apresentação de cirurgia editada, seguida 

de discussão interativa entre mesa e 

associados.

- Cursos hands-on - os locais serão 

definidos após reunião conjunta com a 

CET e serviços que desejam receber o 

treinamento.

- Projeto Otimizando a LECO - tal 

procedimento vem sendo resgatado e 

sua posição no tratamento dos cálculos 

urinários mais bem definida.

- Atlas de Endourologia - material 

com grande quantidade de imagens rela-

cionadas ao diagnóstico e procedimentos 

em endourologia.

- Programa Endourologia em 
Foco - ação com o propósito de forta-

lecer os conceitos de endourologia na 

população de jovens urologistas.

Dr. Marcos Flávio Rocha, diretor

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

\DEPARTAMENTO DE
UROPEDIATRIA              

 
UM PANORAMA DA 
UROPEDIATRIA NO 
BRASIL

Entre as várias subespecialidades 

da Urologia, aquela dedicada à Urologia 

pediátrica tem passado nos últimos anos 

por um período de renovado interesse por 

parte de residentes e jovens urologistas 

em nosso País. O BODAU conversou com 

o diretor do Departamento de Uropedia-

tria da Sociedade Brasileira de Urologia, 

Dr. Francisco Tibor Dénes. Confira:

BODAU – Como está a área de atua-
ção em pediatria urológica no País?
Dr. Francisco Tibor Dénes – Como 

em outros países, no Brasil, os pioneiros 

estabeleceram as bases iniciais desse cam-

po de atuação há mais de meio século, 

baseados em poucos centros de exce-

lência. A subespecialidade prosperou de 

uma maneira brilhante, porém em áreas 

relativamente restritas das anomalias uro-

lógicas pediátricas, baseadas, na maioria 

dos casos, em tratamentos cirúrgicos 

geralmente bem-sucedidos, porém limi-

tados de algumas poucas malformações 

congênitas do trato urinário e genital. 

Assim sendo, apesar de avanços pon-

tuais destacados em técnicas cirúrgicas 

específicas, por muito tempo a área de 

atuação da subespecialidade permaneceu 

relativamente limitada, oferecendo pouco 

atrativo para os jovens médicos no início 

de suas carreiras.  

BODAU – Quais são as novidades da 
área?
FTD – Nas últimas décadas, na esteira 

do considerável progresso científico e 

tecnológico da medicina em geral, assim 

como da Urologia em especial, a subespe-

cialidade da Urologia pediátrica também 

apresentou um forte desenvolvimento e 

ampliação nas suas áreas de atividade. 

Os novos métodos de imagem permiti-

ram o diagnóstico precoce de inúmeras 

afecções, inclusive no período antenatal, 

com precisão anteriormente inimaginável. 

Outros métodos de avaliação anatômica 

e funcional, em razão da sua imprecisão 

e devido à alta dose de radiação, foram 

aprimorados ou substituídos, tendo sido 

introduzidos outros métodos muito mais 

precisos e pouco ou não ionizantes. Além 

dos antigos equipamentos endoscópicos, 

novos e sofisticados materiais endoscó-

pios, endourológicos e laparoscópicos 

miniaturizados, apropriados para uso na 

faixa etária pediátrica, foram incorpora-

dos à prática, os quais hoje permitem, 

assim como ao urologista de adulto, aces-

so livre ao interior da cavidade peritoneal 

e de todo o aparelho urinário, inclusive 

em lactentes, substituindo os tradicionais 

procedimentos incisionais. Mais ainda, os 

recentes avanços em equipamentos robó-

ticos permitirão que, dentro em breve, a 

maioria dos procedimentos reconstrutivos 

corriqueiros da subespecialidade sejam 

realizados com essa tecnologia, sem 

limites de idade e tamanho do paciente. 
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Paradoxalmente, os novos conhecimen-

tos sobre a fisiopatologia de algumas das 

afecções uropediátricas mais importantes 

trouxeram modificações significativas 

nas alternativas de seus tratamentos, 

que hoje deixaram de ser unicamente 

cirúrgicos, como ocorria nos primórdios 

da uropediatria, tendo como exemplo 

maior o carro-chefe da cirurgia da época, 

o refluxo vesicoureteral. Assim, os trata-

mentos clínico, endoscópico e laparos-

cópico do refluxo têm sido empregados 

com sucesso em substituição da cirurgia 

aberta, tão praticada anteriormente. 

BODAU – Quais os benefícios da 
atuação multidisciplinar?
FTD – O trabalho conjunto com 

nefrologistas pediátricos alavancou 

a compreensão dos mecanismos de 

dano renal progressivo, decorrente de 

infecção recorrente e obstrução, permitiu 

que se pudesse intervir precocemente 

no referido processo para prevenir o 

comprometimento funcional irreversível 

e a necessidade de transplante renal, 

seja clinicamente, com novas medica-

ções, seja cirurgicamente, com alterna-

tivas inovadoras e de fácil realização e 

aceitação. Contudo, quando necessário, 

o transplante renal é realizado rotineira-

mente e com sucesso nessa faixa etária. 

Paralelamente, o conhecimento acu-

mulado no campo da fisiopatologia do 

trato inferior dos adultos foi incorporado 

às crianças, permitindo a instituição de 

tratamentos bem-sucedido em inúmeras 

disfunções miccionais na infância, tanto 

com medicamentos como com equipa-

mentos e técnicas eletrofisiológicos. 

BODAU – O que tem mais evoluído 
na área?
FTD – Uma das mais brilhantes evolu-

ções terapêuticas no campo da Urologia 

pediátrica nas últimas décadas foi a que 

se observou na área da oncologia, em 

particular no tratamento dos nefroblas-

tomas ou tumor de Wilms. A terapêutica 

multidisciplinar atualmente empregada, 

baseada na quimioterapia, na cirurgia, 

preferencialmente de caráter minimamen-

te invasivo, e eventualmente na radiotera-

pia, oferece excelente sobrevida à grande 

maioria dos pacientes, com morbidade 

significativamente reduzida, inimaginável 

há poucas décadas. 

Do mesmo modo, avanços se-

melhantes foram também introduzidos 

nas áreas de Urologia fetal e neonatal, 

no tratamento extra e intracorpóreo da 

urolitíase pediátrica, na avaliação e trata-

mento clínico e cirúrgico dos distúrbios 

de diferenciação sexual e na correção das 

inúmeras malformações urogenitais. 

Dentro de todo esse progresso, a 

Urologia pediátrica brasileira teve ativa 

participação de inúmeros especialistas 

nacionais, evidenciada pelos inúmeros 

trabalhos de ponta em várias áreas, divul-

gados em publicações de renome, numa 

densidade pouco evidenciada em outras 

subespecialidades da Urologia. 

Por todos esses avanços, pela 

abrangência de sua atuação e pelos exce-

lentes resultados que somos capazes de 

obter no tratamento da maioria dos ca-

sos, mas talvez apenas por ser um desvio 

de minha formação, acredito firmemente 

ser a área da uropediatria uma das mais 

belas, completas e profícuas da Urologia, 

quiçá de toda a cirurgia. Quero crer que 

seja essa a mesma opinião de muitos dos 

jovens urologistas que nos procuram, 

manifestando seu interesse em aprofun-

dar-se no estudo dessa subespecialidade, 

para poder exercê-la com segurança e 

satisfação no futuro. 

BODAU – A Urologia pediátrica pode 
ser encarada como uma especialidade 
à parte da Urologia?
FTD – Por todas as características e 

avanços previamente elencados, ficou 

evidente que na última década a Urologia 

pediátrica deixou de ser um mero apêndi-

ce da Urologia, restrito ao tratamento de 

poucas patologias. Hoje muitos chegam 

a considerá-la uma especialidade per se, 

com interesses específicos e ampla abran-

gência. Deve-se ressaltar, contudo, que 

muitas das subespecialidades da Urologia 

tiveram progresso equivalente, ganhando 

volume nas suas respectivas áreas de atu-

ação, obrigando muitos a se aprimorarem 

dentro de áreas específicas. Vale ressaltar, 

entretanto, que o tratamento de qualquer 

patologia uropediátrica tem um diferen-

cial em relação à das outras subespecia-

lidades urológicas: nossos pacientes não 

são adultos! São crianças e adolescentes 

que têm afecções diferentes daquelas dos 

adultos, que necessitam tratamentos dis-

tintos e muitas vezes desconhecidos pelos 

urologistas em geral e que se comportam 

de maneira diferente de adultos, muitas 

vezes tendo pais preocupados e ansiosos. 

E muito do que fazemos e como fazemos 

deixará marcas indeléveis na vida e futuro 

de nossos pacientes e suas famílias, para 

o bem e para o mal!

BODAU – Como está a formação do 
urologista pediátrico?
FTD – Em decorrência dessas variáveis e 

dos avanços diagnósticos e terapêuticos 

já relatados, em muitos centros a forma-

ção dos urologistas pediátricos passou a 

ser mais exigente e completa, propondo-

-se até, em certos serviços, uma dicoto-

mização completa na formação das duas 

especialidades. Embora pessoalmente jul-

go importante a formação adequada de 

especialistas em Urologia pediátrica, não 

compartilho da ideia de dicotomização. 

A meu ver, com os programas vigentes 

de residência médica em nosso meio, a 

formação correta do urologista deve ser 

obtida após os dois primeiros anos de 

cirurgia geral, durante os três anos de re-

sidência complementar na especialidade, 

realizados em serviços de boa qualidade, 

e que incluam necessariamente estágios 

de longa permanência em unidades bem 

estruturadas de Urologia pediátrica. Com 

isso, o jovem médico poderá adquirir 

experiência completa em todas áreas da 

Urologia, inclusive nas mais tecnológicas, 

e também obterá suficiente conhecimen-

tos para poder atuar com proficiência 
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em boa parte das afecções uropediátri-

cas. Se, no entanto, tiver desejo de se 

aprofundar na subespecialidade, torna-se 

inevitável a realização de um estágio 

(fellowship) em serviço de renome na-

cional ou internacional, no qual poderá 

adquirir segurança para atuar mais 

especificamente em um serviço dedicado 

à área.

BODAU – Como fortalecer a urope-
diatria mediante as especialidades 
correlatas?
FTD – Não passa desapercebido a nós, 

urologistas, que muitos pediatras, nefro-

logistas e cirurgiões apresentam interesse 

equivalente ao nosso, no campo da 

Urologia pediátrica. Sem dúvida, é uma 

área de interface interessante e desafia-

dora, de certo modo inevitável. Como 

representante da diretoria da subespecia-

lidade Uropediatria da SBU, é meu dever 

oferecer todo apoio aos associados que 

desejam progredir nesse campo de atua-

ção, estendendo a proteção societária a 

todos aqueles que se sentirem prejudi-

cados nesse objetivo. Contudo, devo 

ressaltar que, como atuantes na mesma 

área específica da Urologia, teremos mais 

a ganhar do que a perder se lograrmos 

a unificar nossos esforços com todos 

aqueles que compartilham o mesmo 

interesse, independentemente de sua 

área de formação inicial. O sucesso dessa 

política já foi evidenciado com a forma-

ção, há dois anos, de um grupo informal, 

denominado BSPU - Brazilian School of 
Pediatric Urology (em inglês, para per-

mitir melhor divulgação internacional), 

o qual em pouco tempo arregimentou a 

grande maioria dos interessados em Uro-

logia pediátrica do Brasil, sem distinção 

de sua formação. Mesmo constituindo-se 

em uma entidade de caráter informal, 

a BSPU tem promovido e mantido foros 

de discussão de casos pela internet, ao 

mesmo tempo que está representada nas 

mais importantes Sociedades interna-

cionais de Urologia pediátrica como 

convidada de seus congressos. Paralela-

mente, já teve também oportunidade de 

participar, com sucesso, de congressos 

promovidos pela SBU, inclusive com ade-

são de seus membros não urologistas, or-

ganizando simpósios paralelos de grande 

interesse. Vale aqui ressaltar que a BSPU 

não pretende ser uma dissidência da SBU. 

Ao contrário, sendo sua base constituída 

predominantemente por urologistas pedi-

átricos associados, quer manter o vínculo 

intrínseco que as une, com participação 

ativa em todas as atividades científicas e 

societárias da SBU, sem, contudo, excluir 

os membros que dela fazem parte e que 

compartilham dos mesmos interesses, 

apesar de serem originários de outras 

especialidades, como cirurgia e nefrologia 

pediátrica.

O Departamento de Uropediatria 

da SBU está preparado para enfrentar 

os próximos dois anos de trabalho in-

tenso com o objetivo de estimular o de-

senvolvimento da subespecialidade em 

nosso País, promovendo o seu aprimo-

ramento científico e societário. Conta-

mos com o apoio irrestrito da diretoria 

da SBU nesse propósito, mas queremos 

igualmente poder contar com o voto de 

confiança de todos os que se interes-

sam pela Urologia pediátrica.

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

\ESCOLA SUPERIOR DE 
UROLOGIA              

 
NOVAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA

A Escola Superior de Urologia é o 

órgão, dentro da estrutura da Sociedade 

Brasileira de Urologia, responsável por 

conduzir a atividade científica da enti-

dade. Entre suas atribuições estão, 

conjuntamente com os departamentos 

da SBU, as atividades de educação 

médica continuada presencial ou à dis-

tância, elaboração de diretrizes clínicas 

e consensos, coordenação de estudos 

epidemiológicos, tecnologia em saúde, 

estágios, bem como a programação 

científica do Congresso Brasileiro de 

Urologia.

Estamos trabalhando intensa-

mente para proporcionar ao urologista 

brasileiro conteúdo científico de alto 

nível e novos instrumentos para apri-

morarmos nossa prática médica. 

