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hegamos ao final do primeiro semestre. Ao longo desses seis meses, a gestão 2018-19 manteve o
firme propósito de legitimar cada vez mais
a SBU como representante maior do urologista brasileiro. A promoção do conhecimento contínuo e atualizado, a defesa do
profissional e o fortalecimento da SBU junto a entidades internacionais são ações que
direcionam os trabalhos dos diversos departamentos científicos e administrativos.
O projeto do Departamento de Cirurgia Reconstrutora de difundir as boas
práticas cirúrgicas da área de modo itinerante em diversas cidades do País e
o desenvolvimento de um programa de
resumos críticos das principais publicações em andrologia, do Departamento de
Sexualidade e Andrologia, ambos apresentados na seção O que interessa, são
exemplos da atenção da nossa Sociedade
em ampliar e facilitar o acesso à Urologia
de ponta, em especial àqueles que pela
rotina de atividades do dia a dia apresentam tempo restrito para atualização e
aquisição de novos conceitos.
Mas não basta atuar em prol do urologista, é necessário informá-lo e oferecer ferramentas para que possa exercer
a Urologia sem restrições que cerceiem
o livre exercício da profissão. É o caso da
prescrição de medicamentos oncológicos

Atualização científica,
defesa profissional
e fortalecimento
internacional
relatada pelo urologista Dr. Wilson Busato, do Departamento de Uro-Oncologia,
que nos apresenta em um texto elucidativo informações críticas para que não
nos sejam impostas restrições não amparadas pela legislação. O exercício da Uro-

Mas não basta atuar
em prol do urologista, é
necessário informá-lo e
oferecer ferramentas para que
possa exercer a Urologia sem
restrições que cerceiem o livre
exercício da profissão”

logia em um País com reconhecido baixo
investimento em pesquisa, mas rico em
profissionais empenhados no processo da
ciência. Conheçam o esfíncter urinário artificial brasileiro pelas palavras do seu idealizador, Professor Salvador Villar. Quais as
vantagens que teremos com a incorporação
dessa tecnologia na nossa prática diária.

Levar ao urologista a informação e
tornar evidentes as atividades exercidas
pela SBU são pontos fundamentais evidenciados pelo chefe do Departamento de Comunicação, Dr. Geraldo Faria, na entrevista que concedeu ao BODAU nesta edição.
A educação continuada, a defesa à
livre atividade profissional e valorização
dos urologistas são peças fundamentais
para proporcionar uma Urologia de qualidade e segura ao paciente. Mas é importante refletirmos também a respeito das
situações em que resultados desfavoráveis ou problemas no relacionamento médico-paciente-familiares podem ocasionar questionamentos ético-profissionais.
Há muito difundidos em outros países,
em especial nos EUA, os seguros médicos
correspondem a uma realidade que precisamos compreender melhor. Dois advogados, especialistas em Direito Médico,
apresentam de modo claro os principais
tópicos envolvidos nessa modalidade de
proteção ao capital pessoal e patrimonial.
O BODAU visa a contribuir para a melhor integração entre a SBU e o urologista.
Uma ótima leitura a todos!
Dr. José Carlos Truzzi
Editor do BODAU
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Dr. Sebastião Westphal
Presidente da SBU

Prezados amigos,

Falar de transparência administrativa é o
assunto do momento e justifica-se, pois estamos
diariamente sendo achincalhados e agredidos por
notícias de desmandos, gastos ineficientes e malversação do dinheiro público. Nós, da Diretoria, estamos muito empenhados em não somente sermos
transparentes com o uso dos recursos da SBU – dinheiro de todos nós –, como também em demonstrar isso de forma objetiva para os associados.
Lembro o fato de sermos uma Sociedade
sem fins lucrativos e, portanto, prestamos contas
todo ano para os órgãos governamentais. Isso nos
mantém com algumas isenções tributárias e sem
elas a Sociedade seria inviável.
Estamos remodelando e construindo a
cada dia nosso portal da transparência no site
da SBU; dependemos agora de pequenas alterações técnicas, que na informática sempre são

(...) pretendemos em curto
espaço de tempo fazer com que a
planilha do portal da transparência
seja dinâmica, exemplificando, se
o associado quiser saber quanto
gastamos com a Comissão de
Ensino e Treinamento ou com o
salário dos nossos colaboradores,
bastará clicar na linha da planilha e
a mesma abrirá com detalhes”

mais demoradas do que gostaríamos. Mas pretendemos em curto espaço de tempo fazer com
que a planilha do portal da transparência seja
dinâmica, exemplificando, se o associado quiser
saber quanto gastamos com a Comissão de Ensino e Treinamento ou com o salário dos nossos
colaboradores, bastará clicar na linha da planilha e a mesma abrirá com detalhes.
Mas mais do que mostrar como gastamos,
nosso projeto é mostrar o que fazemos para e pelos nossos associados. Estamos investindo de maneira intensa e, esperamos, efetiva na comunicação, porém nos deparamos com um fator crucial:
os cadastros estão desatualizados.
Pretendemos lançar até o final do ano um
programa de premiação para os associados, mas
para isso precisamos ter os dados atualizados e,
portanto, esse é o pedido deste BODAU.
Entre na página e atualize seu cadastro,
será rápido e muito útil para a nossa
comunicação com você!
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Resgatando os

inadimplentes
A

Sociedade Brasileira de Urologia é a segunda
Sociedade mais longeva do Brasil, com quase
100 anos de existência. Atualmente os associados da SBU possuem um grande número
de benefícios. O sócio adimplente também é membro
da CAU, possui acesso irrestrito ao portal da SBU, no
qual tem acesso a aulas de atualização, publicações
da SBU, consentimentos informados etc., além de poder se inscrever com preços diferenciados nos eventos
patrocinados pela SBU.
Atualmente possuímos 4.884 associados, sendo 3.085 titulares, 1.064 efetivos, 413 residentes e
332 remidos. Em virtude da grave situação financeira que vivemos no momento, tivemos uma importante retração nos patrocínios da indústria farmacêutica. As anuidades de nossos associados são,
portanto, nossa principal fonte de receita. Com a
receita das anuidades, conseguimos financiar todos
os programas educacionais da SBU, pagamento de
funcionários, manutenção da sede e do escritório de
Brasília e outras despesas.
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Ao assumirmos a tesouraria em janeiro de 2018,
encontramos as contas da SBU muito bem equilibradas, graças ao brilhante trabalho da gestão anterior,
do Dr. Archimedes Nardozza Jr. e de seu tesoureiro,
Dr. Alfredo Canalini, mas o índice de inadimplência nos
preocupou. Entramos em contato com todos os associados com inadimplência e, após negociação, conseguimos resgatar: 182 anuidades de 2017, 73 anuidades de
2016 e 2017, 13 anuidades de 2015/2016/2017, quatro
anuidades de 2014/2015/2016/2017, totalizando 272
anuidades – gerando uma receita de fundamental importância para nossa manutenção. Nosso índice de
inadimplência após esse árduo trabalho se encontra
inferior a 15%. Um índice que consideramos ainda alto,
mas que se deve principalmente ao grave quadro financeiro do nosso País.
Gostaria de me colocar à disposição dos associados para qualquer esclarecimento adicional.
Dr. Luciano Alves Favorito
Tesoureiro da SBU
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Departamento de Doenças
Infecciosas e Inflamatórias

Vacina do HPV: informe
do Ministério da Saúde
O Departamento de Doenças Infecciosas e Inflamatórias da
Sociedade Brasileira de Urologia destaca que recentemente, no mês
de março de 2018, o Ministério da Saúde publicou novo Informe Técnico da ampliação da oferta das vacinas papilomavírus humano 6,
11, 16 e 18 (recombinante) – vacina HPV quadrivalente.
No informe, o MS faz saber que a cobertura vacinal continua
mantida para os grupos que foram ampliados em 2017 e desde então integra o Calendário Nacional de Vacinação, estando disponível
em mais de 36 mil salas de vacinação do SUS, contabilizados os
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) e as
Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Entre os objetivos, estão o reforço nas ações de prevenção ao
câncer do colo do útero, vulva, vagina, pênis, garganta, ânus e região
perianal. A meta é atingir 80% da população-alvo, que é constituída
por meninas de 9 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias e meninos de
11 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias em duas doses (0 e 6 meses),
com possibilidade de completarem o esquema até os 15 anos, 11
meses e 29 dias de idade. Além desses, devem ser vacinadas as populações masculina e feminina de 9 a 26 anos que sejam portadoras
de HIV/AIDS ou submetidas a transplante de órgãos sólidos ou de
medula óssea, ou ainda pacientes oncológicos. Nesses casos, o esquema a ser empregado é de três doses (0, 2 e 6 meses).
A vacina é considerada segura, tendo sido descritos alguns
casos de síncope imediata, o que após divulgações em mídia e redes
sociais ocasionou uma queda no número absoluto de imunizações.
Porém, após estudos visando-se a afastar etiologia orgânica para a
causa da síncope, concluiu-se que se trata de resposta psicogênica
em massa decorrente da vacinação. A síncope mais frequente provém de reação vasovagal derivada da expectativa de dor, ou mesmo,
medo da injeção, assim como observa-se reação semelhante durante coleta de sangue para exames laboratoriais.

