
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA – SBU 
 

Resolução nº 01/2022 
 

Critérios para credenciamento das instituições para o treinamento da 
técnica, aptas à emissão da documentação referida na Normativa de 
Certificação Robótica em Urologia, nos termos da Resolução SBU nº 
01/2020. 
 
1. Apenas as instituições regularmente credenciadas junto à Sociedade 

Brasileira de Urologia – SBU para esse objetivo específico estarão aptas a 

proceder ao treinamento de profissionais com Registro de Qualificação e 

Especialidade (RQE) em área cirúrgica, para obtenção da habilitação em 

cirurgia robótica em urologia, observadas as exigências contidas nas 

Resoluções CREMERJ nº 299/2019, CREMERJ nº 301/2019 e CFM no 

2.311/2022. 

2. Para obter ou renovar o credenciamento referido no item anterior, as 

instituições de treinamento interessadas deverão submeter-se à visita técnica 

da Comissão de Credenciamento/Departamento de Urologia Minimamente 

Invasiva da SBU/Área Robótica, mediante requerimento escrito apresentado 

através do endereço eletrônico certificação.robotica@sbunet.org.br instruído 

com a documentação a que se refere o item 05, abaixo, sem prejuízo das 

demais exigências desta normativa. 

2.1. O corpo docente e os preceptores da especialidade urológica, da 

instituição interessada, deverão ser todos membros titulares da 

Sociedade Brasileira de Urologia – SBU, quites com todas as 

obrigações associativas, sem exceção. 

3. Caso venham a ter seu credenciamento aprovado pela Comissão de 

Credenciamento/Departamento de Urologia Minimamente Invasiva da 

SBU/Área Robótica, as instituições aptas a oferecer o treinamento para 

obtenção da habilitação em cirurgia robótica em urologia portarão selo de 

credenciamento emitido pela SBU com validade por 03 (três) anos. 

3.1. Para manter-se credenciada, a instituição interessada deverá 

proceder ao pagamento, anual, da respectiva anuidade da SBU. 

3.2. Ao término da validade do selo de credenciamento referido do 

caput, a instituição interessada deverá solicitar sua renovação, 

mediante nova visita técnica da Comissão de 

Credenciamento/Departamento de Urologia Minimamente Invasiva da 

SBU/Área Robótica, sob pena de ficar impedida de proceder ao 

respectivo treinamento. 

3.3. Apenas as instituições de treinamento adimplentes com os 

pagamentos devidos à SBU poderão solicitar a renovação do 

credenciamento referido no caput. 
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3.4. Cada visita técnica da Comissão de Credenciamento/Departamento 

de Urologia Minimamente Invasiva da SBU/Área Robótica terá custo de 

01 (uma) anuidade da SBU, e arcar com as despesas do deslocamento 

e hospedagem dos visitadores, devendo a instituição interessada 

proceder ao seu pagamento com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, relativamente à data designada para realização da respectiva 

visita. 

4. As instituições interessadas em obter o credenciamento de que trata a 

presente normativa devem prover tanto a parte teórica quanto a parte prática 

do treinamento dos profissionais com Registro de Qualificação e Especialidade 

(RQE) em área cirúrgica, observadas as exigências da Resolução SBU nº 

01/2020, contendo a normativa de certificação robótica em urologia, sendo 

obrigatória a realização de ambas as etapas de treinamento (teórica e prática) 

na mesma instituição. 

5. Para iniciar o processo de requerimento ou renovação de credenciamento a 

que se refere esta normativa, as instituições interessadas deverão apresentar a 

seguinte documentação: 

i. Currículo teórico a ser desenvolvidos pelos cirurgiões durante o 

treinamento, assim como a respectiva carga horária prevista 

para cada atividade, seguindo os critérios já determinados na 

normativa SBU/AMB, incluindo avalição de proficiência. 

ii. Descrição do simulador e programação de treinamento em 

simulação, assim como a respectiva carga horária prevista para 

a atividade, seguindo os critérios já determinados na normativa 

SBU/AMB, incluindo avalição de proficiência. 

iii. Relação dos preceptores e do responsável técnico pelo 

treinamento. 

iv. Relatório, assinado pelo diretor clínico da instituição, contendo, 

no mínimo, o número de cirurgias totais e urológicas realizadas 

previamente no centro de treinamento desde o início do 

programa de cirurgia robótica. 

v. Comprovante de quitação dos pagamentos devidos à SBU. 
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