Neste momento enfrentamos um 

grande desafio, gerado pela pandemia 

da Covid-19. Não estamos medindo 

esforços para adaptar nossa tarefa a 

este novo momento. Talvez o maior 

exemplo seja a diversificação dos meios 

de transmissão de educação continu-

ada, sendo os webinars semanais o 

maior exemplo. Conteúdos específicos, 

apresentados duas vezes por semana 

no formato de discussão de casos clíni-

cos, que vêm atraindo grande atenção 

dos nossos associados. Estamos traba-

lhando também no desenvolvimento de 

outras mídias, que deverão ser efetiva-

das em um futuro próximo. 

Outro importante projeto em de-

senvolvimento que também gostaria de 

destacar é a atualização e confecção de 

novos consentimentos, adequando-os 

à evolução da nossa prática clínica.

Nós, membros da ESU, estamos 

à disposição de todos. Nosso principal 

objetivo é aprimorar a atividade cien-

tífica da SBU. Para isso, necessitamos 

entender a demanda dos nossos asso-

ciados. Por favor, envie-nos sugestões, 

críticas ou demandas específicas, que 

irão nos ajudar a entender a necessida-

de de cada um.

Um grande abraço a todos.

Dr. Lucas Nogueira, diretor
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 ESCOLA SUPERIOR DE 
UROLOGIA (ESU)

    
Diretor: Dr. Lucas Mendes Nogueira  
Coordenadores:  
Dr. Gustavo Franco Carvalhal   
Dr. Ubirajara de Oliveira Barroso   
 
EDUCAÇÃO VIA WEB  
Dr. Felipe de Almeida e Paula  
 
PROJETOS E DIRETRIZES  
Dr. Ari Adamy Júnior  

TECNOLOGIA EM SAÚDE  
Dr. Carlos Sacomani  
 
ESTÁGIOS / APERFEIÇOAMENTOS  
Dr. Marcelo Esteves Chaves Campos  
 
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS  
Dr. Stênio de Cássio Zequi  
Dr. Thiago Camelo Mourão   
Dr. Willy Roberto Camargo Baccaglini  
Dr. Flávio Adorno Rosa  
 
CURSOS PRESENCIAIS   
Dr. Anderson de Oliveira Galvão  

DEPARTAMENTO DE 
TERAPIA MINIMAMENTE 
INVASIVA

    
Diretor: Dr. Marcos Flávio Holanda 
Rocha  
 
ÁREA DE VIDEOLAPAROSCOPIA    
Coordenador: Dr. Eduardo Franco 

Carvalhal  
Membros:  
Dr. Lucas Teixeira e Aguiar Batista  

Dr. Fernando Meyer   
Dr. Marcos Tobias Machado             
Dr. Tibério Moreno de Siqueira Júnior     
Dr. George Rafael Martins   
Dr. Luis Felipe Snel Zanettini  
 
ÁREA DE ROBÓTICA        
Coordenador: Dr. Eliney Ferreira Faria      
Membros:  
Dr. Carlo Camargo Passerotti       
Dr. Rodrigo Frota Indio do Brasil Ferraz  
Dr. Romolo Guida Junior  
Dr. Pedro Romanelli de Castro  
Dr. Gustavo Cardoso Guimarães  
Dr. Andre Kives Berger  
Dr. Roberto Dias Machado  
Dr. Gustavo Caserta Lemos   
Dr. Clovis Fraga Tenório Pereira     
 
ÁREA DE CRIOTERAPIA | HIFU    
Coordenador: Dr. Stênio de Cássio 
Zequi  
Membros:  
Dr. Éder Silveira Brazão Júnior  
Dr. Rafael Rocha Tourinho Barbosa  
Dr. Arie Carneiro   
Dr. Alberto Azoubel Antunes      
 
ÁREA DE ENDOUROLOGIA | 
CALCULOSE | HIFU     
Coordenador: Dr. Ernesto Reggio     
Membros:  
Dr. Fábio Sepúlveda Lima   
Dr. Marcus Vinícius Osório Maroccolo  
Dr. Luiz Sérgio Santos  
Dr. Leonardo Gomes Lopes  
Dr. Marcelo Esteves Chaves Campos  
Dr. Giovanni Scala Marchini  
 

DEPARTAMENTO DE 
DISFUNÇÕES MICCIONAIS

    

Diretor: Dr. Cristiano Mendes Gomes  
 
ÁREA URONEUROLOGIA   
Coordenador: Dr. José Ailton Fernandes 
Silva  
Membros:  
Dr. Márcio Augusto Averbeck  
Dr. Sílvio Henrique Maia de Almeida  
Dr. André Avarese de Figueiredo  
Dr. Mario Henrique Tavares Martins  
Dr. Daniel Carlos Uliano Moser da Silva  
 
ÁREA DE UROLOGIA FEMININA   
Coordenador: Dr. Alexandre Fornari  
Membros:  
Dr. André Luiz Farinhas Tomé  
Dra. Carolina Mayumi Haruta    
Dr. Luis Gustavo Morato de Toledo  
 
ÁREA DE HPB | HIPERPLASIA 
PROSTÁTICA BENIGNA    
Coordenador: Dr. Ricardo Luís Vita 
Nunes  
Membros:  
Dr. Pedro Nicolau Gabrich  
Dr. Marcelo Langer Wroclawski    
Dr. Rogerio Simonetti Alves  
Dr. Ariel Gustavo Scafuri  
Dr. Carlos Teodósio Da Ros  

 

DEPARTAMENTO DE 
UROPEDIATRIA

      
Diretor: Dr. Francisco Tibor Denes  
Membros:  
Dr. Fábio José Nascimento  
Dr. Edison Daniel Schneider Monteiro  
Dr. Jose de Bessa Junior  
Dr. Adriano Almeida Calado  
Dr. Hélio Buson Filho   
Dr. Tiago Elias Rosito   

DEPARTAMENTOS | 2020-2021  
CONHEÇA OS COMPONENTES:
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DEPARTAMENTO DE 
INTEGRAÇÃO ASSOCIATIVA 

         
Diretor: Dr. Ricardo Luís Vita Nunes  

UROLOGISTA JOVEM   
Coordenador: Dr. Arie Carneiro  
 
Membros  
Dr. Guilherme de Almeida Prado Costa  
Dr. Renato Beluco Corradi Fonseca  
Dr. Alexandre Saad Feres Lima Pompeo  
 
UROLOGISTA MULHER     
Coordenadora: Dra. Maria Cláudia 
Bicudo Fürst  
Membros:  
Dra. Rafaela Rosalba de Mendonça  
Dra. Karin Marise Jaeger Anzolch    
 
UROLOGISTA SÊNIOR   
Coordenador: Dr. Eliseu R. Mello 
Denadai  
Membros:  
Dr. Helio Begliomini  
Dr. Fernando Pires Vaz  
Dr. Valdemar Ortiz  
 
RELAÇÕES COM O PÚBLICO LEIGO    
Coordenador: Dr. Ricardo Vita Nunes  
Membros:  
Dr. Ulisses Medeiros de Albuquerque  
Dr. Rogério de Fraga  
 

DEPARTAMENTO DE URO-
ONCOLOGIA       
Diretor: Dr. Rodolfo Borges dos Reis  
Membros:  
Dr. Marcus Vinicius Sadi  
Dr. Ubirajara Ferreira    
Dr. Wagner Eduardo Matheus  

Dr. Francisco Flávio Horta Bretas  
Dr. Emanuel Veras de Albuquerque  
Dr. Gilberto Laurino Almeida  
Dr. José Ricardo Tuma da Ponte  
Dr. Gustavo Ruschi Bechara  
Dr. Wilson Francisco Schreiner Busato  
Dr. Alexander Edwin Teixeira Dias  
Dr. Vitor Bonadia Buonfiglio  
Dr. Mateus Webber de Bacco  
Dr. Pedro Lugarinho Menezes  
 

DEPARTAMENTO 
DE SEXUALIDADE 
| REPRODUÇÃO | 
ADOLESCÊNCIA 
(ANDROLOGIA)

     
Diretor: Dr. Fernando Nestor Fácio 
Junior  
 
ÁREA DE SEXUALIDADE    
Coordenador: Dr. Carlos Teodósio Da Ros  
Membros:  
Dr. Paulo Roberto Magalhães Bastos  
Dr. Eduardo Berna Bertero    
Dr. Dimas Lemos Antunes  
Dr. Eduardo de Paula Miranda  
Dr. Giuliano Amorim Aita  

ÁREA DE REPRODUÇÃO    
Coordenador: Dr. Marcello Machado 
Gava  
Membros:  
Dr. Mauro da Rocha Muniz  
Dr. Daniel Suslik Zylbersztejn  
 
ÁREA DE ADOLESCÊNCIA  
Coordenador: Dr. Daniel Suslik 
Zylbersztejn  
Membro:  
Dr. Marcello Antônio Signorelli Cocuzza  

DEPARTAMENTO DE 
TRANSPLANTE RENAL 

    
Diretor: Dr. Milton Borelli Júnior   
Membros:  
Dr. Sergio Felix Ximenes
Dr. André Sousa Castelo  
Dr. Marco Túlio Coelho Lasmar
Dr. Ricardo Ribas de Almeida Leite

DEPARTAMENTO DE 
INFECÇÃO - INFLAMAÇÃO 
- INFECÇÃO SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEL (IST)

    
Diretor: Dr. Jose Carlos Trindade Filho
Membros:
Dr. Sylvio Quadros Mercês Júnior
Dr. Mário Ronalsa Brandão Filho
Dr. José de Ribamar Rodrigues Calixto
Dr. Júlio José Máximo de Carvalho
Dr. Antonio Corrêa Lopes Neto
Dr. José Carlos Cezar Ibanhez Truzzi
Dr. Marcus Vinícius Verardo de Medeiros

DEPARTAMENTO 
TRAUMA E CIRURGIA 
RECONSTRUTIVA

       
Diretor: Dr. André Guilherme L. da C. 
Cavalcanti
Membros:
Dr. Sergio Felix Ximenes
Dr. Paulo Ricardo Monti
Dr. Aderivaldo Cabral Dias Filho
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PREPARATIVOS PARA
O CBU 2021 CONTINUAM 

A SBU dá prosseguimento à organização do XXXVIII Con-
gresso Brasileiro de Urologia 2021, que será realizado de 28 a 
31 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, 
em Brasília (DF). 

A Comissão Científica está recebendo dos chefes dos 
departamentos sugestões de nomes para palestrantes interna-
cionais. “Estamos a cerca de um ano e meio do congresso e a 
Escola Superior de Urologia e a Comissão Científica já iniciaram 
os trabalhos da parte científica. Iremos avaliar as sugestões de 
nomes dos departamentos e pretendemos formalizar o convite 
aos palestrantes em agosto”, adianta Dr. Lucas Nogueira, pre-
sidente da Comissão Científica.

________________________________________

REUNIÃO NA AMB SOBRE REMUNERAÇÃO

No dia 9 de março o secretário-geral da SBU, Dr. Alfre-
do Canalini, representou a Sociedade em reunião na AMB, 
em São Paulo, com o grupo de trabalho de remuneração 
profissional.

A dificuldade de transparência no cálculo para determi-
nar a remuneração médica pelas operadoras, pelos hospitais 
e pelo SUS e a falta de controle no cálculo dos índices de 
remuneração aplicados a cada procedimento foram alguns 
dos temas em pauta.

De acordo com Dr. Canalini, na reunião foi anunciado 
que está sendo desenvolvida uma plataforma que permitirá 
que AMB, Sociedades de especialidade e médicos tenham 
controle sobre o cálculo da remuneração aplicada a cada 
procedimento. 

“Foram discutidas também as glosas (em torno de 6%) 
e que esse índice é aumentado pela quantidade de proce-
dimentos/faturas que estão em aberto ou sem glosa, mas 
também sem análise das operadoras. Foi apresentada pelo 
Sr. Daniel, gestor dessa plataforma, que aproximadamente 
14% dos relatórios apresentados pelos médicos estão nessa 
situação segundo informações da ANS, alguns há quase dois 
anos. E estima-se que 20% das faturas apresentadas não 
são pagas, ou por glosa ou simplesmente por não terem sido 
sequer analisadas pelas empresas. Enfatizei na reunião que 
não temos certeza sobre as tabelas que são praticadas pelas 
operadoras e que tentamos fazer esse levantamento na SBU. 
Essa investigação foi bastante difícil, porque a simples análi-
se da evolução da tabela da CBHPM não reflete a realidade 
de nossos pagamentos”, afirma o secretário-geral da SBU.

PANDEMIA NÃO PARALISA
TRABALHO DA SBU

A necessidade de isolamento social imposta pelo novo co-
ronavírus fez com que a diretoria da SBU adaptasse os trabalhos 
desta gestão à nova realidade. Membros dos departamentos e co-
missões vêm se reunindo periodicamente para traçar estratégias e 
viabilizar novas parcerias. 

O presidente da SBU, Prof. Antonio Carlos Lima Pompeo, 
também realizou reuniões com presidentes de seções estaduais 
para tratar de novos projetos.

SBU EM CASA

Uma das novas iniciativas da Sociedade durante da pande-
mia, o SBU em Casa, série de webinars com renomados experts 
sobre temas relevantes da Urologia, tem levado conhecimento a 
urologistas não somente do Brasil, mas também de países como 
Estados Unidos, Bolívia, Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru. 

A primeira conferência foi sobre Atualização no tratamento do 
câncer de próstata, no dia 14 de abril, com 1.175 visitantes únicos.

O SBU em Casa foi criado para substituir temporariamente o 
SBU na Estrada, projeto que leva educação continuada a especia-
listas de várias cidades brasileiras. Os webinars acontecem  todas
as terças e quintas-feiras, às 20h, e estão disponíveis no Portal da 
Urologia (https://bit.ly/sbuemcasa).
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AUA NEWS: SEGUNDA
EDIÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

Está disponível no Portal da Urologia a segunda edição 
traduzida para o português da AUA News, revista oficial da 
Associação Americana de Urologia. Uma nova edição estará 
no ar a cada três meses. A ação é resultado da parceria entre 
a AUA e a SBU. Esse número apresenta resumos científicos 
atualizados e mensagens de líderes da AUA durante a pan-
demia da Covid-19. 