Outras manifestações descritas são cefaleia, febre e reações
de hipersensibilidade.
Pessoas que apresentaram algum tipo de hipersensibilidade
grave após a primeira dose da vacina, hipersensibilidade a leveduras
e gestantes têm contraindicação de realizar a vacinação.
Existem ainda contraindicações relativas, tendo que se individualizar e aplicar o princípio da precaução em pacientes com
doenças febris agudas moderadas e graves, trombocitopênicos e
portadores de doenças neurológicas prévias.
Não há contraindicação para imunização de lactantes.
É importante relembrar que quanto mais cedo a imunização,
melhor a resposta imunológica.
Dr. Marcus Vinicius Verardo de Medeiros
Membro

Departamento de Trauma
e Cirurgia Reconstrutora
Workshops e curso para
sedimentação do aprendizado
O Departamento de Trauma e Cirurgia Reconstrutora tem atuado de forma bastante ativa durante a atual gestão com o objetivo
de proporcionar conhecimento aos associados que se interessam
por essa crescente e desafiadora subespecialidade da Urologia. A
SBU está comunicando aos presidentes das seções estaduais o projeto de eventos itinerantes – workshop de cirurgia reconstrutora urogenital, que visa a atender às necessidades e particularidades locais
de treinamento.
Estamos em fase de organização do masterclass cirurgia reconstrutora urogenital, evento com cirurgias ao vivo que será realizado em novembro próximo, em conjunto com a Jornada Carioca de
Urologia. E, finalmente, estamos, em parceria com a Comissão Organizadora do Congresso Brasileiro de Urologia, planejando o I Curso
Nacional de Cirurgia Uretral, a ser realizado em Curitiba, no próximo
ano, como evento pré-congresso. São dois anos de muito trabalho
em prol da sedimentação da cirurgia reconstrutora em nosso País.

Dr. André Guilherme Cavalcanti
Coordenador
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Departamento de
Integração Associativa
Formação do urologista em risco
A constatação de que a residência médica é indispensável
na formação de novos profissionais é aceita consensualmente. O
curso básico das faculdades, por melhor que seja, é insuficiente
para que o formando exerça com segurança e responsabilidade
suas importantes funções. Com a justificativa da necessidade de
aumentar o número carente de profissionais de saúde no Brasil,
foi instituído o programa “Mais médicos” com a admissão de milhares de colegas de outros países e de brasileiros formados no
exterior para a prática médica, sem a devida validação dos diplomas (Lei 12.871/13).
Aproveitando essa “atmosfera”, foram criadas e aprovadas
pelo MEC, a todo vapor, dezenas de “faculdades de medicina”, a
maioria sem a menor condição material e de corpo docente. Chegamos em 2017 ao número de 305 faculdades (28 mil vagas),
o que representa quase o triplo dos Estados Unidos, o dobro da
China e somos “superados” apenas pela Índia!!! A motivação dessa “corrida” é claríssima. O ensino médico é um negócio muito
rentável, o aluno é o produto desejoso do consumo e, por vezes,
aceitando situações de aprendizado inacreditáveis e desejando,
em última instância, seu diploma. Merece ainda destaque que a
abertura de escolas médicas constitui moeda valorizada e muito
utilizada politicamente.
Agravando essa “enxurrada” de novos cursos, soma-se a
falta de investimento na residência médica, criando uma disparidade (diferença entre vagas da graduação e de residência), o que
agrava o problema da má formação. É necessário estancar essa
“hemorragia” de difícil compensação! Embora muito tardiamente,
foi anunciada pelo governo a suspensão de novas escolas por cinco anos, mantendo-se as já em andamento do processo de regularização. Isso é uma fração do necessário. Como ficarão os recém-formados sem perspectivas consistentes de complementar sua
formação? Quais as consequências para a saúde da população?
No nosso campo – a Urologia – já apresenta grande defasagem na equação candidato/vagas. Chama atenção a notória diferença qualitativa entre os programas dos serviços acreditados, não
apenas no aspecto docente, mas notadamente pelas deficiências
materiais inerentes a uma especialidade em constante evolução.
O treinamento nas novas tecnologias, entre as quais laparoscopia,
endourologia, robótica etc., é deficiente e com muita desigualdade entre as instituições. É fácil imaginar que o problema tende a
agravar-se, com alto custo para a saúde dos pacientes.
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Para minorar essa complexa problemática não é suficiente a
interrupção das “fábricas de diplomas”, mas ações efetivas e conjugadas do poder público, das instituições de ensino, currículos adequados, da obrigatoriedade dos exames de revalidação, a prática da
“cidadania” pela sociedade, entre tantas outras.
A Sociedade Brasileira de Urologia está ciente desse descontrole educacional e, segundo seus gestores, vai se empenhar, dentro
de suas limitações, para cumprir seu dever de supervisionar programas de residências e incentivar a educação continuada.
Enfim, nós que acreditamos nesta terra bendita temos que
participar como cidadãos e profissionais, individual e coletivamente,
para o redirecionamento da formação e da atuação médica.

Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo
Coordenador e vice-presidente da SBU

Departamento de
Sexualidade e Reprodução

Ferramentas de
capacitação na área
Objetivos do Departamento
• Elaborar diretrizes (em parceria com AMB) e guia de recomendações sobre os principais tópicos de andrologia;
• Trabalhar para a melhoria das condições de trabalho e remuneração no sistema público e de saúde suplementar na área de
andrologia;
• Estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde
masculina;
• Ampliar e fortalecer a implantação do programa de planejamento
reprodutivo masculino (cirurgia esterilizadora masculina), além
da assistência especializada à infertilidade;
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• Fortalecer o relacionamento com a International Society for Sexual Medicine (ISSM), Sociedade Latinoamericana de Medicina Sexual (SLAMS) e Associação Brasileira para Estudo da Medicina Sexual
- ABEMS (intercâmbio técnico e científico);
• Discutir com os órgãos governamentais as políticas de vasectomia e o acesso dos pacientes aos centros de tratamento em reprodução humana. A nova legislação referente ao planejamento familiar e redução da mortalidade materno-fetal iniciada em
2007 trouxe um aumento expressivo do número de vasectomias
realizadas no Brasil. Sabemos que aproximadamente 6% dos
homens vasectomizados desejarão reverter a vasectomia em
razão de uma nova união;
• Estimular o treinamento e a capacitação de urologistas de todo o
Brasil para o tratamento de infertilidade conjugal e microcirurgia;
• Reunião de dados e padronização para a análise e publicação em
conjunto com a ESU dos resultados do tratamento de varicocele,
da reversão de vasectomia e TESE/Microtese;
• Atuação frente aos colegas da oncologia no sentido de divulgar a
preservação da fertilidade nos casos de neoplasias em pacientes
jovens, incluindo na rotina de objetivos de tratamento a preservação da capacidade reprodutiva.

Plano de ação
• Realização de cursos práticos sobres os diversos temas de andrologia no XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia;
• Colaboração na elaboração dos Tutoriais de Andrologia no XV Congresso Paulista de Urologia, Congresso Sul Brasileiro e demais congressos regionais do calendário urológico nacional;
• Sexual Medicine Review – este programa consiste na elaboração bimestral de resumos críticos em português dos artigos mais relevantes
em medicina sexual, que serão disponibilizados a todos os associados;
• Elaboração de um manual de recomendações em disfunção erétil;
• Continuidade aos projetos de educação continuada, PECEAD e SBU
na Estrada. Este último deverá ser feito em parceria com as seções
estaduais, especialmente as distantes dos grandes centros;
• Atuação junto ao escritório de Brasília para debater com os membros do governo as ações necessárias para a melhoria do atendimento das disfunções sexuais masculinas no SUS, através da
implementação de ambulatórios especializados, facilidade na
aquisição de medicações e no acesso às cirurgias necessárias,
incluindo-se o implante de prótese peniana;
• Inclusão na AMB do procedimento de reversão de vasectomia
como norma e em todos os planos de saúde;
• Inclusão na AMB do diagnóstico de infertilidade conjugal e respectivas coberturas;
• Introduzir na lista de rotina do SUS/convênios os exames: fragmentação de DNA espermático e pesquisa de microdeleção de
cromossomo Y;

• Atuação em conjunto com o Programa Nacional de DST/AIDS para
incentivar o uso de preservativo como medida de dupla proteção da
gravidez inoportuna e das DSTs/AIDS;
• Inclusão e destaque dos temas de disfunção sexual e infertilidade
na campanha Novembro Azul;
• Estimular o treinamento e capacitação de urologistas de todo o Brasil para o tratamento de infertilidade conjugal e microcirurgia (identificar as seções estaduais que querem o curso, fazer cronograma
para solicitação dos microscópios, verificar possibilidade de outra
parceria nos microscópios/fios);
• Para o estudo dos resultados do tratamento de varicocele, da reversão de vasectomia e TESE/Microtese, reunir um grupo de interesse
para determinação de quais parâmetros serão solicitados na montagem do banco de dados, pesquisar qual ferramenta será utilizada
para a coleta dos dados e valor de compra, instalação e manutenção
da mesma, caso necessário, bem como estabelecer um coordenador gerencial do projeto;
• Mapear as clínicas e urologistas envolvidos em reprodução;
• Programa Urologista para o Jovem: objetivo é mostrar a importância
da consulta urológica na puberdade e que somos os médicos dos
jovens, além dos idosos;
• Criação do canal no YouTube: Uro-infertilidade, com divulgação de
vídeos curtos mensais versando sobre o tema e durante aquele mês
vídeos de resposta às dúvidas dos nossos associados, também enviados pelo canal. Cada mês em rodízio, um dos membros/convidados se encarregaria do vídeo e de responder as dúvidas. E existe a
possibilidade de utilização de ferramenta de chat com número restrito de participantes em tempo real.
• Criação do “Androlog” Brasileiro, grupo de discussão/dúvidas via e-mail para interessados cadastrados, a exemplo do extinto Androlog
nos EUA: web meeting de infertilidade mensal ou bimensal, de uma
hora, com software já existente, com capacidade de 99 participantes, sem custo para o projeto.