A revista tem como editor-chefe Dr. Fernando Kim. 
Acesse: https://bit.ly/3fj9KRQ

______________________________________

AMB: REUNIÃO VIRTUAL SOBRE 
TELEMEDICINA E PANDEMIA

No dia 4 de maio a SBU participou de videoconferência 
com a Comissão de Defesa Profissional da AMB e demais 
representantes de Sociedades de especialidades. Representa-
ram a SBU: Prof. Antonio Carlos Lima Pompeo, presidente da 

SBU, Dr. Rodrigo Monnerat, presidente da Comissão de Valo-
rização Profissional, e Dr. Alfredo Canalini, secretário-geral.

Entre os assuntos em pauta: procedimentos em teleme-
dicina durante pandemia da Covid-19 (aspectos legais, aspec-
tos contratuais, procedimentos, valoração, aspectos operacio-
nais) e estratégias para ações após a pandemia.

Ficou definido que, durante a pandemia, os valores re-
ferentes ao pagamento das teleconsultas devem ser os mes-
mos que os praticados para as consultas presenciais – entre as 
justificativas, fatores como a responsabilidade legal, a neces-
sidade de manutenção de consultório físico com seus custos 
e implicações, a expertise médica e  necessidade de recursos 
pessoais e logísticos para atendimento on-line.

_______________________________________

ESPECIAL CORONAVÍRUS

A partir da chegada do novo coronavírus ao País, a SBU 
começou a enviar uma série especial de newsletters com in-
formes importantes sobre proteção do médico, do paciente, 
impacto psicológico da doença, dúvidas trabalhistas, seguros 
essenciais ao médico etc. Todo esse material está disponível 
na área dos associados no Portal da Urologia:
https://bit.ly/covid19sbu

_______________________________________

PEDAU: WEBINAR PARA O ACADÊMICO

A SBU lançou em maio o Projeto de Ensino à Distân-
cia para Acadêmicos de Urologia (PEDAU), com o objetivo de 
difundir a especialidade aos jovens sob uma visão básica da 
área. Todo mês um urologista experiente fala sobre um tema 
de interesse.

VEJA A PROGRAMAÇÃO: 

• 25/05 – Incontinência Urinária (link já disponível)
• 24/06 – Doenças da Próstata (link já disponível)
• 29/07 – Infecções Sexualmente Transmissíveis
• 26/08 – Urgências urológicas
• 30/09 – Problemas comuns na infância
• 28/10 – Disfunção sexual
• 25/11 – Infertilidade

Após a aula ao vivo, o vídeo fica no Portal da Urologia.

https://bit.ly/3fj9KRQ
https://bit.ly/covid19sbu
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RÁDIO SBU ESTREIA NO
ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE

No dia 13 de maio, quando a SBU festejou 94 
anos de sua fundação, foi lançada a RÁDIO SBU, 
plataforma de podcasts oficiais da entidade. A novi-
dade conta inicialmente com cinco programas com 
áudios de cerca de 10 minutos voltados para médi-
cos e público geral. 

É uma forma rápida e prática de atualização 
científica sobre temas do dia a dia da prática uroló-
gica com as maiores referências brasileiras sobre os 
temas abordados.

A programação da rádio conta com: o SBU Res-
ponde, com o Dr. Ricardo Vita; o SBU questiona o es-
pecialista, com o Dr. Alfredo Canalini; o SBU contras-
tes regionais, com o Dr. Ricardo Tuma; o Uro-Inova, 
com o Dr. Rogério de Fraga; e o Antena Uro, com a 
Dra. Karin Anzolch.

Um novo podcast estará no ar a cada semana. A RÁDIO 
SBU está disponível nos agregadores de podcasts Spotify, 
Deezer e Pocket Cast, Apple Podcasts e Google Podcasts.

CLIQUE NA
LOGO P/
ACESSAR

https://open.spotify.com/show/0NegqgeeJrKb8fJvEVhq7I
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Diretoria da SBU desenvolveu uma pesquisa 
para avaliar o impacto da Covid-19 no cotidia-
no dos urologistas no Brasil. Todos os asso-
ciados foram convidados a participar. O ques-

tionário, com 39 perguntas, foi respondido via internet, 
no final do mês de abril, por 766 urologistas. O objetivo 

principal foi avaliar as mudanças na prática clínica dos uro-
logistas após dois meses de pandemia.

“Essa doença tem mexido de forma marcante com 
a economia e vários aspectos do dia a dia das pessoas, e as 
estratégias para combatê-las, especialmente as de distancia-
mento e quarentena, têm um impacto grande sobre o traba-
lho do médico. A paralisação das atividades tem afetado o 
urologista e é bom lembrar que a maioria dos urologistas no 
Brasil atua pelo menos em parte de forma autônoma, o que 
foi drasticamente reduzido. Uma parcela dos urologistas que 
são empregados de empresas privadas de saúde também teve 
seus empregos e sua renda prejudicados”, analisa Dr. Cristiano 
Mendes Gomes, diretor do Departamento de Disfunções Miccio-
nais da SBU e um dos coordenadores do estudo.

Outro problema enfrentado pelos urologistas é a possibi-
lidade de atuar na linha de frente do combate à Covid-19, isto 
é, não mais como urologista, mas como médico generalista cui-
dando de pacientes em unidades como pronto-socorro e UTI, es-
pecialmente para substituir uma mão de obra especializada que 
eventualmente esteja impedida por ter se contaminado ou para 
reforçar o contingente de especialistas, uma vez que a demanda 
para serviço médico nessa área aumentou.

a
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ASPECTOS ANALISADOS 
O OBJETIVO DA SBU FOI RESPONDER DÚVIDAS COMO:

 D De que forma a prática clínica diária do urologista foi alterada em termos de redução de 
atendimentos médicos, de cirurgias, na realização de atendimentos por teleconsulta; 

 D De que forma a SBU pode auxiliá-los nesse momento e depois que puderem retomar as 
atividades. 

 D Como os urologistas têm se comportado no tempo ocioso;

 D Quantos especialistas foram infectados pelo novo coronavírus; 

 D As mudanças na sua vida pessoal; 

 D O impacto da Covid-19 na renda mensal, na exposição dos urologistas ao risco de 
contaminação, na implementação de medidas de contenção de custos na parte profissional;

 D Diferenças regionais, comparando estados com alta incidência da Covid-19 com estados 
com menor incidência;

 D Que tipos de cirurgias continuaram sendo realizadas nesse período;
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RESULTADOS
A pesquisa concluiu que a pande-

mia da Covid-19 afetou sobremaneira a 
rotina dos urologistas brasileiros, com 
redução do número de consultas e de 
cirurgias eletivas e de emergência. Tam-
bém foi observado impacto negativo na 
renda, saúde e vida pessoal dos médi-
cos. A redução de atendimentos e cirur-
gias foi maior nos estados com maior 
incidência da Covid-19.

Uma redução de renda ≥ 50% foi 

relatada por 54,3% dos entrevistados. A 
maioria disse ter adotado medidas para 
reduzir custos. Consultas em vídeo fo-
ram realizadas por 38,7%. Quanto ao 
contágio, 13,5% dos urologistas bra-
sileiros foram infectados com SARS-
-CoV-2 e cerca de um terço deles preci-
sou ser hospitalizado (veja mais detalhes 
nos gráficos abaixo). 

A expectativa é que o estudo pos-
sa fornecer informações relevantes não 

só para a SBU, mas também para toda 
a comunidade urológica. “A Diretoria 
da SBU pretende desenvolver iniciativas 
para auxiliar os urologistas. Acreditamos 
que essas informações poderão colabo-
rar para a compreensão das diferenças 
regionais da prática urológica e nortear 
o planejamento de ações para revigo-
rar o trabalho dos urologistas em todo 
o País após a superação da Covid-19”, 
explica Dr. Cristiano.
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Figura 1. Redução de cirurgias eletivas realizadas pelos urologistas brasileiros desde o início da Covid-19 até maio/2020. A 
grande maioria dos urologistas de todo o País teve redução de pelo menos 75% das cirurgias eletivas.

Figura 2. Número de horas trabalhadas por dia pelos urologistas brasileiros no mês de abril/2020, em plena vigência da reco-
mendação de distanciamento social em todo o País. Mais da metade dos urologistas brasileiros trabalhou menos de 4 horas 
por dia neste período.
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Figura 3.  Queda de renda dos urologistas brasileiros 
desde o início da Covid-19 até maio/2020. Quase todos 
apresentaram redução de renda, sendo superior a 50% de 
queda para a maioria dos urologistas.

Figura 5. Comportamento dos urologistas brasileiros em 
relação ao consumo de bebidas alcoólicas desde o início 
da Covid-19 até maio/2020. Aumento do consumo ocor-
reu em 40% dos urologistas.

Figura 4. Comportamento dos urologistas brasileiros em 
relação à prática de atividades físicas desde o início da 
Covid-19 até maio/2020. Mais da metade reduziu a ati-
vidade física.

Figura 6. Comportamento dos urologistas brasileiros em rela-
ção à atividade sexual desde o início da Covid-19 até maio/2020. 
Para a maioria, permaneceu estável, mas mais de um terço dos 
urologistas relatou redução da atividade sexual.
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Entre as categorias mais atingidas 
pelo novo coronavírus está a de profis-
sionais de saúde. Por atuarem na linha de 
frente do combate à doença, estão mais 
suscetíveis ao contágio.

Presidente da SBU-RS, Dr. Eduar-
do Carvalhal, mesmo tomando todas 
as precauções de segurança, contraiu 
a doença. “Acredito que possa ter sido 
em um dos hospitais em que trabalho, 
apesar dos cuidados preventivos que já 
vínhamos tomando. Não excluo a possi-
bilidade de um eventual contágio comu-
nitário, que já havia sido registrado em 
várias cidades e na minha região”, relata 
o urologista, que atua como chefe do 
serviço de Urologia no Hospital Moinhos 
de Vento e integra o serviço de Urologia 
no Hospital São Lucas da PUCRS, em am-
bos atendendo em escalas da Urologia, 

27

COMO OS
UROLOGISTAS ESTÃO 
ENFRENTANDO
A COVID-19

emergência, CTI e centro cirúrgico. 
Ele conta que os primeiros sinais 

foram dois dias de tosse seca, febre de 
até 38,5ºC, que durou três a quatro dias, 
e diminuição do olfato. O médico teve 
também dor articular, fraqueza e mialgia. 
Uma semana depois os sintomas haviam 
desaparecido. “A confirmação diagnósti-
ca através do PCR, no início do quadro, 
trouxe uma ansiedade e expectativa em 
relação à evolução dos próximos dias. 
Felizmente, não apresentei dificuldade 
respiratória ou repercussão pulmonar cli-
nicamente, tendo sido considerado um 
paciente com quadro leve da doença e 
sem necessidade de internação hospita-
lar. Nesses momentos de incerteza, va-
lorizamos ainda mais o apoio e carinho 
da família, sem dúvida fundamentais. 
Minha esposa e filhas foram maravilho-

sas em assegurar meu bem-estar e apoio 
integral nesse período. Contar com o su-
porte e cuidado de colegas competentes 
também foi essencial – faço um agradeci-
mento especial aos Drs. Luis Nasi, Gisele 
Nader e Alexandre Zavaschi, do Hospital 
Moinhos de Vento, pelo apoio e compe-
tência no tratamento.”

Após o fim da quarentena, Dr. Car-
valhal retomou os atendimentos no con-
sultório (com medidas como espaçamen-
to do horário de consultas e adaptações 
na sala de espera para evitar aglomera-
ções de pacientes) e as cirurgias (com 
os devidos equipamentos de proteção). 
Passou a adotar também a telemedici-
na. “Durante o isolamento domiciliar, 
após a melhora inicial, já havia manti-
do o atendimento a alguns pacientes 
através da telemedicina, o que ajudou a 

TELEMEDICINA
TEM SIDO
ALIADA
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organizar o planejamento de pacientes 
oncológicos que precisavam de defi-
nições, em especial os com neoplasia 
de próstata e renal. Acredito que a sua 
regulamentação foi muito importante 
para podermos utilizar tais ferramentas 
com uma orientação definida e regras 
de proteção ao paciente e ao médico. 
Além disso, uma regulamentação so-
bre eventual remuneração dessa ativi-
dade, sobretudo com as operadoras de 
saúde, é necessária para que possamos 
continuar utilizando a telemedicina, 
caso seja determinada em longo pra-
zo”, opina.

Dra. Vanessa Guimaraes Carellos 
Vilella dos Reis, de Cuiabá (MT), atuou 
no front de combate à doença. Ela re-
lata que as mudanças no atendimen-
to começaram em meados de janeiro, 
quando recebeu comunicado de co-
legas urologistas de países europeus. 
“Fui preparando, adquirindo e rece-
bendo doações de EPIs, determinando 
ações imediatas de limpeza no ambien-
te de trabalho e aumentando o auto-
cuidado. Após o período do carnaval 
a situação tornou-se crítica em minha 
cidade. Em todos esses momentos me 
dispus a atender todos os pacientes, 
independentemente da Urologia, bus-
quei alternativas para a solução do pro-
blema, pois os pacientes estavam rece-
osos de ir até o pronto-atendimento 
para serem avaliados”, afirma. 

A médica acrescenta que utilizou 
a telemedicina, prescrição on-line e 
nas situações de necessidade imperati-
va de exame físico, abriu seu consul-
tório e utilizou clínicas de diagnóstico 
de imagem e laboratorial que não se 
encontravam dentro de hospitais para 
dar prosseguimento ao tratamento. 
“Mesmo com toda a dificuldade de 
paramentação em um plantão de 12 
horas ou atendimentos agendados 
(máscara muito apertada, óculos de 
proteção que sempre embaçavam, lim-
peza exaustiva e frequente), tenho o 
sentimento de gratidão, sou muito fe-

liz sendo médica e urologista. Acredito 
que o me mantém tranquila em todos 
os momentos é ter EPIs adequados, 
apoio e orientação técnica de qualida-
de para o manejo da Covid-19, ler dia-
riamente todos os guidelines possíveis 
e manter contato com minhas colegas 
urologistas, as Orquídeas.”