Departamento de Sexualidade e Reprodução
Departamento de Saúde Sexual
Coordenador: Dr. Giuliano Amorin Aita
Componentes: Dr. Eduardo Berna Bertero, Dr. Fernando
Lorenzini e Dr. Carlos Eurico Cairoli

Departamento de Reprodução
Coordenador: Dr. Marcelo Vieira
Componentes: Dr. Marcelo Antonio S. Cocuzza e Dr.
Daniel Suslik Zylbersztejn

Dr. Carlos Teodósio Da Ros
Coordenador
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Departamento de
Uro-oncologia
Prescrição oncológica

Um novo momento no tratamento dos cânceres urológicos vem se solidificando cada vez mais: hormonioterapia,
quimioterapia e imunoterapia orais. Estudos iniciais têm
mostrado resultados bastante favoráveis e a cada momento
mais e mais fármacos têm sido aprovados para utilização clínica. Fica até difícil acompanhar tanto lançamento e avaliar
seus resultados.
Mas a pergunta de vários colegas urologistas pelo País é:
os urologistas podem prescrever medicamentos oncológicos? A resposta é SIM, NÃO HÁ IMPEDIMENTO LEGAL.
Havia uma portaria do Ministério da Saúde (no 467, artigo 5o
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de agosto de 2007) que referenciava o manejo clínico do paciente com adenocarcinoma de próstata (doença metastática,
recidivada ou locorregional avançada) como atividade profissional exclusiva do oncologista. Mas, através da portaria no 1945
(artigo 11), de 27 de agosto de 2009, tal decisão encontra-se
REVOGADA.
Em parecer de 2012, o Conselho Federal de Medicina  (http://
www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2012/20_2012.pdf)
afirma: “A fiscalização e a regulamentação para o exercício da
profissão de médico são funções dos Conselhos de Medicina,
que garantem o exercício legal para qualquer de seus procedimentos, após o registro do diploma no Ministério da Educação e
nos CRMs”. E concluem: “Pelo exposto, tentativas ou regras que
impõem a necessidade de especialização ou titulação para determinadas prescrições ou tratamentos desrespeitam o dispositivo legal vigente. Se, no Brasil, tais mecanismos limitadores
irão prosperar impõe-se que, antes, mude-se a lei”. Portanto,
qualquer tentativa de criar dificuldades pode ser denunciada
ao CFM.
Nesse sentido, a SBU, através do Departamento de Onco-urologia, vem realizando algumas ações que facilitem essa
prescrição, já que a maioria desses pacientes o urologista vem
acompanhando por longo período de tempo. Algumas publicações como cartilhas, folhetos e pequenos manuais foram e
estão sendo elaborados para distribuição entre os associados
em todo o País. Essas publicações abordam desde diretrizes de
tratamento e acompanhamento, passando pelos aspectos práticos da prescrição dos fármacos junto ao SUS e aos convênios
(qual guia utilizar, como preencher e para onde encaminhar o
cliente), até aspectos clínicos como efeitos adversos, complicações e seguimento.
Um tutorial de uro-oncologia foi planejado para oferecer
essas mesmas informações e estará sendo iniciado durante o
Congresso Sul-Brasileiro de Urologia 2018, em Balneário Camboriú. A ideia é levar esse tutorial, ou parte dele, para todas as
áreas do País mediante solicitação das seções estaduais, dos
eventos regionais ou mesmo das residências de urologia. Além
disso, estamos incluindo nas aulas do PECEAD, programa absolutamente exitoso da SBU, aulas elaboradas para esse mesmo
fim. Cópias das portarias e dos pareceres dos CRMs e CFM podem ser solicitadas à secretaria da SBU. Isso representa uma
melhora no atendimento médico num País onde, por vezes,
ocorre retardo no início de tratamento de uma doença grave
pela dificuldade em consultar um especialista. Representa também mercado de trabalho aos urologistas.

Dr. Wilson Busato Junior
Coordenador
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O esfíncter
artificial brasileiro

e sua importância na incontinência
urinária pós-prostatectomia radical
Novas formas de tratamento para incontinência urinária a um
custo menor beneficiarão pacientes

A

incontinência urinária (IU) é uma das complicações mais
temidas por cirurgiões que realizam a prostatectomia radical (PR) devido ao grande impacto socioeconômico na qualidade de vida dos pacientes afetados. O esfíncter artificial é o único
tratamento com nível de evidência significativo nos casos de incontinência urinária persistente após um ano do procedimento cirúrgico.
O seu alto custo tem restringido o implante em nosso meio, deixando
pacientes sem tratamento adequado e influenciando de forma negativa a qualidade de vida.
Nesse contexto, a oferta de novas tecnologias que se mostrem
efetivas, seguras e com menor impacto econômico para o tratamento da incontinência urinária de esforço é de enorme relevância. O de-

senvolvimento de novas formas terapêuticas para o tratamento da IU
com menor custo econômico trará benefícios para os pacientes, pois
terão possibilidades de outras modalidades de tratamento, além de
benefícios para o sistema de saúde público, que terá no seu rol uma
opção terapêutica que possibilite um impacto econômico menor no
seu orçamento.
O número de pacientes incontinentes que necessitam de tratamento pode variar de 3% a 60%, dependendo da definição de incontinência e do método utilizado para diagnóstico. Identifica-se que o
número de pacientes portadores de incontinência urinária pós-prostatectomia radical (IUPPR) necessitando de tratamento adequado é
consideravelmente alto nos dias atuais.
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O desenvolvimento de novas formas terapêuticas para o tratamento da
IU com menor custo econômico trará benefícios para os pacientes, pois terão
possibilidades de outras modalidades de tratamento, além de benefícios para
o sistema de saúde público, que terá no seu rol uma opção terapêutica que
possibilite um impacto econômico menor no seu orçamento”

Os fatores preditivos para recuperação da continência urinária
no pós-operatório são controversos, sendo considerados contributivos
para o maior grau de incontinência: idade avançada, dificuldade técnica na preservação do colo vesical e do feixe vásculo-nervoso prostático, além da presença de disfunções miccionais pré-operatórias.
O esfíncter artificial agora proposto é uma evolução do constritor periuretral por nós desenvolvido no início da década de 90
e era inicialmente destinado para uso pediátrico. O sistema original corresponde a um manguito constritor ligado por um tubo
hidráulico a uma válvula autosselante que permite a introdução
de líquido regulando a pressão no interior do sistema (Figura 01).
O manguito é feito de uma membrana de silicone em forma de
um anel inflável com um revestimento de espuma de poliuretano
na face que fica em contato com a uretra e um tecido de poliéster
reforçando o sistema na superfície externa.

seguimento de 42,1 mês. No entanto o dispositivo está relacionado a elevados índices de complicações ligadas à necessidade
de adicionar mais fluido no sistema para aumentar a pressão do
manguito uretral como: erosão uretral, infecção de dispositivo e
mau funcionamento com perda de fluido causados pelas várias
perfurações de agulhas na válvula ativadora.
Publicações recentes concluíram que o constritor periuretral
não é seguro para tratamento da incontinência pós-prostatectomia radical com altos índices de erosão uretral especialmente em
seguimentos de longo prazo.

O novo esfíncter
O esfíncter BR-SL-AS 904 (Figuras 02 e 03) corresponde a um
sistema hidráulico de constrição uretral, constituído por um conjunto

Figura 01- Constritor periuretral e sua evolução para o atual dispositivo

A parte externa possui dois pares de botões e um conjunto de
presilhas para permitir o ajuste do sistema ao colo da bexiga (pacientes com bexiga neurogênica) ou a uretra bulbar. O sistema funciona
na transmissão de pressão hidráulica e pode ser ajustado através da
injeção de solução salina estéril no portal autosselante.
Relatos iniciais demonstraram desfechos satisfatórios na
IUPPR e que 73,3% dos pacientes estavam continentes em um
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Figura 02- Visão panorâmica do esfíncter BRSL AS 904
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Figura 03- Esquema de funcionamento do esfíncter BRSL AS 904

de estruturas interligadas que utilizam princípios da hidrostática para o seu funcionamento, através do aumento ou da
diminuição da pressão do líquido no seu interior. É um complexo de silicone composto por cinco componentes: um balão
constritor periuretral, dois reservatórios, uma bomba e um infusor subcutâneo.
O princípio de funcionamento é semelhante ao do esfíncter AMS 800®, no entanto, esse dispositivo, além de utilizar
um sistema da bomba hidráulica, possui um reservatório de
líquido que fica localizado no espaço pré-peritonial do paciente (intra-abdominal) e liga-se diretamente ao manguito constritor, sem válvulas redutoras, permitindo a transmissão de
pressão integral entre o manguito e esse reservatório. Dessa
forma, quando o paciente faz esforço aumentando a pressão
abdominal (tosse, valsalva ou exercícios), essa pressão é transferida diretamente ao manguito, reforçando seu componente
de constrição, favorecendo a continência urinária, mesmo que
o dispositivo não esteja com sua ativação plena.
O BR-SL-AS 904 é implantado no paciente totalmente
acoplado, sem necessidade de montagem no transoperatório.
Esse fato facilita seu manuseio e tem a particularidade de sua
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O esfíncter artificial agora proposto é
uma evolução do constritor periuretral por
nós desenvolvido no início da década de
90 e era inicialmente destinado para uso
pediátrico. O sistema original corresponde a
um manguito constritor ligado por um tubo
hidráulico a uma válvula autosselante que
permite a introdução de líquido regulando a
pressão no interior do sistema”

ativação ser feita posteriormente, através de um mecanismo
infusor que fica situado no tecido celular subcutâneo.
Através desse infusor, injeta-se o fluido de ativação (água
destilada). O nível de continência desejado pode ser ajustado
de acordo com o volume de líquido infundido no dispositivo. O
sistema necessita de aproximadamente 30 ml de água destilada para sua plena ativação, podendo ter pequenas variações
de acordo com o diâmetro uretral do paciente.
O novo esfíncter artificial tem autorização de utilização
plena pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e
teve estudo multicêntrico concluído recentemente sob coordenação do Prof. João Luiz Amaro, da Unesp. Artigo científico
com os resultados iniciais foi submetido e aceito pelo Brazilian
Journal of Urolology e deverá estar disponível em breve. A expectativa é que esteja disponível para uso geral no primeiro
semestre de 2019. É fabricado por empresa nacional (Medicone) e tem custo previsto correspondente à metade ou a valor
inferior ao dispositivo existente no País.
Prof. Salvador Vilar Correia Lima
Universidade Federal de Pernambuco
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Quero agradecer por todo o
seu trabalho em tomar as
providências necessárias para
garantir que o curso fosse bemsucedido. Esperamos que os
participantes tenham achado o
curso informativo e útil”, destacou
o secretário-geral da AUA em um
trecho da mensagem destinada
ao Dr. Sebastião Westphal,
presidente da SBU.