Dr. Giovanni Demartino, residen-
te de São Paulo (SP), também foi con-
taminado pela Covid-19. Atendendo 
em sua maioria pacientes oncológicos, 
ele conta que inicialmente a pandemia 
não alterou muito sua rotina, pois es-
ses pacientes não poderiam deixar de 
ser atendidos. “Mas após um mês de 
quarentena notei uma sensível queda 
na procura ao ambulatório de uro-
-oncologia. Quanto aos pacientes já 
diagnosticados, pouco foi alterado, 
mas aqueles que ainda estavam em 
investigação tiveram dificuldades para 
realizar tomografias e outros exames 
complementares.” 

Ele acrescenta que, como rea-
lizava muitas avaliações de casos de 
urgências e emergências urológicas, 
acabava tendo contato com possíveis 
infectados e/ou assintomáticos, e deve 
ter sido contaminado em um desses 
atendimentos. Além disso, na Santa 
Casa de São Paulo, onde atua, todas as 
especialidades se revezavam no atendi-
mento primário aos casos suspeitos de 
coronavírus, sendo uma forma de to-
dos os médicos colaborarem, indepen-
dentemente da sua especialidade. 

“Ficar afastado da rotina habitu-
al é algo que não esperava. Por vários 
momentos achamos que estamos imu-
nes à doença, mas não é bem assim! 
Durante o período de afastamento 
procurei manter contato com a rotina 
da Urologia, aproveitando para ler, pre-
encher planilhas de trabalhos em anda-
mento, reunião à distância etc.”, afir-
ma Dr. Demartino, que aposta que as 
reuniões, aulas e palestras on-line são 
ferramentas que estarão mais presen-
tes na sua rotina pós-pandemia.

                  
Após o período do carnaval a 
situação tornou-se crítica em 

minha cidade.”, diz Dra. Vanessa 
dos Reis, de Cuiabá

... após um mês de
quarentena notei uma sensível 

queda na procura ao ambulatório 
de uro-oncologia. Quanto aos 

pacientes já diagnosticados, 
pouco foi alterado, mas  

aqueles que ainda estavam em 
investigação tiveram dificuldades 

para realizar tomografias e outros 
exames complementares.”, afirma 
Dr.  Giovanni Demartino, residente 

em São Paulo

28       BODAU    |    DESTAQUE

    EDIÇÃO 2   |    ABRIL    JUNHO  2020



REVOLUÇÃO 
EDUCACIONAL 
EM ÉPOCA DE 
PANDEMIA 

DR. ANDRÉ BERGER
especialista em cirurgia 

robótica, professor de Urologia 
da University of Southern 

California (Los Angeles, EUA) e 
membro do Departamento de 

Comunicação da SBU
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*Assista ao vídeo sobre o 
robô de telepresença para 
educação e assistência aos 
pacientes pelo QR Code

Acesso  pelo 
CELULAR

https://portaldaurologia.org.br/medicos/pdf/bodau/2020/SBU_BODAU_Andre_Berger.mp4
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pandemia da Covid-19 tem 

impactado sobremaneira a 

sociedade em vários aspec-

tos como da saúde, social e 

econômico. 

A partir do meio de março, o 

American College of Surgeons recomen-

dou a interrupção das cirurgias eleti-

vas. O distanciamento social tornou-se 

uma expressão comum, e grandes con-

gressos como AUA e EAU foram abrup-

tamente cancelados. Foram organizados 

revezamentos para profissionais de saú-

de e trainees a fim de protegê-los da ex-

posição e preservar os equipamentos de 

proteção individual (EPIs). Nas semanas 

seguintes, a maioria dos hospitais redu-

ziu o volume não essencial de cirurgias, 

realizando apenas cirurgias emergen-

ciais, urgentes ou sensíveis ao tempo. O 

aumento do número de casos continuou 

sendo exponencial no mundo todo. 

A rápida adaptação da prestação 

de serviços de saúde em modelos de te-

lessaúde e por telefone em vários cen-

tros mudou drasticamente nosso cenário 

clínico. O volume normal de pacientes 

internados diminuiu à medida que os 

hospitais se preparavam para o surgi-

mento de casos da Covid-19 e possível 

remanejamento de médicos para áreas 

de necessidade. A adaptação teve que 

ocorrer rapidamente. No entanto, isso 

era apenas parte do desafio que as insti-

tuições acadêmicas enfrentariam. 

Em hospitais universitários, devemos 

equilibrar as prioridades entre o aten-

dimento ao paciente e a educação dos 

trainees. A combinação de conferências e 

experiências didáticas, além de educação 

clínico-cirúrgica prática é fundamental 

para treinar a próxima geração de uro-

logistas. Quando a didática presencial é 

cancelada e o volume cirúrgico é significa-

tivamente reduzido, como um programa 

adapta a educação rapidamente? 

Extrapolando os ambientes acadê-

micos tradicionais, muitos profissionais 

já formados confiam em congressos, en-

contros ou palestras profissionais para se 

manterem atualizados.

Como enfrentar uma pandemia e 

ao mesmo tempo manter viável a educa-

ção urológica?

Grandes desafios trazem grandes 

oportunidades.

A tecnologia associada a facilidade e 

velocidade de comunicação promoveram 

uma explosão de atividades educacionais.

As chamadas lives primeiro para 

troca de experiências com profissionais 

em países mais afetados pela Covid-19 

se tornaram frequentes nas redes sociais, 

com médicos atuando como correspon-

dentes internacionais em front de guerra.

Houve então, a conversão das ati-

vidades administrativas e educacionais 

institucionais para videoconferências por 

meio de tecnologias como Zoom, Google 

Hangouts e Skype.

Tivemos a oportunidade de testar 

um robô de telepresença para simular 

telementoria e rounds virtuais durante e 

após cirurgia robótica*.

A University of California San 
Francisco promoveu videoconferências 

integrando vários departamentos uro-

lógicos americanos com engajamento 

importante.

Instituição onde trabalho, a University 
of Southern California (Los Angeles) 

criou o Urology 60 minutes, no qual toda 

quinta-feira, por uma hora, expoentes 

mundiais debatem temas relevantes e 

variados na Urologia. 

O engajamento nessas atividades 

tem sido exponencial. Em várias consul-

tas, trainees, inclusive, consideraram as 

atividades virtuais mais enriquecedoras 

do que as próprias atividades presenciais.

AUA e EAU, entre outros, criaram 

versões eletrônicas dos seus congressos.

No Brasil, a SBU rapidamente se 

adaptou à nova realidade, aproveitando 

a adversidade para estar ainda mais pró-

xima de seu associado. O SBU em Casa, 

nas terças e quintas-feiras à noite, tem 

promovido discussões enriquecedoras 

entre urologistas importantes em diver-

sas áreas de atuação, já tendo abordado 

câncer de próstata, telemedicina, infec-

ções urinárias, entre outros temas.

Como urologistas somos uma co-

munidade conhecida por coragem, de-

terminação, curiosidade acadêmica e 

inovação. A pandemia da Covid-19 pro-

vocou mudanças tanto na nossa prática 

clínica e cirúrgica quanto nas atividades 

educacionais. Grandes crises acabam 

muitas vezes precipitando o progresso. 

Telemedicina, telementorias em tempo 

real, congressos virtuais felizmente e 

certamente estão aqui para ficar e se-

rem aprimorados.

a
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CANCELAMENTO DOS 
CONGRESSOS DA AUA E DA EAU
E AS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS DA SBU

DR. LUIZ OTAVIO TORRES
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais

omeçamos o ano de 2020 ouvindo sobre um vírus que 

havia aparecido na China mas que a princípio não seria 

perigoso: apenas mais um vírus como outro qualquer. 

Em meados de janeiro fui ao congresso da 

European Society for Sexual Medicine (ESSM), em Praga, 

e quase não se falava desse vírus por lá. Ou seja, sem qualquer 

perigo aparente até então.

A partir daí o vírus passou a se espalhar pelo mundo, e 

as incertezas começaram. O calendário científico de congressos 

internacionais estava repleto de eventos, como em todos os anos. 

Na primeira semana de março eu estava no congresso da 

International Society for the Study of Women’s Sexual Health 
(ISSWSH), em Orlando, e ali as pessoas já não se apertavam 

mais as mãos e muito menos davam beijos de cumprimentos. 

Qual não foi a minha surpresa quando no dia 6 de março recebo 

uma mensagem da EAU comunicando que o congresso deles 

que seria realizado alguns dias depois, de 20 a 24 de março, em 

Amsterdam, tinha sido adiado para 17 a 21 de julho. Aí ficou 

claro que as coisas estavam ficando sérias. 

No mês seguinte, nova bomba! A AUA envia mensagem 

dizendo que havia cancelado definitivamente seu congresso que 

seria em Washington, de 15 a 19 de maio. Somos hoje mais de mil 

urologistas brasileiros membros da AUA, e a delegação brasileira 

é a maior de estrangeiros no congresso americano. Ficamos 

imaginando o transtorno de centenas de colegas que tiraram 

licença de seus hospitais e compraram passagens e noites de hotel. 

Mas e os projetos SBU/AUA? Tínhamos uma reunião de 

trabalho para se definir estratégias para o próximo ano. Dois 

residentes brasileiros iriam para o congresso da AUA e um deles 

participaria do Resident’s Bowl, que é tipo uma competição entre 

residentes do mundo todo. Dois colegas da SBU iriam para o 

congresso e depois ficariam por um mês fazendo estágio em um 

centro norte-americano. Tudo cancelado! 

A exemplo do que a SBU vem fazendo, com a realização 

de dois webinars semanais, tivemos um webinar em conjunto 
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SBU/AUA no dia 30 de março, com mais de 150 participantes. 

Devemos ter mais eventos semelhantes em parceria com a 

AUA. A EAU vai fazer seu congresso virtual de 17 a 16 de julho, 

e a AUA vai realizar inúmeras atividades on-line relacionadas 

ao seu congresso. Isso com certeza vai minimizar o impacto 

científico da não realização dos dois maiores congressos de 

Urologia do mundo. Mas não vai mudar o prejuízo financeiro 

desses cancelamentos. Imaginem: se somarmos os dois 

congressos, seriam mais de 30.000 participantes de todo o 

mundo, ou seja, 30.000 passagens de avião e pelo menos 

100.000 noites de hotel.

Todos nós compreendemos o momento difícil pelo qual o 

mundo está passando e com certeza a melhor – e única – opção 

foi o cancelamento desses eventos. 

Em maio a SBU realizou reuniões via internet com a 

EAU e a AUA para resolver as implicações decorrentes desses 

cancelamentos. Veja o que foi definido a seguir.

AUA

No dia 21 de maio, representantes da SBU e da AUA 

participaram de reunião on-line. O secretário, Dr. John Denstedt, 

falou da situação da pandemia na América do Norte e Prof. 

Antonio Carlos Pompeo discorreu sobre a situação no Brasil. O 

presidente da SBU enfocou a criação do SBU em Casa, webinars 

realizados às terças e quintas-feiras para educação continuada e 

que têm sido um grande sucesso.

Pela primeira vez o número de urologistas brasileiros 

associados à AUA ultrapassou a marca de mil membros. Esse é um 

projeto que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Relações 

Internacionais ao longo dos últimos dez anos, e o Dr. Denstedt 

agradeceu a dedicação e todos os esforços da SBU nesse sentido. A 

SBU é a Sociedade parceira mais importante nesse quesito da AUA. 

Também recebi um agradecimento da AUA pelas contribuições 

como representante no International Member Committee. 

c



O congresso da AUA que seria realizado em maio de 2020 

foi adiado para 27 e 28 de junho no formato de transmissões on-

line sem nenhum custo para todos os membros. O congresso de 

2021 será realizado entre os dias 24 e 27 de maio, em Las Vegas.

Há alguns anos a SBU tem uma parceria com a AUA no 

Brazilian/Portuguese Urology Program – temos uma sessão 

científica conjunta, com palestrantes americanos e moderadores 

brasileiros. Em 2021 o congresso será realizado entre segunda e 

quinta-feira, e a nossa sessão será em horário nobre, na terça-

feira, dia 25, à tarde.

 Os scholars selecionados em 2019 para irem ao congresso 

de 2020, que foi cancelado, e depois ficarem fazendo estágio 

de um mês lá foram convidados para fazerem o mesmo 

programa no ano de 2021. Dois scholars americanos virão para 

o Congresso Brasileiro de 2021 e ficarão um mês em centros de 

excelência no Brasil.

 Todos os anos os dois primeiros colocados na prova de 

residência do ano anterior (R2-R3) vão como convidados para 

Participaram da videoconferência com a AUA: Drs. Antonio Carlos Lima Pompeo, Luiz Otavio Torres, Márcio Averbeck, 
Alexandre Pompeo, Alfredo Canalini, Lucas Mendes Nogueira Nogueira, Antonio de Moraes Jr. e Ricardo Tuma (pela 
SBU), John Denstedt, Angela Smith, Fernando Kim, Lori Agbonkhese, Shelby Engler, Ellen Molino, Patricia Banks, Dana 
Hamer e Margaret Cellucci (pela AUA)

o congresso da AUA. Esse projeto foi cancelado em 2020 e 

retornará em 2021.

 A princípio ficam mantidas as participações dos palestrantes 

americanos no Congresso Paulista, que será virtual. 

Também ficou mantida a sessão Highlights da AUA 2020, 

a ser realizada durante o Congresso Sul Brasileiro, de 3 a 5 de 

dezembro em Gramado (RS).

O segundo número do jornal AUA News em português foi 

lançado em parceria da SBU com a Levitatur. Serão a princípio 

quatro edições ao ano.