AUA
parabeniza SBU
Em março o secretário-geral da AUA, Dr. Manoj
Monga, enviou mensagem parabenizando a SBU pelo
primeiro curso da AUA realizado no Brasil e voltado para
residentes. A capacitação, com mais de 50 residentes,
aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro, em São Paulo,
durante o pré-congresso do IX Congresso Internacional
de Uro-oncologia.

Dr. Manoj Monga
Secretário-geral da AUA

Reunião com seções estaduais
O presidente da SBU, Dr. Sebastião Westphal, realizou no dia 2 de março a primeira reunião de Diretoria da
atual gestão com os presidentes das seções estaduais.
Foram abordados assuntos como o panorama atual da
Nacional, a possibilidade de ampliação do Programa de
Saúde do Homem do Campo em parceria com o SENAR
e projetos para captação de recursos com empresas de
equipamentos e indústria farmacêutica.
“A ideia é que os estados auxiliem com a parte
estrutural local, enquanto a Nacional se encarregará
da viabilização dos projetos em si, como levar cursos
práticos a várias localidades”, explicou Dr. Westphal.
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A ideia é que os estados
auxiliem com a parte
estrutural local, enquanto a
Nacional se encarregará da viabilização
dos projetos em si, como levar
cursos práticos a várias localidades”

O próximo encontro com as seções estaduais está
previsto para setembro.
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Endourologia em
Foco é lançado
O Departamento de Endourologia/Cirurgia Minimamente Invasiva da SBU lançou durante o Congresso
de Uro-Oncologia, em março, o Endourologia em Foco,
curso direcionado aos recém-egressos e residentes de
último ano.
“O objetivo do projeto é propiciar conceitos teóricos às vezes pouco discutidos no dia a dia do programa de residência e demonstrar as melhoras práticas.
Novos cursos já estão sendo programados”, afirma o
coordenador do Departamento de Endourologia, Dr.
Ernesto Reggio.

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

Bem Estar Global
em Rondônia
A SBU participou de mais uma edição do Bem
Estar Global, ação social da TV Globo em parceria
com o Sesi. Porto Velho (RO) recebeu pela primeira
vez o projeto, no dia 20 de abril. Na Tenda da Urologia, coordenada pelo Dr. Rodrigo Zipparro, presidente da SBU-RO, foram atendidas mais de 100
pessoas. Os visitantes receberam orientações sobre
doenças da próstata e cálculo renal.

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

Matriz de competências para
residência em Urologia

ANS suspende discussões
sobre remuneração na
saúde
Por meio de ofício, no dia 15 de março, a ANS
suspendeu as discussões sobre remuneração na saúde
que vinham sendo realizadas com Sociedades de especialidade e outras entidades na área. O grupo técnico
havia sido criado pela ANS em 2017 para revisar o modelo atual de remuneração.
No documento, a Agência informou que elaborará
um resumo de como será a implementação do modelo
de remuneração – caso as Sociedades desejem realizar
alguma contribuição, poderão fazê-la pela internet.

A SBU participou, no dia 18 de abril, de plenária
da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM),
ligada ao Ministério da Educação. No encontro foi
aprovada a nova matriz de competências dos programas de residência médica em Urologia. O documento
foi elaborado em conjunto com a SBU.
A matriz garante aos programas de residência
médica em Urologia brasileiros a obrigatoriedade de
cumprir um programa mínimo de qualidade na formação dos residentes. “Isso fará com que sigam o que a
Urologia moderna oferece e garantirá a boa formação
dos residentes. Foi uma construção de uma ponte de
entendimento entre a SBU e o MEC”, avalia Dr. Arilson
Carvalho, presidente da Comissão de Ensino e Treinamento (CET) da SBU.
2018 | abr . mai . jun | Edição 2 . b
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Material sobre enurese no site
Para orientar sobre a enurese, a SBU, em parceria
com a Ferring, produziu em maio um material especial
para os associados. Em 2018, o Dia Mundial da Enurese
foi em 29 de maio. A data é lembrada mundialmente.
“O material foi desenvolvido para livre utilização com
objetivo de sensibilizar os profissionais de saúde sobre o
que pode ser feito para diagnosticar e tratar as crianças
que sofrem de enurese”, afirma Dr. Atila Rondon, coordenador do Departamento de Urologia Pediátrica da SBU.

Pró-TiSBU é realizado em SP

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

Nos dias 28 e 29 de abril foram aplicados, nas
cidades de Barueri e São Paulo, os exames para obtenção do Título de Especialista em Urologia. No dia
28 candidatos R3 foram submetidos à prova teórico-prática e no dia 29 todos os candidatos (R1, R2 e
R3) realizaram a prova objetiva. Prestaram o exame
347 candidatos.

SBU e Ministério da Saúde
lançam fôlderes

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

Ministério da Saúde
recebe Diretoria

No dia 3 de abril a SBU participou de reunião no
Ministério da Saúde, em Brasília. Na pauta a inclusão
de procedimentos para tratamento da litíase (litotripsia, percutânea e ureterorrenotripsia) e o uso do sling
na incontinência urinária feminina no SUS.
Representaram a Sociedade os doutores Sebastião Westphal, Antonio de Moraes Jr. e Rômulo Maroccolo, que se reuniram com o diretor do Ministério da
Saúde Fernando Machado de Araújo. O representante
do governo federal se comprometeu em tomar providências com relação às demandas da SBU.
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De 4 a 6 de junho a SBU participou, em Brasília,
do II Simpósio de Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva
Masculina. Na ocasião foram lançados dois fôlderes,
produzidos pela Sociedade em parceria com o Ministério da Saúde, para alertar sobre a saúde do homem.
“O simpósio foi uma ótima oportunidade para aproximar a SBU do Ministério da Saúde e trabalharmos em
conjunto no programa de saúde do homem. Tivemos a
participação de diversos gestores e agentes de todo o
Brasil ligados a programas municipais e estaduais de
saúde do homem”, afirma Dr. Guilherme Coaracy, membro da Comissão de Seleção e Título de Especialista da
SBU que representou a Sociedade participando do debate sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Homem (PNAISH).
Também esteve presente no simpósio o Dr. Romulo
Maroccolo Filho, da administração do Escritório de Brasília e relação com ministérios e governo federal.

Coordenador do Departamento de Saúde do Homem do Ministério
da Saúde, Dr. Francisco Norberto Moreira, e Dr. Guilherme Coaracy

Destaque / bodau

Presidentes
de Sociedades
internacionais reunidos
para a foto oficial

SBU consolida parceria
com a AUA durante
congresso americano
Mais uma edição da sessão Brazilian/Portuguese
Urology Program foi realizada durante o evento
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Mesa da sessão brasileira no evento com a presença do presidente da SBU, Dr. Sebastião Westphal
(terceiro da esq. para dir)

e 18 a 21 de maio foi realizado
em São Francisco (EUA) o 113th
AUA Annual Meeting. Como já
é tradição no evento americano, os presidentes das Sociedades internacionais foram recepcionados com um
coquetel de boas-vindas e posaram para
a foto oficial com todos os dirigentes presentes, inclusive o presidente da SBU, Dr.
Sebastião Westphal. O congresso este ano
recebeu cerca de 700 brasileiros.
“Esse é o maior congresso do
mundo da nossa área, são muitas as
opções de atualização oferecidas, como
plenárias, temas livres e apresentações
de trabalhos, que são pontos fortes e
característicos do congresso. Tivemos
a participação de vários brasileiros
nas mesas-redondas, plenárias e nos
meetings específicos das Sociedades”,
afirma o presidente da SBU.
Entre os estudos apresentados no
congresso, causas genéticas para problemas no trato urinário, avanços na área
da vasectomia, cirurgia robótica para reconstrução da uretra, técnicas cirúrgicas
para estenose uretral feminina.

D
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Sessão brasileira
Outro evento já consolidado no
AUA Annual Meeting é o AUA/Brazilian
Portuguese Urology Program, sessão
dedicada à língua portuguesa. Este ano
a direção ficou a cargo do Dr. Fernando

Kim e a moderação, dos Drs. Sebastião
Westphal, Antônio Carlos Lima Pompeo e
Luiz Otavio Torres. A palestra de abertura
abordando o câncer renal foi ministrada
pelo Dr. Robert Flanigan, presidente eleito
da American Urological Association.
“O Congresso Americano de Urologia reúne especialistas de todos os
continentes, sendo uma oportunidade
ímpar para atualização e reciclagem de
conhecimentos. Tradicionalmente a delegação brasileira é uma das mais representativas e tem sido prestigiada pelos
órgãos diretivos da AUA com uma sessão científica conjunta e que este ano
foi realizada no dia 21 de maio”, destaca
Dr. Geraldo Faria, diretor de Comunicação da SBU.
De acordo com Dr. Westphal, a
SBU está solicitando junto à AUA que no
próximo ano a sessão brasileira seja antecipada para sábado (originalmente ela
é realizada na segunda-feira, último dia
do evento). Muitos brasileiros não puderam participar, pois precisaram retornar
ao Brasil na segunda-feira.
Durante o Congresso da AUA, os
urologistas brasileiros puderam contar
com um ponto de encontro especial, o estande do laboratório Besins.

Diretoria da SBU aproveitou o espaço do estande do laboratório Besins para reuniões
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AUA News
No congresso da AUA deste ano foi distribuído o primeiro AUA News, publicação sobre o meeting da AUA, traduzido
para o português e entregue na sessão
Brazilian/Portuguese Urology Program.
Confira: bit.ly/auanews

Doutores Geraldo
Faria, Antonio
de Moraes, Pedro
Cortado, Archimedes
Nardozza Jr.,
Aguinaldo Nardi e

ParCeriaS
iNTerNaCioNaiS

Valdemar Ortiz

Urologistas
brasileiros com o
presidente eleito
da AUA, Dr. Robert
Flanigan (quarto
da esq. para dir.)

Sessão conjunta AUA - CAU
Na sexta-feira, dia 18 de maio, a
SBU participou do evento da Confederación Americana de Urología (CAU).
Na ocasião, Dr. Marcelo Batistussi (SP)
foi eleito para coordenação do Departamento de Litíase da entidade.
Foi apresentado também um
balanço da gestão. “O tesoureiro, Dr.
Alejandro Rodríguez (EUA), que foi
reeleito para mais um mandato, demonstrou uma Sociedade financeiramente estável e bem estruturada. O
secretário-geral, Dr. Jorge Gutierrez
Acevez, apresentou dados da gestão e

propostas para o próximo ano”, conta
Dr. Westphal.
Houve ainda uma apresentação
sobre o XXXVII Congresso da CAU, que
será realizado de 30 de outubro a 3
de novembro em Punta Cana (República Dominicana). “O congresso está
muito bem estruturado. Esperamos
que atraia um número expressivo de
brasileiros, pela localização e facilidade de acesso e pelo rico conteúdo a
ser apresentado”, destaca o presidente da SBU. Mais informações: bit.ly/
congressocau

A SBU também aproveitou o congresso para consolidar parcerias com a
AUA. No domingo, dia 20, mais um encontro foi realizado com membros das
diretorias da AUA e da SBU. Participaram
da reunião os doutores Alfredo Canalini,
Antonio Pompeo, Luciano Favorito, Luiz
Otavio Torres e Sebastião Westphal.
Ficou acordado que será retomada
a parceria para intercâmbio de urologistas americanos. “Assim como anualmente
dois urologistas brasileiros realizam estágio de um mês em um centro de excelência norte-americano, provavelmente a
partir de 2019, receberemos dois scholars
que participarão do Congresso Brasileiro
de Urologia e de estágio de um mês em
instituição especializada brasileira”, afirma Dr. Luiz Otavio Torres, diretor da Comissão de Relações Internacionais da SBU.
Outras parcerias com a AUA estão
mantidas, como a segunda edição do curso para R3 e R2 no Brasil, a sessão científica SBU/AUA durante o Congresso Brasileiro de Urologia (CBU), os highlights da
AUA, que este ano serão realizados durante o Congresso Sul-Brasileiro de Urologia
no dia 14 de julho e transmitidos ao vivo
para acesso de todos os associados da
SBU, e a sessão científica conjunta SBU/
AUA durante o Congresso Paulista de Urologia, em setembro.
O próximo Congresso da AUA será realizado de 3 a 6 de maio de 2019 em Chicago.
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SEGURO MÉDICO
É NECESSÁRIO PARA O
UROLOGISTA BRASILEIRO?
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A

Constituição Federal de 1988 garantiu a todos, de forma igualitária,
o amplo acesso à justiça. De igual modo, determinou a promulgação
de lei específica de proteção ao consumidor.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, há mais de 20
anos, a relação entre o médico e o paciente foi enquadrada como relação de
consumo1. Entretanto, a responsabilidade do médico foi considerada subjetiva2, ou seja, ao autor da ação, seja
o paciente ou seu representante legal,
cabe comprovar a culpa do médico.
É preciso provar, além do dano, uma
ação ou omissão do médico que levou
àquele dano.
Desde então os consumidores, ou
seja, a população brasileira em geral,
com a ampliação de seu acesso à justiça
e de seu conhecimento, principalmente
divulgado pela grande mídia e pela internet, vêm “judicializando” cada vez mais a
questão do chamado “erro médico”.
Além disso, tais consumidores
vêm ingressando com demandas ético-profissionais no Conselho Regional de
Medicina, sendo certo que tais processos, assim como os judiciais que visam
à responsabilização pessoal do médico,
vêm crescendo exponencialmente.
Desse modo é incontestável a importância do médico, nos tempos atuais,
contratar um seguro médico. O seguro
médico, tal qual as demais espécies de
seguros existentes no mercado brasileiro, visa ao recebimento do prêmio em
caso de riscos predeterminados.
No caso do seguro médico do urologista, este visa à garantia de que, havendo um processo judicial por eventual erro
médico, esteja garantido ao médico segurado o recebimento do valor necessário para o custeio da indenização devida.
Assim como um seguro de carro,
por exemplo, o seguro médico é pago
como uma garantia que se pretende
nunca necessitar.

“No caso do seguro
médico do urologista,
este visa à garantia
de que, havendo um
processo judicial por
eventual erro médico,
esteja garantido ao
médico segurado o
recebimento do valor
necessário para o custeio
da indenização devida.”

Apesar das mais diversas espécies de apólice de seguro médico, certo
é que se prestam, todas, ao pagamento do prêmio em caso de condenação.
É possível, ainda, incluir na apólice o
custo global com a defesa do processo,
ou seja, com advogados, peritos e demais custos processuais.
Entretanto é de se destacar que
o seguro é o “fim da linha”. Além da
indenização, que será efetivamente
paga pela seguradora, tanto o processo
ético-profissional como o processo judicial são fonte de forte aborrecimento
e estresse ao profissional.
Ao ser denunciado no Conselho
Regional de Medicina, o médico tem

a faculdade de apresentar uma defesa
preliminar, desacompanhado de advogado. Geralmente, certo de sua “inocência”, o médico apresenta os esclarecimentos que entende necessários, sem
o conhecimento técnico que a defesa
exige, o que acaba a levar à instauração
de um processo administrativo.
Concluímos, assim, que a contratação de seguro médico é primordial
aos médicos urologistas no cenário
atual de forte busca dos pacientes/
consumidores por indenizações e por
responsabilizar o médico por situações que decorrem da própria vida.
Entretanto a contratação do
seguro não é suficiente, sendo também
necessária
consultoria
jurídica
para orientações preventivas de
preenchimento de prontuário médico,
termos de responsabilidade, entre outras
medidas que podem ser tomadas com
intuito de evitar a instauração de tais
processos. Importantíssimo, também,
contar com atuação de advogado desde
o início do enfrentamento de qualquer
procedimento, seja judicial, seja éticoprofissional.
1
2

Artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90.
Artigo 14º da Lei 8.078/90.

Fernanda Massad de Aguiar Fabretti 1
Marcello Erich Reicher 2
Fabretti, Tolentino, Massad e Matos
Sociedade de Advogados
www.ftmm.adv.br
1
Mestre em Direito pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Advogada militante
na área cível – www.ftmm.adv.br.
2
Mestre e doutor pela Universidade
Federal de São Paulo. Advogado formado pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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SBU consolida parcerias

com entidades internacionais
Urologistas desfrutam de vários benefícios exclusivos

A

Comissão de Relações Internacionais da SBU tem sido bastante ativa nos últimos anos, com a intenção
de tornar a nossa Sociedade cada vez mais globalizada e interativa com as maiores Sociedades de
Urologia mundiais. Isso torna a SBU mais respeitada e com maior visibilidade e credibilidade.

Listo abaixo algumas das nossas realizações com Sociedades
internacionais.

American Urological Association (AUA)
Temos vários projetos e atividades em conjunto:
1. Anualmente dois urologistas brasileiros vão fazer um estágio de um mês – antes ou logo após o congresso da AUA –
em centros de excelência naquele país. Abrimos a inscrição
com bastante antecedência e os candidatos são avaliados
de forma cega por uma comissão, sendo escolhidos os dois
primeiros colocados.
2. Todos os anos os dois primeiros colocados na prova de R2
no ano anterior são convidados a participar do congresso da AUA e um deles participa do Resident’s Bowl, uma
competição entre grupos de residentes de vários países do
mundo sobre conhecimento em Urologia: os brasileiros em
geral sempre ficam em boa colocação!
3. Durante o congresso da AUA, na segunda-feira, a tarde toda,
temos uma sessão de alto nível científico dedicada aos uro-
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logistas de língua portuguesa (AUA Brazilian/Portuguese
Urology Program), com a grande maioria de brasileiros.
4. Durante os Congressos Brasileiros de Urologia há uma
sessão científica conjunta SBU/AUA, na qual em geral
há quatro conferencistas americanos – patrocinados
pela AUA – em conjunto com outros especialistas brasileiros. Normalmente o secretário-geral da AUA vem para
o nosso congresso.
5. Nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018, durante o pré-congresso do IX Congresso Internacional de Uro-Oncologia, foi
realizado pela primeira vez – através de um acordo recente
SBU/AUA – Curso da AUA para Residentes (primeiro curso
do board da AUA fora dos Estados Unidos), quando os residentes (a grande maioria R3) tiveram dois dias completos
de curso ministrado pelos doutores Julie Riley, Fernando
Kim, Mark Gonzalgo e Ty Higuchi. Ao final do curso os residentes que desejaram fizeram uma prova do curso (que
não era obrigatória) e receberam um certificado. Foram 52
residentes inscritos. A SBU pagou o valor de US$ 150 para a
inscrição de cada residente.
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6. Este ano teremos a oitava edição dos highlights da AUA
– durante o Congresso Sul-Brasileiro de Urologia que ocorrerá em Balneário Camboriú (SC), no dia 14 de julho. Esse é
um projeto de sucesso no qual é abordado por conferencistas brasileiros tudo o que de mais importante foi visto no
congresso americano, com os slides originais lá apresentados. Pela primeira vez este ano os highlights serão transmitidos ao vivo para outros locais e os urologistas terão
a oportunidade de acompanhar a sessão em tempo real.
7. Para o Congresso Paulista de Urologia a AUA este ano novamente mandará quatro conferencistas – também patrocinados por eles – para uma sessão conjunta SBU/AUA que
acontecerá no dia 8 de setembro, das 14h às 18h10. Virão
os Drs. John Denstedt (Canadá) e Fernando Kim, Paul Austin e Christopher Wood (EUA).
8. No ano passado, através de acordo com a AUA, a versão de
bolso dos guidelines da AUA foi traduzida para o português
e entregue durante o Congresso Brasileiro de Urologia.
9. Está sendo estudada a possibilidade da realização de um
curso hands-on em ureteroscopia (parceria da SBU com
a AUA e a CAU) durante o próximo Congresso Paulista de
Urologia.