EAU

No dia 28 de maio, participamos de uma videoconferência 

com representantes da EAU. Confira a seguir o que foi definido.

O projeto de intercâmbio de scholars pelo qual um 

urologista brasileiro selecionado iria ao congresso europeu 

de 2020 e depois faria estágio de um mês em um centro de 
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Na reunião com a EAU representaram a SBU os Drs. Antonio Carlos Lima Pompeo, Luiz Otavio Torres e Marcio Averbeck. 
Pela entidade europeia participaram Susanne Buijs, Jacqueline Roelofswaard, Angela Terberg e Chris Chapple

excelência na Europa, da mesma forma que um scholar europeu 

viria ao Congresso Paulista e em seguida estagiaria por um mês 

no Brasil, foi cancelado este ano. O scholar brasileiro selecionado 

para 2020 irá para o congresso em Milão em 2021 e o scholar 

europeu virá para o Congresso Brasileiro do ano que vem.

Está mantido o Simpósio SBU/EAU que acontecerá 

durante o Congresso Paulista, mas, devido a restrições para 

viagens, a participação dos palestrantes será on-line ou por 

meio de vídeos pré-gravados.

Para o Congresso Brasileiro de 2021, em Brasília, ficou 

acertada a realização do mesmo simpósio, com palestrantes 

europeus enviados pela EAU.

Como nos dois últimos anos, os urologistas membros da 

SBU poderão se inscrever ou renovar suas inscrições na EAU 

on-line uma semana antes e duas semanas após o Congresso 

Paulista de Urologia, com descontos importantes no valor da 

anuidade. Ficou acordado que haverá preços também bem mais 

baixos para os residentes.

Vários urologistas brasileiros contataram a SBU para saber 

informações sobre centros especializados onde pudessem fazer 

um fellowship na Europa. A EAU nos disponibilizará uma lista 

para os associados entrarem em contato diretamente com os 

centros de seu interesse.

A SBU está em fase final da tradução para o português dos 

guidelines da EAU, para distribuição aos urologistas brasileiros. 

De 17 a 19 de julho acontecerá o EAU20 Virtual Congress 

(https://bit.ly/2XVCvxn) e de 20 a 26 de julho haverá a EAU20 

Theme Week (https://bit.ly/2UHk4dQ), com programação 

científica de três horas todas as noites.

Como podem ver, a SBU continua trabalhando para 

oferecer as mais diversas oportunidades para os urologistas 

brasileiros terem contato com Sociedades internacionais!

Grande abraço!

Dr. Luiz Otavio Torres
Diretor da Comissão de Relações Internacionais
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O MICROBIOMA 
URINÁRIO E COMO ELE 
VAI MODIFICAR
A FORMA COMO 
TRATAMOS AS DOENÇAS 
UROLÓGICAS

DR. ALEXANDRE FORNARI
Mestre e doutor em Ciências 

Médicas pela UFCSPA, 
membro do Comitê de 

Urodinâmica da ICS; 
coordenador de Urologia 

Feminina do Comitê de 
Disfunções Miccionais da 

SBU e coordenador do 
Ambulatório de Disfunções 

Miccionais da Santa Casa de 
Porto Alegre
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MICROBIOMA VESICAL E SUAS 
CARACTERÍSTICAS

 

O microbioma urinário pode ser 

identificado através de uma composição 

de meios de cultura específicos, chama-

do Cultura Expandida de Urina (EQUC) 

ou pelo sequenciamento genético. O 

EQUC utiliza maior quantidade de urina 

em comparação com as culturas tradi-

cionais, maior tempo de incubação e di-
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icrobioma é o conjunto de microrganismos (bactérias, fungos, ví-

rus) que ocupam nosso corpo ou alguma parte específica dele. 

Para cada célula, temos cerca de 10 microrganismos que nos ha-

bitam. Em 2007 teve início o projeto microbioma humano, finan-

ciado pelo NIH (National Institutes of Health), que busca compreender a influência 

desses microrganismos nos estados de saúde e doença. Entre 2007 e 2016 os investi-

mentos em pesquisa sobre microbioma nos EUA superaram US$ 1 bilhão (microbiome 

7:31, 2019). O microbioma urinário não fez parte inicialmente, visto que se acreditava 

que o trato urinário era estéril. Esse “dogma” provavelmente se deve ao fato de que 

apenas cerca de 3% das bactérias crescem nos meios de cultura tradicionais de urina.

ferentes meios, incluindo aero e anaero-

biose. Já o sequenciamento genético do 

gene 16S rRNA identifica as sequências 

de bases que compõem essa região do 

DNA das bactérias presentes, e compara 

com bancos de dados de bioinformática, 

revelando a composição do microbioma 

(Aragón IM et al. Eur Urol Focus, 2018).

O microbioma vesical é difícil de 

ser identificado, pois a bexiga é um am-

biente com baixa biomassa bacteriana. 

m



FIGURA 1 - Microbioma de homens com LUTS de acordo com a presença de 
hiperatividade detrusora
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denciam a associação de características 

do microbioma com situações clínicas es-

pecíficas. Estudos de intervenção capazes 

de estabelecer relação de causa e efeito 

ainda são aguardados.

Em 2019 concluímos um estudo so-

bre o microbioma de homens com LUTS, 

buscando demonstrar que alterações 

funcionais do trato urinário inferior se 

relacionam a alterações no microbioma 

vesical de seus portadores. Incluímos ava-

liação de sintomas, estudo urodinâmico e 

identificação do microbioma vesical atra-

vés de sequenciamento genético. Nosso 

estudo piloto avaliou 49 pacientes, com 

detecção do microbioma em 12 pacientes 

(24,5%) apenas. Embora seja nossa con-

vicção que todos os homens apresentam 

um microbioma vesical, essa assertiva 

ainda precisa ser comprovada. Estudo re-

cente detectou o microbioma vesical pela 

mesma metodologia em 27% dos casos 

(Bajic et al., Eur Urol Focus (2020) e de-

monstrou ainda que quanto maior o IPSS, 

maior a chance de identificar o microbio-

ma, achado não reproduzido em nosso 

estudo piloto. 

Nosso grupo de pacientes 

com LUTS apresentou baixa diversida-

de (Shannon H’=0,918 (0,003 - 2,436)), 

embora alguns pacientes apresentassem 

boa diversidade bacteriana (figura 1). 

Esse achado poderia selecionar pacientes 

com LUTS mais propensos a apresentar 

ITUs recorrentes, porém necessitamos 

de um estudo com metodologia especí-

fica para essa avaliação. Não observamos 

correlação do microbioma com achados 

urodinâmicos ou outras características 

clínicas avaliadas em nosso estudo pilo-

to. O estudo definitivo já foi encerrado, 

aguarda publicação e permite conclusões 

mais robustas a respeito do microbioma 

de pacientes com LUTS.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Já existem estudos demonstran-

do as características do microbioma de 

portadores de neoplasia renal, vesical e 

prostática. Desta forma, intervenções no 

microbioma de portadores dessas disbio-

ses poderiam evitar a ocorrência dessas 

neoplasias. O mesmo pode ser estudado 

em doenças urológicas com componen-

te inflamatório como as pros-

tatites, hiperplasia prostática 

e ITUs de repetição. Também 

alterações no microbioma in-

testinal afetam a resposta a 

tratamentos adjuvantes de ne-

oplasias geniturinárias, permi-

tindo intervenções (Markowski 

MC et al. Eur Urol., 2019). 

Portanto o estudo do 

microbioma urinário e seus 

desdobramentos representam 

um vasto campo de oportuni-

dades, nas quais as inúmeras 

aplicações possíveis já nos pa-

recem bastante óbvias, embo-

ra ainda incipientes.

A coleta de urina deve ser por catete-

rismo vesical asséptico, caso contrário a 

contaminação pelo microbioma uretral 

(muito mais abundante) prejudica a ava-

liação. As características do microbioma 

são diversidade (número de espécies di-

ferentes na amostra), abundância (quan-

tidade de bactérias de cada espécie) e 

composição (tipo de bactérias). Um mi-

crobioma com pouca diversidade e uma 

abundância predominante de uma única 

espécie pode predispor a ITUs sintomá-

ticas. Da mesma forma, a presença de 

bactérias pró-inflamatórias, como o 

propionibacterium, pode estar relacio-

nada a processos inflamatórios crônicos 

ou ao surgimento de neoplasias. (Shres-

tha E. et al. J Urol., 2018).

MICROBIOMA URINÁRIO VESICAL E 
SUAS IMPLICAÇÕES

Os estudos demonstram diferenças 

entre o microbioma de mulheres com e 

sem incontinência urinária, com e sem 

bexiga hiperativa e com e sem dor pélvica 

crônica.  Entretanto deve ser considerado 

que são estudos observacionais, que evi-
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ramado é encantadora e charmosa por natureza. 
Está localizada a 116 km da capital gaúcha, Porto 
Alegre, e facilmente acessível pelas rodovias RS 115 
e RS 235. 

O nome da cidade está relacionado ao seu 
passado, quando servia de passagem para tropeiros que tocavam 
o gado pelos campos de cima da serra, no fim do século XIX. Ao 
chegarem ao topo da serra, tanto tropeiros quanto imigrantes 
encontravam um pequeno campo de grama macia e verde que 

Cidade sedia de 3 a 5 de dezembro Congresso de Urologia

servia de repouso e revigorava suas forças. Esse gramado, segun-
do alguns, foi responsável pelo batismo da cidade. 

A colonização é europeia, iniciada por imigrantes lusos, em 
1875, seguida pelos alemães, cinco anos mais tarde, e ainda por 
imigrantes italianos, vindos de Caxias do Sul. 

Suas ruas floridas, povo acolhedor e hospitaleiro, detalhes 
de sua arquitetura europeia, ampla rede hoteleira e gastronômi-
ca, seus eventos... Tudo para oferecer a maior infraestrutura tu-
rística do Rio Grande do Sul.

g
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ATRAÇÕES

As quatro estações do ano pro-
porcionam verdadeiros espetáculos da 
natureza. O romantismo do outono 
com temperaturas amenas, o aconche-
go da lareira e do vinho no inverno, a 
alegria e o colorido das flores na pri-
mavera e a energia do verão fazem de 
Gramado uma cidade mágica. 

A tradição e excelência em hote-
laria proporcionam aos visitantes o me-
lhor padrão de qualidade, em hotéis, 
pousadas, resorts ou spas. A gastro-
nomia é um verdadeiro banquete para 
os paladares mais exigentes. Ampla e 
variada, é proporcionada pelos mais 
apreciados pratos nos cerca de 200 
restaurantes que a cidade oferece. A 
diversificada culinária é referência para 
os que buscam a arte de redescobrir 
novos e deliciosos sabores, ambientes 
diferenciados e aconchegantes e ex-
celência em atendimento. As famosas 

fábricas de chocolate são um grande 
símbolo da cidade. Os cafés coloniais 
com suas fartas mesas servidas a qual-
quer hora do dia. A tradição da produ-
ção colonial familiar pode ser sabore-
ada todos os finais de semana ao lado 
da Praça das Etnias. 

A cidade, além de esbanjar ele-
gância com sua arquitetura europeia 
e suas belezas naturais, encanta os 
visitantes apresentando belíssimos 
pontos turísticos: Rua Coberta, Praça 
Major Nicoletti, Praça das Etnias, Casa 
do Colono, Palácio dos Festivais, Igreja 
Matriz São Pedro, Lago Negro, Lago 
Joaquina Rita Bier, Belvedere, além dos 
diversos museus e parques temáticos, 
totalizando mais de 50 atrações turís-
ticas. A cidade oferece ainda vários ro-
teiros de turismo rural.

FESTIVAIS

Entre os maiores atrativos da ci-
dade, destacam-se seus eventos. O 
Natal Luz, um dos maiores eventos 
natalinos do mundo, encanta com 
seu maravilhoso show de fogos, som 
e luzes, além de emocionantes espe-
táculos e desfiles. Na Festa da Colônia 
é possível saborear deliciosas comidas 
tipicamente coloniais. O Festival de 
Cinema é reconhecido como o maior 
do gênero no País. O Festival de Gas-
tronomia reúne personalidades da 
culinária nacional e internacional. A 
Páscoa mobiliza toda a população de 
Gramado e pode ser vivenciada em vá-
rios espetáculos nas ruas da cidade. O 
Gramado In Concert encanta a todos 
com seu cunho social e cultural. Todos 
esses eventos transformam Gramado 
num palco de atrações o ano inteiro.

Cidade vibrante e aconchegante, que 
faz todos os visitantes sentirem-se em casa. 
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Aventura, contemplação, história e cultura estão vivos nos mu-
seus, parques e nas diversas atrações turísticas da cidade. Grama-
do é charmosa o ano inteiro, e o conjunto de todas essas qualida-
des faz a cidade ser reconhecida como um dos melhores destinos 
turísticos do Brasil.

Convidamos todos os colegas e seus familiares a prestigia-
rem nossa cidade e desfrutarem maravilhosos momentos de lazer 
e entretenimento durante o XV Congresso Sul Brasileiro, que será 
realizado de 3 a 5 de dezembro.

DRA. CATIUCIA HOMMERDING E DR. LUCIANO BUSATO
Urologistas no Hospital Arcanjo São Miguel (Gramado) e no 
Hospital de Caridade de Canela (RS)

Saiba mais:

WWW.GRAMADO.RS.GOV.BR/TURISMO

http://www.gramado.rs.gov.br/turismo
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E UMA VIAGEM FANTÁSTICA

AURORA
BOREAL, TROMSØ

Cidade de 
Tromsø, na 

Noruega, onde 
foi possível 
visualizar a 

aurora boreal
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ontemplar pessoalmente a 
aurora boreal foi uma ideia 
que cultivei ao longo de anos 
e que passou a se concretizar 
com a possibilidade de esten-

der o período de viagem após o Congres-
so da Associação Europeia de Urologia 
(EAU) de 2018 realizado na cidade de Co-
penhagen, na Dinamarca. A Escandinávia 
é uma das regiões do mundo onde a auro-
ra boreal pode ser observada em toda sua magnitude e foi esse o 
local por mim escolhido para ver esse fenômeno óptico.