European Association of Urology (EAU)

European
Association
of Urology

Nossa parceria vem aumentando gradativamente e cada vez
mais participativa.
1. Durante o Congresso Brasileiro de Urologia, temos também uma sessão conjunta SBU/EAU na qual a Sociedade
Europeia envia em geral dois conferencistas, custeados
por eles.
2. Em 2016 firmamos um acordo com a EAU para que os
urologistas brasileiros – desde que a inscrição fosse feita
em bloco – pagassem custo reduzido no valor da inscrição
para a anuidade como membro da EAU, com os mesmos
benefícios dos outros membros que pagam a anuidade de
€150, inclusive acesso irrestrito ao jornal European Urology. Negociamos novamente este ano com eles, e na ocasião do Congresso Paulista todos os membros adimplentes
da SBU poderão se tornar membros ou renovar sua anuidade ao custo de €75. Será criada uma senha de acesso para
os urologistas brasileiros e a inscrição poderá ser feita online. Mais detalhes serão dados posteriormente.
3. Para o Congresso Paulista de Urologia a EAU este ano enviará dois conferencistas, patrocinados por eles – Dr. Cesare Marco Scoffone (Itália) e Dr. Francisco Cruz (Portugal)

– para uma sessão conjunta SBU/EAU que acontecerá no
dia 7 de setembro das 14h às 18h10.
4. No ano passado foi feita a tradução para o português da
versão de bolso dos guidelines da EAU, que foram distribuídos durante o Congresso Brasileiro de Urologia.
5. Este ano já firmamos novamente um acordo para traduzirmos para o português a versão de bolso dos novos guidelines da EAU 2018, que serão distribuídos durante o Congresso Paulista de Urologia e na Jornada Carioca.
6. Negociamos com a EAU e eles disponibilizarão uma listagem de centros europeus que possam receber urologistas
brasileiros interessados em fazer estágios de prazos variados naquele continente.

Confederação Americana
de Urologia (CAU)

CONFEDERACION
AMERICANA
DE UROLOGIA

Estamos aumentando cada vez mais nossa cooperação com
essa Sociedade.
1. Todo membro da SBU adimplente é automaticamente
membro da CAU sem qualquer custo adicional para o urologista brasileiro.
2. Estamos tentando implementar um sistema de estágios
entre centros brasileiros e outros países membros da CAU.
3. Está sendo estudada uma maior participação de urologistas brasileiros nos simpósios da CAU, assim como a realização de simpósios da CAU em eventos brasileiros.
4. Este ano fui convidado para dar uma conferência no Simpósio da CAU durante o congresso da EAU realizado em
março em Copenhagen.
5. Curso hands-on de ureteroscopia SBU/CAU/AUA (vide acima na AUA).
Está sendo também estudada a realização de parcerias com
a Societé Internationale d’ Urologie (SIU) e a Internacional Continence Society (ICS).
A SBU tem feito parcerias importantes com o intuito de
proporcionar ao urologista brasileiro maior integração com a
comunidade urológica mundial.
Dr. Luiz Otavio Torres
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais da SBU
2018 | abr . mai . jun | Edição 2 . b
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Por que se

associar

à SBU?
Por Janaína Soares

Diretor de comunicação fala sobre os
projetos que têm sido implementados na
área em benefício do urologista e o
resgate de antigos associados
O urologista deve estar

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

consciente de que a SBU é
sua entidade representativa
e através dela é que podemos
atingir os nossos objetivos.
Prestigiá-la e fortalecê-la é
fundamental para que ela seja
referência constante junto aos
órgãos públicos e privados na
defesa de honorários dignos”
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P

ara o diretor de Comunicação da SBU,
Dr. Geraldo Faria, entre os maiores
desafios da SBU está o resgate de ex-associados. Ele acredita que a Sociedade deve
ser atuante no seu papel de representante da
classe urológica, adotar ações objetivas na defesa profissional e ser a grande provedora na
área de educação continuada. Confira nesta
entrevista ao BODAU as medidas que têm sido
adotadas pela SBU com esse objetivo.
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BODAU – Quais fatores contribuíram
para o distanciamento entre associado e a SBU?
Dr. Geraldo Faria - Há cerca de um
ano a SBU encomendou à Ayra, empresa
de consultoria júnior ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pesquisa para avaliar, entre outros aspectos, a
expectativa do associado em relação à Sociedade. Foram encaminhados por e-mail
formulários com perguntas com o intuito
de saber o que os associados pensavam do
serviço prestado pela SBU e das possíveis
causas que explicassem o afastamento
do urologista da sua entidade. As queixas
mais frequentes foram anuidade muito
cara, nenhum retorno por parte da SBU,
resultando na desmotivação para continuar sócio e a dificuldade dos inadimplentes em saldarem as anuidades em atraso.
Muitos dos que se encontravam em situação de inadimplência estavam, segundo
eles, devido ao alto valor da anuidade, que
em alguns casos fez com que as mesmas
se acumulassem, dificultando ainda mais
o pagamento. Diversas respostas apontavam também outras queixas como a falta de retorno e benefícios e a descrença
na SBU. A pesquisa também mostrou que
parcela significante dos associados desconhecia as ações da SBU por não acessarem os meios de comunicação disponibilizados pela Sociedade. A partir dessas
informações a diretoria passou a adotar
condutas com o intuito de corrigir as distorções e garantir que os associados se
sentissem mais valorizados.
BODAU - Como resgatar os associados que se encontram afastados da
SBU?
GF - Este é o grande desafio a ser
vencido. A Sociedade tem que ser atuante
no seu papel de representante da classe
urológica. Adotar ações objetivas na defesa profissional e ser a grande provedora
na área de educação continuada. É importante mostrar ao urologista que a SBU não
tem se negligenciado na procura da valorização dos honorários médicos, apesar das

conhecidas limitações que as Sociedades
de especialidade enfrentam nas discussões
desse tema. Além disso, continuar a exercer com competência sua função educativa
e de aprimoramento profissional e garantir
através da lisura e transparência de seus
meios de comunicação que nenhum associado alegue falta de conhecimento sobre
a vida da sua entidade.

(...) estamos trabalhando
fortemente para que a
área de comunicação
garanta total integração
entre o urologista e a SBU”

BODAU - Qual a importância da SBU
para o urologista brasileiro?
GF - O urologista deve estar consciente de que a SBU é sua entidade representativa e através dela é que podemos
atingir os nossos objetivos. Prestigiá-la e
fortalecê-la é fundamental para que ela
seja referência constante junto aos órgãos
públicos e privados na defesa de honorários dignos. Seu fortalecimento como entidade de classe permite que conquiste junto
aos veículos de comunicação mais espaço
para a discussão das doenças urológicas,
oferecendo aos leigos as informações necessárias para um melhor entendimento
das patologias do trato urinário. Para ser
uma Sociedade modelo e referência, tanto
na medicina brasileira, quanto internacional, ela deve exercer a defesa e garantia
dos direitos do urologista de maneira eficiente, assim como divulgar e incentivar
constantemente o desenvolvimento da
especialidade. A SBU será forte na medida
em que o urologista se sentir honrado em
fazer parte do seu quadro.

BODAU - O que mudou com o tempo?
GF - O corpo diretivo da SBU vem
adotando condutas com o intuito de corrigir as distorções apontadas no estudo
da Ayra, procurando garantir que os associados se sintam mais valorizados e mais
próximos da entidade. Um dos pontos críticos levantados pela pesquisa foi que os
membros mais satisfeitos com a Sociedade eram aqueles que mais acessavam o
Portal, ou seja, que usufruíam ao máximo
dos instrumentos que a SBU oferece. E os
mais insatisfeitos nunca, ou quase nunca,
tinham utilizado as ferramentas de mídia
disponibilizadas pela SBU através do Portal, aplicativo, Facebook etc. Para suprir
essa deficiência foram adotadas medidas
visando a incentivar o associado a utilizar essas ferramentas com frequência,
permitindo que esteja inteirado da vida
associativa e possa desfrutar das várias
opções de reciclagem e atualização na
área de educação continuada.
BODAU - O Departamento de Comunicação está implementando mudanças no Portal. Há outros projetos em
estudo para a área?
GF - A remodelação do Portal da Urologia teve como objetivo trazer praticidade
e facilidade no acesso à informação. Especificamente na área dos associados, procuramos facilitar a navegação nos temas
mais procurados, como os consentimentos
informados e a educação continuada. Criamos uma área de saúde, aberta a urologistas não associados, para que conheçam
a SBU e possam constatar os benefícios e
vantagens de ser membro da entidade. As
outras mídias de comunicação estão sendo
modernizadas, com atualização do perfil do
Facebook dos associados, criação do perfil
SBU no Instagram, LinkedIn e Twitter e atualização dos vídeos no YouTube para leigos.
O aplicativo também vem recebendo especial atenção com a inclusão de facilidades
como a tabela TUSS e CID-10. Reafirmo que
estamos trabalhando fortemente para que
a área de comunicação garanta total integração entre o urologista e a SBU.
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CEARÁ
Secção Ceará

Em novembro, Simpósio
de Uro-oncologia

BAHIA
Secção Distrito Federal

Conﬁra a programação
baiana
A SBU Seção Bahia já iniciou suas atividades a pleno vapor. Na cerimônia de posse, lançamos o calendário 2018/19
e apresentamos o nosso planejamento aos associados e à
indústria. Teremos encontros regulares que chamamos “Encontro com Especialistas” em que discutiremos temas atuais
e controversos de grande interesse urológico, com experts de
subáreas da Urologia. Faremos três eventos desse por ano.
Nos dias 9 e 10 de junho aconteceu a I Jornada de Urologia do Interior, realizada na bela cidade de Ilhéus. Pela
primeira vez, um evento do interior do estado ganhou uma
dimensão maior com a participação de convidados de outros
estados. Inauguramos o nosso website e entramos nas redes
sociais melhorando a comunicação entre os associados.
Nos dias 22 e 23 março de 2019 sediaremos o Congresso Norte Nordeste de Urologia, que contará com convidados
internacionais e será multidisciplinar. A SBU Bahia está fazendo a sua parte.

Dr. Ubirajara Barroso Jr.
Presidente SBU-BA

b.

Edição 2 | abr . mai . jun | 2018

A nova diretoria da SBU-CE tomou posse e já iniciou cronograma intenso de trabalho. Durante o mês de janeiro foram
realizadas reuniões de planejamento estratégico para o biênio 2018-2019, estando entre os pilares da gestão a educação
continuada e a valorização profissional.
O calendário de eventos científicos iniciou com a primeira reunião do Grupo de Estudos em Tumores Urológicos do
Ceará (GETUC), que há nove anos promove encontros coordenados pela SBU-CE, reunindo mensalmente urologistas, oncologistas clínicos e radioterapeutas. Em novembro, a programação anual se encerrará com o V Simpósio de Uro-Oncologia do
GETUC. A partir da edição deste ano, a SBU-CE passou a transmitir as reuniões por videoconferência para os urologistas do
interior do Ceará.
Em abril, realizamos o I Simpósio Internacional de Medicina Sexual – Disfunção Sexual Masculina, que contou com
presença do Dr. Luiz Otavio Torres (presidente da ISSM), do Dr.
Lawrence Jenkins (diretor do Programa de Medicina Sexual e
Reprodutiva da Ohio State University) e de urologistas locais
e nacionais.
Várias outras ações e eventos estão sendo preparados
nas diversas áreas da urologia incluindo urologia pediátrica,
urologia feminina, endourologia e laparoscopia/robótica.
Dr. George Rafael Martins de Lima
Presidente SBU-CE
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ESPÍRITO SANTO
Secção Espirito Santo

Parceria em
reuniões cientíﬁcas
A SBU-ES e o Serviço de Urologia do Hospital das Clínicas da UFES, coordenado pelo Dr. Marcio Maia Lamy de
Miranda, deram início no dia 19 de abril a uma parceria de
reuniões científicas. A primeira reunião contou com a presença do Dr. Octavio Meneguelli Galvão Gonçalves, doutor em
Radiologia pela USP e médico radiologista do Hospital das
Clínicas da UFES, que abordou o tema: Ressonância magnética multiparamétrica da próstata - conceitos atuais.
A segunda reunião ocorreu em junho e foi referente
às atualizações dos temas abordados no congresso da AUA
2018, realizado em maio.
Dr. Judson Henrique de Castro
Presidente SBU-ES

GOIÁS

Simpósio Goiano de
Urologia é em novembro
No âmbito da educação continuada, promovemos palestras em Goiânia, Anápolis e Rio Verde. O Simpósio Goiano de
Urologia, tradicional evento de nosso calendário, está sendo
cuidadosamente planejado para o mês de novembro e logo
terá sua programação científica definida.
No dia 20 de março, participamos de reunião da Associação Médica de Goiás com as Sociedades de especialidade, com objetivo de estreitar relacionamento e planejar ações
conjuntas.
E, no âmbito administrativo, sanamos pendências
fiscais relativas ao ano de 2017 e buscamos contenção de despesas da sede local.
Dr. Vagner Ruiz Gil
Presidente SBU-GO
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PARAÍBA

MATO GROSSO DO SUL

Secção Paraiba

Secção Mato Grosso do Sul

Cronograma de
atividades para o ano

Programação de
educação continuada

A SBU-MS, agora sob gestão do novo presidente, Dr. João
Juveniz, vem desenvolvendo suas atividades de atualização
continuada em Urologia, com reuniões mensais, como complementação na formação de novos médicos urologistas. Além de
promover a troca de ideias com profissionais já experientes,
também proporciona debates com profissionais de outras áreas, a fim de viabilizar o intercâmbio de informações, experiências e vivências do cotidiano.
Também foi realizado, no mês de março, um meeting de
atualização em HPB, no qual o Dr. João Juveniz falou sobre hiperplasia prostática benigna: diagnóstico, tratamento, acompanhamento e formas de abordagem, entre outros detalhes.
No mês de junho fizemos um curso hands-on em Urologia feminina, com objetivo de familiarização dos urologistas e
os residentes com essa subárea.
No dia 24 de agosto participaremos do evento Bem Estar
Global, juntamente com a emissora de TV local e outras especialidades, acontecimento este para informação e atendimento da população. Além de outras atividades como o convênio
com o SENAR, em que fazemos atendimentos e esclarecimentos para população rural do estado.
Em outubro faremos, como nos últimos quatro anos, o
curso hands-on de ureterolitotripsia flexível para urologistas e
residentes do estado.

A partir da parceria com a Jassen Farmacêutica e com
apoio da Liga Acadêmica de Urologia da Paraíba (LUPA), a presença de associados, monitores de Urologia e alunos inseridos
nos projetos de extensão, internos e residentes, iniciamos nossa programação de educação continuada 2018. As reuniões
são mensais, acontecem sempre nas primeiras terças-feiras
do mês no auditório da Coopecir-PB, ficando um urologista
membro da SBU-PB responsável pela atividade (convidado,
tema e modelo).
A primeira foi realizada em 6 de março e contamos
com a ilustre presença do Prof. Paulo Jose de Medeiros, da
UFRN, que ministrou palestra sobre: Os desafios do transplante renal para o urologista geral. Em abril e maio tivemos palestra de dois colegas urologistas locais, o primeiro foi Dr. Thiago
Solva Costa, que nos brindou com a palestra sobre o Manejo da
recidiva bioquímica do câncer da próstata, e o segundo, nosso
colega urologista e também psiquiatra Dr. Jose Kênio de Sousa
Nader, que falou sobre o Uso dos antidepressivos na prática
urológica. Abaixo e ao lado alguns desses encontros de troca
de experiência e confraternização.
Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Junior
Presidente SBU-PB

Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz
Presidente SBU-MS

Auditório da Coopecir, em João Pessoa
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RIO DE JANEIRO
Secção Rio de Janeiro

Jornada Carioca
de Urologia 2018

Josias Batista, Mariana Moreira e Thiago Costa (palestrante) em palestra
na Paraíba

PARANÁ
Secção Paraná

SBU-PR
com força máxima

Vem aí a XIII Jornada Carioca de Urologia, reunindo
grandes nomes e temas. O evento será entre os dias 15 e 17
de novembro no Hotel Windsor Oceânico. Feira e congresso,
com grandes expositores e uma programação científica, reunirão vários eventos paralelos:
2º Simpósio Internacional de Uro-Oncologia - SBU-RJ/
SBOC/Cleveland Clinic
3º Simpósio de Uroginecologia – SBU-RJ/SGORJ
7º Encontro de Fisioterapia Pélvica – SBU-RJ
2º Encontro de Uropediatria – SBU-RJ
Tutorial de Uroneurologia - SBU Nacional
Este ano o evento trará uma novidade: as inscrições
serão gratuitas para os associados à SBU-RJ adimplentes/
ativos até 31/08/2018.
Dr. Pedro Nicolau Gabrich
Presidente SBU-RJ

Sempre com a ideia de aproximar a Sociedade dos urologistas de todo o estado, várias atividades já foram realizadas e
estão programadas para este ano.
Em março realizou-se o URO-FC, reunião de discussão
de temas polêmicos em uroginecologia no formato ponto e
contraponto. Pelos elogios dos colegas presentes, a intenção é
repetir o formato nas outras áreas da urologia.
Já em abril ocorreu o ASCO-GU Highlights, no qual urologistas e oncologistas receberam os novos conceitos relevantes
sobre as neoplasias do trato urinário apresentados no último
Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Uma
reunião com o mesmo tema aconteceu em maio para a região
norte do estado, em Londrina.
No segundo semestre, além das reuniões mensais, já
está programado o apoio da Seção em cursos de cirurgia uretral e endourologia na Universidade Federal do Paraná.