A aurora boreal ocorre pela reação das ondas de plasma 
oriundas das explosões solares, com a atmosfera terrestre. Tais 
ondas, carregadas de prótons e elétrons, seguem as linhas do 
campo magnético da Terra, daí a possibilidade de ocorrer tal fe-
nômeno tanto no Polo Norte (aurora boreal), como no extremo 
sul do planeta (aurora austral). Os elétrons energizados se cho-
cam com moléculas de oxigênio e nitrogênio e emitem luzes de 
cores azul, vermelha e verde. Mas, além da ocorrência das tem-
pestades solares, é necessária uma conjunção de outros fatores 
para que a aurora boreal seja passível de ser observada. O tempo 
que as tais ondas de plasma demoram em seu trajeto até nosso 
planeta varia de um a cinco dias. O efeito luminoso pode ser 

c
visto apenas no período noturno, em locais com mínima interfe-
rência das luzes das cidades. Em razão disso, o melhor período 
se dá entre os meses de setembro e março, quando as condições 
climáticas e noites mais longas favorecem sua observação. 

Algumas cidades são tidas como verdadeiros santuários 
para observação desse fenômeno natural, entre elas Tromsø, na 
Noruega, situada 350 km acima do Círculo Polar Ártico. A cidade 
mais setentrional do planeta com população superior a 50.000 
habitantes, além de importante centro universitário, tem uma in-
tensa atividade turística pautada na chamada “caçada à aurora 
boreal”. Essa denominação se encaixa perfeitamente ao modo 
como é explorada tal atividade: são avaliadas as condições climá-
ticas (não pode haver nuvens, chuva ou neve) e parte-se à “caça” 
do sítio onde se supõe ser maior a probabilidade de observar a 
aurora boreal nos arredores da cidade. No entanto não há ga-
rantia de que haverá sucesso na empreitada e muitas agências 
de turismo local chegam a oferecer descontos para saídas subse-
quentes em caso de insucesso inicial.

A viagem que descrevo foi compartilhada com minha es-
posa Elaine e o casal de amigos Hamilton (urologista) e Amile-
ne Zampolli. Tomamos um voo de Bergen (cidade a sudoeste da 
Noruega, Patrimônio da Humanidade pela Unesco e que, sem 
dúvida, também merece ser visitada) para Tromsø. Pouco menos 
de duas horas e chegamos à cidade em meio a muita neve. Não 
demorou muito para nos depararmos com uma série de anúncios 
de passeios para a atração maior da cidade. Inscrevemo-nos em 
um grupo, ainda que alertados da baixa probabilidade de conse-
guirmos observar a aurora boreal em razão do excesso de nuvens, 
chuva e nevascas naquele dia. Tomamos um ônibus que seguiu 

Os urologistas Dr. José Carlos Truzzi e Dr. Hamilton 
Zampolli e suas esposas

Imagens da aurora boreal testemunhadas pelos urologistas

DR. JOSÉ
CARLOS TRUZZI
Urologista 
paulista, doutor 
em Urologia pela 
Escola Paulista de 
Medicina/Unifesp 
e coordenador do 
Setor de Urologia 
do Grupo Fleury
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 Ao lado, o fenômeno da aurora boreal. 
Abaixo, grupo que participou do passeio

por aproximadamente uma hora foi algo 
indescritível na sua beleza única e tão 
desejada, o que colocou em um plano 
totalmente secundário a temperatura local 
de 12 graus abaixo de zero.

As imagens fotográficas são sem dú-
vida impressionantes, mas não conseguem 
reproduzir toda a beleza e emoção de pre-
senciar essa maravilha que a natureza nos 
proporciona.

para o leste e após cerca de duas horas e 
meia de traslado (o que significa que não 
estávamos exatamente nos arredores de 
Tromsø) atravessamos a fronteira com a 
Finlândia. A ansiedade de ver a aurora 
boreal era tanta que após muito obser-
var pela janela do ônibus, pudemos ver 
uma luz verde com faixas avermelhadas 
que surgia no horizonte. Paramos às 
margens do lago Kilpisjärvi, já na fron-
teira com a Suécia, e uma sequência de 
luzes se formou no céu estrelado. A ima-
gem que recorreu em vários formatos 

As imagens
fotográficas 

são sem dúvida 
impressionantes, mas não 

conseguem reproduzir 
toda a beleza e emoção 

de presenciar essa 
maravilha que a natureza 

nos proporciona.”
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longa a caminhada até nos tornarmos 
urologistas, cheia de obstáculos e difi-
culdades. Além da graduação, duas resi-
dências cirúrgicas, que vêm acompanha-

das de trabalho árduo, muitas horas de dedicação, 
responsabilidade profissional, baixa remuneração e, 
às vezes, esgotamento emocional. Para vencer as 
desavenças impostas pela vida que escolhemos e 
manter o equilíbrio psíquico, várias são as formas 
de escape, como a leitura, a música, o esporte, a 
dança e outras tantas maneiras de arte. Como diria 
Goethe: “Não existe meio mais seguro para fugir do 
mundo do que a arte, assim como não há forma 
mais segura de se unir a ele”. Hoje trago a vocês um 
pouco da minha válvula de fuga: a pintura.

O desenvolvimento da habilidade de desenhar 
surgiu ainda quando criança, através da reprodução 
de alguns dos meus personagens de quadrinhos fa-
voritos, inicialmente em papéis e, a posteriori, para 
desespero de minha mãe, nas paredes do quarto. 
Na adolescência, através da ajuda de uma amiga da 
família, a artista plástica Josane Bischegli, comecei 
com a pintura em tela. Aquele momento em seu 
ateliê proporcionou-me uma desconexão do mundo 
e onde as horas prazerosas transcorreram como se 
fossem minutos. 

Durante a residência, percebi que meu anti-
go hobby, abandonado por tanto tempo, poderia 
amenizar as dificuldades daquela fase. E assim o 
retomei e, até hoje, em meio a telas, tintas, lápis, 
aquarelas, canetinhas, papéis e muita desordem, 
às vezes no silêncio, às vezes ao som de uma boa 
música, passo grandes momentos de prazer, refle-
xão e relaxamento.

Os temas abordados nas obras são os mais va-
riados, desde animais e retratos realistas a quadros 
religiosos ou temas abstratos. As técnicas utilizadas 
são muitas, em sua maior parte adquiridas de forma 
autodidata. Diferentemente das pinturas acadêmi-
cas, utilizo abundantemente as cores e sobreposi-
ções, através das quais procuro transmitir alegria 
àqueles que venham a admirá-las.

A pintura é uma paixão que até o momento 
era compartilhada apenas com amigos e fami-
liares. Agradeço ao BODAU a oportunidade de 
dividi-la com os colegas de profissão um tema 
além da Urologia.

COMO
ENCONTREI
NA ARTE

POR CAMILA RANGEL TRAVASSOS BURITY

PARAIBANA, UROLOGISTA PELO HOSPITAL 
MUNICIPAL DR. MARIO GATTI, EM CAMPINAS. 
CURSA MESTRADO EM CIÊNCIA DA CIRURGIA, NA 
UNICAMP, E ATUA NA CIDADE DE CURITIBA (PR)

A MINHA
FORMA
PARTICULAR
DE EXPRESSÃO

é



“A ARTE DIZ O INDIZÍVEL; EXPRIME O 
INEXPRIMÍVEL, TRADUZ O INTRADUZÍVEL.” 
LEONARDO DA VINCI

                                ALÉM DA UROLOGIA 43

EDIÇÃO 1   |   JANEIRO    MARÇO    2020   

As pinturas feitas por Camila
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u

COMO 
ESCOLHER 

UM BOM 
VINHO?

DR. GUSTAVO TONIAZZO 
Professor adjunto de 

Urologia da Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), 

coordenador do Serviço 
de Urologia do Hospital 

Geral - Fundação 
Universidade de Caxias 

do Sul e membro da 
Sociedade Brasileira 

dos Amigos do Vinho 
- regional Serra Gaúcha – 

(SBAV Serra Gaúcha)

ma garrafa de vinho é uma caixa de surpre-

sas. Guarda em seu interior uma série de se-

gredos – cor, aromas e sabor a serem decifra-

dos por aquele que lhe é apresentado. Não 

raro, mesmo vinhos com mesmo rótulo, feitos de uvas 

provenientes da mesma videira, porém de safras dis-

tintas, podem nos apresentar diferentes ao paladar em 

decorrência de variações climáticas ocorridas nos anos 

em que a uva foi vindimada. Essas características, as-

sociadas à habilidade e à dedicação do produtor, (que, 

algumas vezes, é herdeiro de uma tradição familiar se-

cular na vinicultura), tornam essa bebida fascinante.
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O surgimento do vinho remonta à Idade Antiga. Estudos 
arqueológicos sugerem que a produção dessa bebida, talvez 
a mais natural das bebidas alcóolicas, iniciou-se entre 8.000 e 
5.000 a.C., fazendo parte desde então da evolução econômi-
ca e sociocultural de várias civilizações, desde a Idade Antiga 
até os tempos atuais.

A uva, grande protagonista da bebida, é muito valo-
rizada pelos produtores e amantes do vinho. É ela que irá 
conferir ao vinho suas principais características. Existem apro-
ximadamente 50 mil tipos de uvas viníferas, mas apenas pou-
quíssimas delas, talvez 50, são utilizadas habitualmente por 
produtores internacionais na produção de vinho. As varieda-
des clássicas de uvas tintas são cabernet sauvignon, shiraz, 
merlot, pinot noir, zinfandel e gammay e as brancas são char-
donnay, sauvignon blanc, pinot gris e riesling.

O vinho é produzido através da fermentação de uvas 
recém-vindimadas. Esse processo acontece em decorrência da 

Combinar adequadamente vinho 
e comida, obtendo de ambos seu me-
lhor sabor, sem que um se sobreponha 
ao outro ou, o que é pior, sem que um 
anule o outro, é uma verdadeira arte. 
Na busca da harmonização ideal entre o 
prato e o vinho há uma regra básica que 
pode ser seguida: a de que vinhos tintos 
harmonizam com carnes vermelhas, vi-
nhos brancos com peixes e vinhos rosé 
com carnes brancas. Porém as nuances 
no preparo dos alimentos, os diferentes 

presença das leveduras na uva, as quais transformam o açúcar 
da fruta em gás carbônico e álcool. As etapas envolvidas na 
produção do vinho são todas igualmente importantes e têm 
grande influência na qualidade do produto final. São elas: a 
vindima ou colheita da uva, o esmagamento, a fermentação, 
a filtração e o envelhecimento. A partir de então o vinho pode 
ser comercializado.

Os vinhos são produzidos em uma ampla variedade de 
estilos, que diferem entre si na cor e em características indi-
viduais, como acidez, doçura, quantidade de taninos e gra-
duação alcoólica, que são os elementos que conferem corpo 
e estrutura ao vinho, tornando cada um deles peculiar em 
relação ao sabor. Os vinhos podem ser produzidos de uma 
maneira convencional, podem ser orgânicos, biodinâmicos ou 
naturais, cada um com suas características individuais, cada 
um com seu sabor peculiar. É isso que torna o ato de beber 
vinho uma experiência sensorial completa e fascinante.

H A R M O N I Z A Ç Ã O

sabores que eles possam ter e os tempe-
ros utilizados nas preparações nos per-
mitem ir além dessa regra na busca das 
melhores harmonizações.

Comidas mais gordurosas combinam 
com vinhos ricos em taninos, estruturados 
e de bastante corpo; entradas e saladas 
harmonizam bem com vinhos brancos se-
cos. Aves também podem combinar bem 
com vinhos tintos de menos corpo, como 
os produzidos com a uva pinot noir. Co-
mida oriental pode nos surpreender quan-

do servida com um bom branco seco ou 
meio seco, como riesling, e a culinária 
japonesa pode ser bem apreciada com 
vinhos espumantes. Massas e pizzas har-
monizam bem com vinhos tintos leves 
ou frutados, enquanto carnes vermelhas 
com vinhos tintos de mais corpo.

E por que não estimularmos nossa 
curiosidade e ousadia e propormos ou-
tras combinações? Certamente teremos 
experiências ímpares, muitas das quais 
valerão a pena serem repetidas.
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\BAHIA\                              

 EVENTOS
CANCELADOS

Infelizmente, diante da crise sanitária instalada pela 
pandemia da Covid-19 e em alinhamento com as diretrizes 
nacionais da Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU secção 
Bahia suspendeu os eventos que já estavam programadas para 
o primeiro semestre:

• Preceptor ship (encontro com os serviços de residência) 
– 19 de março – diagnóstico do tumor de próstata

• Reunião com especialista – 04 de abril – atualização do 
tratamento cirúrgico do tumor de próstata

• Preceptor ship (encontro com os serviços de 
residência) – 21 de maio – tratamento do tumor de próstata 
por radioterapia, HiFU

• Jornada de Urologia do Sudoeste da Bahia – Vitória da 
Conquista - 12 a 13 de junho

Apesar dos cancelamentos desses eventos, estamos 
continuando e fortalecendo nossa presença na mídia digital. 
Estamos reformulando nosso site, Instagram e Facebook com o 
objetivo de servir para os urologistas e o público leigo. 

 
Dr. Lucas Teixeira Batista
Presidente SBU-BA

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

\DISTRITO FEDERAL\             

 ATUALIZAÇÃO
EM LITÍASE URINÁRIA

No dia 27 de fevereiro demos início às atividades 

científicas da SBU-DF com o 1º PEC do ano: litíase urinária. 

Foi uma manhã muito produtiva discutindo Urologia de alto 

nível. Parabéns aos Drs. Eriston Wendet Uhmann e Marcus 

Maroccolo pelas palestras de alto nível! 

Dr. Eduardo Saraiva Pimentel                                               
Presidente SBU-DF

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

\MINAS GERAIS\             

 REUNIÕES CIENTÍFICAS
ON-LINE 

Diante da pandemia do coronavírus, a SBU-MG reestru-

turou suas atividades utilizando meio virtual para potencializar 

possibilidades. O site foi reestruturado e organizado em áreas 

do associado (conteúdo médico) e de conteúdo não médico.

Da esq. para dir.: Dr. Augusto Modesto, coordenador cientí-
fico, Dr. Luciano Peixoto, 2º tesoureiro, Dr. André Matos, 1º 
secretário, Dr. Lucas Batista, presidente, Dr. Humberto Ferraz, 
vice-presidente, Dr. Jesse de Oliveira, 1º tesoureiro, e Dr. Rafael 
Tourinho, coordenador de comunicação

Presentes ao PEC de litíase urinária

BBaahhiiaa DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall

MMiinnaass  GGeerraaiiss

x-apple-data-detectors://1
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Na área do associado, pode-se acessar as reuniões científicas 

(realizadas todas as segundas-feiras), materiais científicos e links de 

interesse para os urologistas.

A grande inovação proposta será o XX Congresso Mineiro 

de Urologia, que acontecerá no período de 29 a 31 de outubro em 

Belo Horizonte. O formato do congresso será “híbrido”, ou seja, 

acontecerá tanto de maneira presencial quanto on-line. Assim, 

viabilizamos uma excelente oportunidade para todos participarem 

de um evento de alto nível científico, no qual a interação poderá 

ser tanto presencial quanto à distância por meio de chats.

Dr. Francisco de Assis Teixeira Guerra
Presidente SBU-MG

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

\MATO GROSSO DO SUL\             

 SIMPÓSIO DE
URO-ONCOLOGIA
SERÁ EM AGOSTO

Iniciamos o ano com nossas reuniões mensais de atua-

lização continuada e a organização do primeiro Simpósio de 

Uro-Oncologia do estado, que aconteceria no dia 28 de março 

e foi transferido para 22 de agosto em virtude da pandemia. 

Nosso evento, que acontecerá na Associação Médica em 

Campo Grande (MS), objetiva compartilhar conhecimentos e 

experiências entre oncologistas clínicos, cirurgiões, radiotera-

Dr. Francisco de Assis Teixeira Guerra

peutas, patologistas, radiologistas, urologistas, residentes, além 

de médicos e acadêmicos interessados. 

Com uma abrangência nacional, contando com a 

presença de experts do estado e de renome vindos de todo o 

País. Teremos um dia cheio de atividades com 30 palestrantes 

desenvolvendo temas atuais, novidades, além de avanços 

na prevenção, diagnóstico e terapêutica oncológica. Serão 

quatro módulos: câncer de bexiga, rim, próstata localizado e 

metastático. No final de cada módulo terá uma sessão prática 

com casos clínicos relevantes para discussão entre todos. Uma 

excelente oportunidade para atualização e networking após 

esse período de dificuldade que vivemos hoje. Acompanhem as 

notícias no site do evento: www.simposiomsuroncologia.com.br  

e WhatsApp: (62) 98103-0826.

Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz
Presidente SBU-MS

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

\PARÁ\            

REUNIÕES CIENTÍFICAS 
SERÃO ON-LINE

Devido à pandemia provocada pela Covid-19, as ativida-

des da SBU Pará tiveram que ser reprogramadas. Os Workshops 

de Litíase Avançada e Reconstrução Urogenital, que estavam 

Da esq. para a dir.: Drs. Daniel, Fabiano, Carlos, Waldemar, Sanir, 
João Juveniz, Fabio, Ricardo e GuilhermeMMaattoo  GGrroossssoo  ddoo  SSuull

PPaarr

http://www.simposiomsuroncologia.com.br
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em nosso planejamento para o ano de 2020, foram remanejados 

para o segundo semestre, ainda sem data definida. 

Além disso, estamos empenhados para efetivar as nossas 

reuniões científicas por meio de plataforma on-line, enquanto as 

medidas de isolamento continuarem necessárias. As sessões serão 

realizadas semanalmente e envolvem a participação dos serviços 

de residência médica do estado. Nela serão abordadas atualiza-

ções no manejo de diversas patologias urológicas, bem como 

discussões de casos clínicos. Novas informações serão divulgadas 

por meio das nossas redes sociais: @sbu_pa (Instagram e Twitter).

Dr. Eduardo de Alencar Carvalho
Presidente SBU-PA

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

\PERNAMBUCO\             

 JORNADA DO
INTERIOR ADIADA E URO
UP-TO-DATE MANTIDO 

Devido à pandemia da Covid-19 e às recomendações para 

distanciamento social determinadas pelo Ministério da Saúde, 

foi inevitável o adiamento da Jornada do Interior, programada 

para os dias 29 e 30 de maio. A diretoria está avaliando novas 

possibilidades de datas, com o intuito de não coincidir com 

outros eventos urológicos no País. 

Já o Uro up-to-date vem ocorrendo mensalmente. Em 8 

de abril, o evento foi realizado virtualmente com o tema “Trans-

plante renal – papel do nefrologista e do urologista”.

Outros eventos Uro up-to-date realizados em 2020:

15/01 – Infertilidade e DAEM

12/02 – Radiologia e medicina nuclear para urologistas 

11/03 – LUTS: tratamento clínico e HPB: tratamento 

cirúrgico

Dr. Moacir Cavalcante de Albuquerque Neto
Presidente SBU-PE

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

Aula sobre câncer de testículo para residência médica de 
cirurgia geral do Hospital Ophir Loyola

Cartaz informa sobre o cancelamento da Jornada 
Pernambucana

PPeerrnnaammbbuuccoo
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\RIO GRANDE DO NORTE\             

 EVENTOS EM STAND-BY 

A SBU-RN promoveria um mês de março bastante 

intenso. Porém, diante da grande pandemia da Covid-19 

enfrentada no mundo, o presidente da seccional, Bruno 

Miranda, e toda a sua diretoria foram unânimes em seguir 

as recomendações dos órgãos de saúde e adiar todos os 

eventos programados. 

Embora adiados, como prova de nosso esforço, vale 

a pena serem divulgados os três principais eventos que 

teríamos em março.

- Simpósio de Urologia Pediátrica: encontro impor-

tante com diversos nomes da uropediatria do Brasil para 

discussão e aprimoramento dessa área urológica carente 

em diversos locais.

- Reunião clínica para discussão de casos e temas afins 

sobre infecções do trato urinário complicadas, com presença 

de convidado infectologista de Pernambuco.

 - Reunião oficial da SBU-RN: nesta edição apresenta-

ríamos dados de um importante estudo feito sobre o nosso 

mercado urológico local que serviu de base para confecção 

de TCC de um dos residentes do nosso maior hospital de Uro-

logia do RN. Nessa reunião falaríamos ainda sobre a origem 

da Urologia no Hospital Universitário Onofre Lopes, único 

serviço com formação de residentes de Urologia do estado. 

Convém reiterar que as propostas estão mantidas 

aguardando 

Enquanto isso, a SBU-RN fica na torcida para que en-

frentemos essa pandemia da melhor forma possível evitando 

o mínimo de perdas para toda a nossa população.

Dr. Bruno Marcelo Miranda Bezerra
Presidente SBU-RN

\RIO GRANDE DO SUL\             

 SEÇÃO ESTADUAL INVESTE 
EM QUARENTENA UROLÓGICA

Iniciamos nossa gestão com a posse oficial da nova direto-

ria e nomeação dos Comitês de Especialidades no dia 17 de mar-

ço, por meio de uma reunião virtual, já sob o impacto em nossa 

rotina das medidas de enfrentamento à Covid-19. Convidamos 

um time selecionado de colegas gaúchos para compor os comitês 

de Uro-oncologia, Endourologia/Litíase, Honorários Profissionais, 

Cirurgia Minimamente Invasiva, IST/Novembro Azul, Andrologia, 

Urologia Feminina/Funcional, Urologia Pediátrica/Reconstrutiva. 

Recentemente também adicionamos o sub-comitê de Telemedici-

na, formado por colegas de outras áreas. 

Cada comitê está trabalhando de forma autônoma na 

organização de eventos virtuais/webinars para o nosso projeto de 

educação continuada, que, durante o período da pandemia, rece-

beu o nome de Quarentena Urológica. No dia 29 de abril, tivemos 

o nosso primeiro webinar, com enfoque em hiperplasia prostática, 

com apoio da indústria farmacêutica. Apostamos fortemente em 

um alcance amplo por meio dos encontros virtuais, a exemplo das 

atividades iniciadas pela SBU Nacional.

Estamos também reformatando para plataforma digital nos-

so evento III ESISTU - Encontro de Atualização em Sexualidade e 

IST para o Urologista – sucesso de público nos dois anos anterio-

res e previsto para o final do primeiro semestre.

Anunciamos, com destaque, a mudança de datas do nosso 

XV Congresso Sul Brasileiro de Urologia, que será realizado em 

Gramado de 3 a 5 de dezembro de 2020, no Hotel Wish Serrano. 

Nossa data inicial, prevista para agosto, infelizmente foi inviabi-

lizada pela pandemia do novo coronavírus, afetando também a 

vinda dos convidados internacionais e regionais, e foi modificada 

mediante consenso entre as seções estaduais do RS, SC e PR, com 

a anuência da presidência da SBU Nacional. Esperamos assim 

manter nosso compromisso com os associados da região sul e 

demais colegas já inscritos e poder concretizar um grande evento 

de confraternização e de reencontro durante o Natal Luz na linda 

cidade de Gramado. 

RRiioo  ddee  GGrraannddee  ddoo  NNoorrttee
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Abraço fraterno e o desejo de muita saúde a todos os 

colegas!

Dr. Eduardo Franco Carvalhal
Presidente SBU-RS

Dra. Karin Jaeger Anzolch
Vice-presidente SBU-RS

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

\SÃO PAULO\             

 CONGRESSO PAULISTA
TEM NOVA DATA E 
SERÁ ON-LINE

A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio diversos proje-

tos e eventos da SBU-SP.

O Congresso Paulista de Urologia, anteriormente agenda-

do para o mês de setembro, foi postergado para o período de 10 

a 14 de novembro e será realizado integralmente na modalidade 

on-line. Os tempos de reclusão estão sendo aproveitados inten-

samente pela Comissão Científica, que tem se reunido com gran-

de periodicidade aproveitando os recursos da comunicação à dis-

tância. A programação contará com a participação de inúmeros 

palestrantes de renome internacional e o conteúdo científico será 

disponibilizado em diferentes tipos de plataformas digitais.

Dr. Geraldo Eduardo de Faria

Posse da diretoria

O Sabadão Urológico também foi transformado em uma 

atividade de educação continuada on-line e será realizado em 

edições mensais durante o segundo semestre deste ano. O Saber 

Fazer – Polos de Conhecimento, um projeto de imersão em di-

ferentes áreas da Urologia como cirurgia minimamente invasiva, 

ultrassonografia, litíase, HPB, medicina sexual e infertilidade, rea-

lizado em centros de excelência em diversas cidades do estado de 

São Paulo, foi integralmente transferido para o próximo ano.

Dr. Geraldo Eduardo de Faria
Presidente SBU-SP

SS oo  PPaauulloo

CLIQUE PARA ACESSAR

http://csbu2020.com.br/
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Despachos realizados
na sede do Sindicato 

dos Médicos

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

\TOCANTINS\     

FECHADO CONSENSO 
COM A PLANSAÚDE

A seção estadual de Tocantins informa: 

O estado do Tocantins possui 1.572.866 habitantes, que 

são atendidos por cerca de 3.100 médicos. O índice da po-

pulação de rendimento nominal mensal domiciliar per capita 

é de R$1.056, ocupando o 14° lugar entre os estados nesse 

índice. Contamos com 36 médicos urologistas com registro 

de qualificação de especialista (RQE) no Conselho Regional de 

Medicina (CRM-TO). Desses urologistas, cerca de 75% atuam 

na capital, Palmas (população: 299.127). Nesse início de ges-

tão priorizamos a realização do acordo entre os urologistas e 

o Plansaúde (Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públi-

cos do Estado do Tocantins), para a retomada da prestação de 

Acesse a última edição 
do BIU pelo QRcode

serviços paralisados desde outubro de 2019, após reivindicações 

dos prestadores de serviços de saúde associados e entidades 

médicas não terem sido acolhidas. 

Após diversas reuniões entre os representantes das entida-

des médicas (CRM e Sindicato dos Médicos) e de nossa SBU-TO 

com a diretoria de gestão do Plansaúde, finalmente consegui-

mos chegar a um consenso. Em reunião na sede do Plansaúde 

em 02 de março, onde estavam presentes o diretor do Plan-

saúde e os representantes da SBU-TO, foi assinado o acordo de 

reajuste dos honorários médicos de procedimentos e pacotes 

das principais cirurgias realizadas pela especialidade. Em média, 

o reajuste foi de 33%, tendo como base a CBHPM-2010. 

O Plansaúde atende mais de 90 mil pessoas no Tocantins e 

representa uma grande parte do faturamento de vários presta-

dores de serviços na Urologia. A retomada dos atendimentos, 

além de ajudar todos os pacientes necessitados, irá contribuir 

para a recuperação dos serviços após a pandemia da Covid-19. 

Devido às precauções de isolamento nesse período, o primei-

ro encontro de nossa seção estadual em 2020 e cerimônia de posse 

da nova diretoria, agendados para 25 de março, em Palmas, foram 

temporariamente adiados. Nossa seção estadual mantém um 

grupo de WhatsApp para a interação dos membros e mensagens 

principais da SBU. Nossas próximas medidas preveem: 

 Inserção dos novos urologistas egressos das residências 

no mercado de trabalho 

•  Valorização da cirurgia videolaparoscópica com os 

convênios médicos

•  Estudo sobre a viabilidade da litotripsia extracorpórea 

nos serviços disponíveis

•  Educação médica continuada 

•  Intercâmbio institucional 

•  Lançamento do livro sobre a História da Urologia no 

Tocantins 

Agradeço a confiança depositada em mim pelos colegas 

enquanto Presidente dessa seção estadual e parabenizo a nova 

Diretoria da SBU e os demais presidentes eleitos. 

Dr. Adelmo Aires Negre
Presidente SBU-TO

TTooccaannttiinnss

Acesso  pelo 
CELULAR

http://sbu-sp.org.br/medicos/biu/biu-2020-edicao-jan-fev-mar-2020/
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ELEGANTE E 
FUNCIONAL?

ue tipo de mobiliário usar? Há restrições quanto a co-
res? TV é essencial na sala de espera? E sinal de Wi-Fi? 
Na hora de organizar um consultório várias dúvidas po-
dem surgir para que o ambiente seja o mais confortável 

e funcional possível tanto para o médico quanto para os pacientes.
Há 40 anos projetando consultórios para diversas especiali-

dades na área da saúde, residências e estabelecimentos comerciais, 
a arquiteta Tania Bertolucci Delduque de Souza, do Rio Grande do 
Sul, conta que tem sido crescente o interesse de profissionais de 
saúde por ambientes agradáveis onde fique registrado o “DNA do 
especialista” (ou grupo de médicos, caso a clínica seja compartilha-
da). “Em nossos projetos trabalhamos levando em conta que um 
bom consultório deve ser bonito e agradável sem esquecer a fun-
cionalidade. Conhecer a legislação e normas da Anvisa e secretaria 
da saúde local é fundamental. Um consultório bonito é aquele que 
cria uma experiência agradável no paciente, reduzindo o estresse e 
ampliando o conforto”, afirma.

LUZES E CORES
Qualquer especialista concorda que o consultório deve trans-

mitir ao paciente uma sensação de ambiente agradável, aconche-
gante e calmante. “Cores e iluminação são fundamentais para 
potencializar essas sensações: gosto de usar em salas de espera 
lâmpadas com temperatura de cor mais amarelada, mais relaxantes 
e agradáveis. Modular a intensidade da luz é desejável, criando 
uma atmosfera mais relaxante para a recepção, enquanto para o 
trabalho da secretária deve ser fornecida uma iluminação mais in-
tensa”, orienta. Ela acrescenta que a luz natural é importante para 
criar uma atmosfera delicada e agradável com excelente reprodu-
ção de cores. Caso haja essa possibilidade, recomenda usar corti-

QUAIS OS 
REQUISITOS 
PARA UM 
CONSULTÓRIO

ARQUITETA DÁ DICAS DE DECORAÇÃO 
E ESPECIFICIDADES QUE DEVEM SER 
OBEDECIDAS

q
Por Janaína Soares
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nas com telas solares laváveis e impermeáveis ou persianas metáli-
cas para evitar o ofuscamento decorrente da intensidade que a luz 
natural pode produzir.

As cores do ambiente devem transmitir o propósito da clí-
nica e ficam a critério do especialista. Para clínicas de Urologia a 
sugestão é paleta de cores naturais, terrosas, verdes e beges em 
combinações de diversas gamas. “Gosto de madeira: sua textura 
é sempre atraente, criando uma atmosfera aconchegante e desta-
cando a mensagem de natureza. Dependendo da quantidade de 
luz natural no ambiente, podemos escurecer essas cores, sempre 
com muito cuidado para não criar espaços opressivos.” Outra pos-
sibilidade é variar a intensidade da cor usando diversas saturações 
em paredes diferentes, o que dinamiza o espaço.

No caso de clínicas com variadas especialidades, a recomen-
dação é usar cores mais neutras. As mais escuras podem causar a 
sensação de claustrofobia e reduzir ambientes, podendo ser usa-
das em lugares com luz natural abundante. 

PISOS, REVESTIMENTOS E MOBILIÁRIOS
“Com o desenvolvimento de materiais laváveis e de fácil 

manutenção, como porcelanatos que reproduzem madeiras 
ou mármores, podemos criar ambientes corretos do ponto de 
vista da Vigilância Sanitária e com padrão estético excelente e 
custo acessível. Revestimentos vinílicos com efeito 3D ou por-
celanato nas mais diversas padronagens possibilitam combina-
ções que personalizam os espaços”, exemplifica. Para balcões 
de recepção ela conta que têm sido escolhidos materiais como 
porcelanatos, rochas naturais, metais como cobre e inox e la-
minados decorativos. 

A arquiteta recomenda móveis com design atemporal, 
podendo deixar a “ousadia” para revestimentos e texturas, pois 
podem ser substituídos com mais facilidade posteriormente para 
renovar a atmosfera da clínica. 

Se o médico optar por colocar TV na recepção, a recomen-
dação é habilitar legendas para o som não atrapalhar e o apare-
lho não ficar muito perto dos pacientes. Outra opção é a música 
ambiente, mas ela não deve “competir” com o som da TV. Se for 
disponibilizar revistas, que estejam atualizadas. 

A arquiteta lembra que consultórios de Urologia têm exi-
gências específicas quanto à RDC 50 (norma que regulamenta 
as atividades de saúde, disponível em bit.ly/2yWGsaR), como: 
banheiro específico para uso do paciente durante exames (uro-
dinâmica), descarte separado para salas de procedimentos como 
retirada de pontos e cuba específica para lavar instrumentos. O 
cuidado com a esterilização dos materiais é fundamental e deve 
seguir regras especiais.

“A clínica deve passar a imagem de profissionalismo e de-
sempenho técnico, assim como avanço tecnológico, e isso se refle-
te no ambiente através da escolha de materiais inovadores e equi-
pamentos tecnológicos para facilitar o contato com o paciente”, 
alerta. Outros aspectos que merecem atenção segundo a arquiteta 
são: temperatura agradável, cadeiras preferencialmente individu-
ais com dimensão adequada, lavabo com acessibilidade universal, 
altura do balcão da recepção adequado para pacientes e recepcio-
nista, pisos antiderrapantes, proteção acústica entre as salas e cir-
culações ou recepção, sinalização, Wi-Fi e canais de contato digital, 
além de conveniências como água, cafeteira e álcool em gel. 

“O bom projeto para uma clínica ou consultório médico 
vai muito além de tendências ou da estética. É fundamental co-
nhecer as exigências da legislação (Anvisa, Corpo de Bombeiros, 
acessibilidade universal etc.) e harmonizar beleza com materiais 
corretos e funcionalidade”, resume.

Clínica projetada
em Porto Alegre
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DEFESA DE DOUTORADO 

Em 13 de março de 2020, o Dr. Julio Guilher-
me Balieiro Bernardes defendeu sua tese de douto-
rado no programa de pós-graduação em Oncologia 
e Ciências Médicas da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), com o trabalho intitulado “Avaliação da Ex-
pressão de microRNAs e do Receptor de Andrógeno 
em Adenocarcinoma Acinar e Hiperplasia Nodular 
da Próstata”. A banca foi composta no Núcleo de 
Pesquisa em Oncologia pelos professores doutores: 
Rommel Burbano (UFPA), Samia Demachki (UFPA), 
Andrea Santos (UFPA), Paulo Assumpção (UFPA), Leo-
nidas Dias Jr. (UEPA) e Charles Villacorta (UFPA).

VENDA DE EQUIPAMENTO

Máquina de Litotripsia Direx Integra, completa, com 
sistema de localização por US ou Fluoroscopia.  Equipa-
mento totalmente funcional e sem detalhes. 

LOCALIZAÇÃO:  Uberlândia, MG

CONTATO: 
Dr. Marcelo Zerati (TiSBU)
E-mails: marcelozerati@gmail.com
            urologiazerati@gmail.com

ENVIE SUA SUGESTÃO

QUER PARTICIPAR DO BODAU? QUER SE VER EM UMA DE NOSSAS NOVAS EDITORIAS? 
ENVIE-NOS SUA SUGESTÃO OU COMENTÁRIO PARA: BODAU@SBUNET.ORG.BR. 

Da esq. para dir. Drs. Paulo Assumpção, Julio Bernardes, Rommel Burba-
no, Andrea Santos, Samia Demachki, Leonidas Dias e Charles Villacorta

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

CLASSIFICADOS
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Com a ‘uberização’ da
economia, é provável que as 

emergências, lares geriátricos 
e pacientes buscando uma 
segunda opinião usarão as 

soluções de telemedicina 
para romper as barreiras de 

acesso aos serviços de saúde, 
expandindo o volume total de 

consultas em vez de meramente 
competir com as consultas 

tradicionais. “

55        BODAU    |    UROTECH
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novação vem do latim innovare, 

renovação ou mudança, e foi 

empregada em 1911 por Jo-

seph Schumpeter na sua teo-

ria na qual o desenvolvimen-

to ocorre por meio de saltos 

inesperados e não lineares, a chamada 

“destruição criativa”. No setor de saú-

de, a inovação ocorre mais lentamente 

em comparação aos demais, muitas ve-

zes devido a políticas públicas e oposi-

ção de seus participantes. 

Em 2002, o Conselho Federal de 

Medicina (Resolução nº 1.643/02) defi-

nia a telemedicina no País e liberava a 

interpretação de exames e emissão de 

laudos remotos. Posteriormente, o Pare-

cer CFM nº 14/2017 liberou o seguimen-

to de pacientes, a teleconsultoria entre 

profissionais de saúde e o telemonitora-

mento por aplicativos digitais. Em 2018, 

veio a Resolução CFM nº 2.227/2018, 

que autorizaria as teleconsultas de casos 

entre médicos e pacientes (desde que 

já tivesse um vínculo prévio presencial), 

mas ela foi rapidamente revogada e vol-

tou a ser debatida sem cronograma de 

conclusão definido. 

A pandemia da Covid-19 motivou 

medidas de enfrentamento como a Lei 

A TELEMEDICINA 
CHEGOU:
E AGORA? 

13.989 de 15/04/2020, autorizando a 

telemedicina em caráter temporário. 

Agora, precisamos aprender a usar essa 

nova ferramenta, pois há grande deman-

da por acesso a serviços de saúde de mé-

dicos, psicólogos, enfermeiros, assisten-

tes sociais, entre outros.

No geral, um grande entusiasmo 

pela teleconsulta é visto em pacientes 

mais jovens ou familiarizados com a tec-

nologia, pessoas que moram em zonas 

de carência de especialistas e profissio-

nais que trabalham sob a pressão do 

tempo. Os problemas de saúde menos 

graves e os que o exame físico não é fun-

damental (ou pode ser satisfatoriamente 

feito por vídeo ou foto) são mais facil-

mente atendidos na teleconsulta. Com 

a “uberização” da economia, é provável 

que as emergências, lares geriátricos e 

pacientes buscando uma segunda opi-

nião usarão as soluções de telemedicina 

para romper as barreiras de acesso aos 

serviços de saúde, expandindo o volume 

total de consultas em vez de meramente 

competir com as consultas tradicionais. 

O grau de satisfação com a telemedicina 

geralmente é alto entre usuários.

Entretanto recomenda-se inicial-

mente ajustar as expectativas do pacien-

te para as limitações das teleconsultas, 

idealmente com um termo de consen-

timento livre e esclarecido. Além disso, 

médico deve zelar pela confidencialida-

de das informações médicas e evitar a 

gravação audiovisual das consultas sem 

consentimento. Finalmente, permanece 

em vigor a restrição de atuação profis-

sional na zona do seu Conselho Regio-

nal de Medicina. 

Muitas questões a respeito da te-

lemedicina precisam ser discutidas, tais 

como a remuneração das consultas, as 

melhores ferramentas a serem utilizadas 

e se ela manterá caráter transitório ou se 

veio para ficar. Na versão digital deste arti-

go, acessível pelo QR-Code, abordaremos 

esses assuntos com mais profundidade.

i

DR. ROBERTO
LODEIRO MÜLLER,

mestre em Cirurgia pela 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, uro-oncolo-
gista do Centro de Estudos e 

Pesquisas Oncológicas (SC)
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*Leia também na versão digital a entrevista 

com o presidente da Sociedade Brasileira 

de Informática em Saúde, Dr. Luis Gustavo 

Gasparini Kiatake.
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DATA EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES 

17 A 19
DE JULHO

35th Annual EAU
Congress 2020 virtual

On-line www.eaucongress.uroweb.org/novel-
coronavirus-and-the-congress

29 A 31
DE OUTUBRO

XX Congresso
Mineiro de Urologia

Belo Horizonte (MG) www.congressomineirouro2020.com.br

12 A 14
DE NOVEMBRO

XVI Congresso
Paulista de Urologia

On-line www.congressopaulistadeuro2020.com.br

19 A 21
DE NOVEMBRO

XXIV Jornada
Carioca de Urologia

On-line www.sburj.com.br

03 A 05
DE DEZEMBRO

XV Congresso
Sul Brasileiro de Urologia

Wish Serrano
Gramado (RS)

www.csbu2020.com.br 

28 A 31
DE AGOSTO DE 

2021

Congresso Brasileiro
de Urologia 2021

Centro Internacional 
de Convenções do 

Brasil - Brasília (DF)
www.portaldaurologia.org.br

15 A 17
DE NOVEMBRO 

DE 2021

22nd World Meeting on 
Sexual Medicine

Yokohama (Japão) www.wmsm.org

ACOMPANHE TODOS OS EVENTOS EM: 

www.portaldaurologia.org.br/medicos/category/agenda/

AGENDA
DE  EVENTOS

2020

http://www.eaucongress.uroweb.org/novel-coronavirus-and-the-congress
http://www.eaucongress.uroweb.org/novel-coronavirus-and-the-congress
http://www.congressomineirouro2020.com.br
http://www.congressopaulistadeuro2020.com.br
http://www.sburj.com.br
http://csbu2020.com.br/
http://www.wmsm.org