Dr. Sílvio Henrique Maia de Almeida
Presidente SBU-PR
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SANTA CATARINA
Secção Santa Catarina

Agenda de eventos do
2º semestre

RIO GRANDE DO SUL

II Encontro Gaúcho
será em outubro
Nos primeiros cinco meses do ano, tivemos dois eventos
de educação médica continuada de grande sucesso: o I ESISTU
(encontro de atualização em sexualidade para o urologista) e
o II hands-on em laparoscopia, ambos com inscrições encerradas prematuramente por ocupação da totalidade das vagas.
Iniciamos a organização do II Encontro Gaúcho de Urologistas, que acontecerá em Bento Gonçalves, de 27 a 29 de
outubro de 2018. Será um evento de grande valor científico,
porém com foco na integração dos urologistas com a Sociedade. Além disso, uma comissão de honorários local e um
projeto em parceria com as Sociedades de Mastologia e Dermatologia intitulado Todos Unidos contra o Câncer vêm sendo implementados. São muitas atividades e esperamos, desta
forma, suprir as expectativas dos nossos associados.
Dr. Alexandre Fornari
Presidente SBU-RS
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Acreditamos que estão entre as principais ações de nossa gestão o foco em educação continuada para nossos associados, a valorização profissional e a integração dos urologistas de nosso estado.
Sob esse prisma, além de sediarmos o XIV Congresso Sul
Brasileiro de Urologia, que ocorrerá em Balneário Camboriú de
12 a 14 de julho, temos programadas atividades para o segundo semestre de 2018.
Realizaremos em conjunto com o Departamento de
Endourologia da SBU nacional, no interior do estado, curso
hands-on em endourologia no mês de agosto, dando ênfase
a procedimentos como nefrolitotripsia percutânea, mini-perc,
ureteroscopia rígida e flexível, proporcionando treinamento
prático para nossos associados.
Encerraremos o ano de 2018 com
o 58° Encontro Catarinense de Urologia,
que ocorrerá de 19 a 21 de outubro na
cidade de Joinville.
Dr. Antonio Euclides Pereira de Souza Jr.
Presidente SBU-SC
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SÃO PAULO
Secção São Paulo

SBU-SP inicia seu
cronograma anual de
cursos e congressos
A SBU-SP já definiu sua programação científica para o
ano de 2018 visando a propiciar ampla oportunidade de reciclagem e atualização para os associados da SBU.
Em maio realizamos no Centro de Convenções Rebouças
o PROTEUS Intensivão, curso preparatório para o exame de Título de Especialista. Este ano contamos com a participação de
mais de 730 congressistas e tivemos oportunidade de realizar
uma grande renovação dos palestrantes, dando oportunidade
a diversos jovens colegas que têm se destacado em nossa especialidade. Por motivos logísticos, o PROTEUS deste ano ainda não foi realizado em conjunção com a prova do Título de
Especialista, mas esperamos fazê-lo em 2019.
Em pesquisa de satisfação ao final do evento, a grande
maioria dos participantes, provenientes de 23 diferentes estados, aprovou a renovação dos palestrantes e também se mostrou favorável à realização do PROTEUS em conjunto com a
prova do título. Para mais informações visite o site: http://sbu-sp.org.br/noticias/proteus-2018-supera-a-marca-de-participantes/. Para aqueles que se interessaram, a versão em PDF
do livro do PROTEUS está disponível na homepage da SBU-SP:
http://sbu-sp.org.br/. Os associados de São Paulo têm acesso
automático e os de outros estados deverão solicitar senha com
Andreia ou Amanda no telefone (11) 3168-4229.
O Congresso Paulista de Urologia, a ser realizado de 6
a 8 de setembro, encontra-se em fase final de organização.
Contaremos com mais de dez cursos teórico-práticos no
dia 5 de setembro em diferentes hospitais na capital e no
interior de São Paulo. Para o evento em si, contaremos com
a ótima estrutura do World Trade Center, bem como com a
presença de 16 renomados convidados internacionais vindos
da Europa, Estados Unidos e outros países da América do
Sul já confirmados. Também neste congresso realizaremos
sessões conjuntas com a Associação Americana de Urologia
(AUA), Associação Europeia de Urologia (EAU) e Sociedade
Internacional de Continência (ICS). Aproveite, pois as
inscrições já estão disponíveis no site:
http://www.congressopaulistadeuro2018.com.br

De 1 a 3 de novembro (feriado de finados) realizaremos
em Santos e Guarujá o II Uro-onco Litoral, evento voltado para
a área de tumores urológicos com enfoque do urologista. Teremos no primeiro dia sessão prática com vários procedimentos
cirúrgicos com transmissão ao vivo na Santa Casa de Santos.
Nos dias restantes teremos sessões teóricas com a participação de quatro convidados estrangeiros aproveitando a ótima
estrutura do Hotel Casagrande do Guarujá de uma forma prática e informal com ênfase em discussão de casos clínicos e
avanços nessa importante área de nossa especialidade. O site
e a programação completa estarão disponíveis em breve no
site da SBU São Paulo. Reserve essa data.
Mais uma vez agradecemos o empenho de toda a nossa
diretoria, bem como a cooperação da SBU Nacional na implementação desses eventos.
Dr. Flavio Eduardo Trigo Rocha
Presidente SBU-SP

Médicos participam do PROTEUS 2018
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Doutorado
aborda síndrome

Mendes Gomes (HCFMUSP), Prof. Dr. Marcelo Lopes de Lima
(Unicamp) e Dr. José Pontes Junior (HCFMUSP).

Dr. Helce Ribeiro Júlio Júnior, urologista do
Hospital Universitário Pedro Ernesto (RJ), fez sua defesa de
tese de doutorado sobre a estrutura da bexiga em fetos com
síndrome de Prune Belly, no dia 6 de junho, na Universidade
do Estado do Rio de Janeiro.
Foram membros da banca: Prof. Dr. João Paulo Martins
Carvalho, Prof. Dr. Waldemar Silva Costa, Prof. Dr. Luciano
Alves Favorito (orientador), Prof. Dr. Francisco J. B. Sampaio,
Prof. Dr. Nicolino Rosito e Prof. Dr. Valter Javarone.
Dr. Hiury Silva Andrade (terceiro da esq. para dir.) e professores que
participaram da banca examinadora

Defesa de tese

Dr. Helce Ribeiro Júlio Júnior (quarto da esq. para dir.) acompanhado de
membros que compuseram a banca

Tese sobre
função renal
No dia 9 de maio de 2018, Dr. Hiury Silva Andrade
defendeu sua tese de doutorado intitulada Desenvolvimento de modelo preditivo da função renal após nefrectomias
unilaterais por meio da análise prospectiva dos fatores de
risco pré-operatórios, no Departamento de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (HCFMUSP).
A banca foi composta pelos seguintes membros: Prof.
Dr. Ricardo Jordão Duarte (HCFMUSP) - presidente, Prof.
Dr. Alberto Azoubel Antunes (HCFMUSP), Prof. Dr. Cristiano
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Dr. Gilberto Laurino Almeida defendeu sua tese
de doutorado no Instituto de Pesquisas Médicas do Paraná e Faculdade Evangélica do Paraná, em novembro de
2017. O trabalho teve como título Avaliação da acurácia
da ressonância magnética multiparamétrica da próstata
na seleção de pacientes portadores de câncer de próstata com critério PRIAS para vigilância ativa e foi orientado
pela Dra. Carmen Australia Marcondes Ribas. Participaram
da banca os doutores Wilson Busato Jr., Daniel Ogata, Luis
Sergio Santos, Fernando Meyer e Jurandir Marcondes Ribas.

Dr. Gilberto Laurino Almeida (quinto da esq. para dir.) com membros
da banca examinadora
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Nova página de
entrada do Portal
da Urologia privilegia
o fácil acesso ao
conteúdo de
interesse do
usuário

Novidades no
Portal da Urologia

trazem praticidade e
fácil acesso à informação

Aplicativo da SBU está sendo atualizado para oferecer mais serviços
s novidades no Portal da Urologia já começam com
a implantação de uma página de abertura, na qual o
usuário pode escolher qual área quer acessar: associados, profissionais de saúde e público geral.
“Desta forma, o acesso ao conteúdo de interesse será facilitado e o usuário poderá encontrar facilmente o conteúdo que procura”, ressalta Dra. Maria Cláudia Bicudo
Furst, editora do Portal.
Na área de associados, a página foi reorganizada levando
em consideração a facilidade de acesso aos tópicos mais procurados pelos associados, como: consentimentos informados e
educação continuada.
Dra. Maria Claudia Furst ressalta que “as mudanças foram
pensadas para deixar à mão do associado as seções mais usadas no dia a dia, além de manter as áreas de destaque para que

A

as novidades sobre a SBU sejam sempre visualizadas de maneira
rápida e simples”.
Outra importante mudança realizada foi na área de Publicações. A partir dessa mudança, o associado pode acessar as principais publicações científicas, disponibilizadas pela SBU, com poucos
cliques. Também na área de publicações, o associado poderá encontrar a edição digital do novo BODAU, retomado nesta gestão.
Com o mesmo objetivo, foram feitas mudanças no menu superior do site e incluída uma nova seção: Ensino e Treinamento. Nela
o usuário poderá acessar informações sobre projetos para as áreas
de Residência e também sobre as Ligas Acadêmicas credenciadas.
“Essa nova seção no site reflete o cuidado da SBU em oferecer
suporte e apoio ao futuro urologista, desde sua formação acadêmica
através das Ligas de Urologia até sua formação durante a Residência”, destaca Dr. Geraldo Faria, diretor de Comunicação da SBU.
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O objetivo da criação de uma nova página para
a área de saúde foi oferecer aos urologistas que ainda não são sócios uma oportunidade de conhecer e
saber mais sobre os projetos e benefícios oferecidos
pela SBU aos associados.
A página também pode ser acessada por profissionais de outras especialidades para consultar informações institucionais da SBU.

SEÇÃO ESTADUAL

A seção Ensino e Treinamento é voltada à formação dos futuros urologistas

Um trabalho importante retomado pela Comissão de Comunicação é a integração das seções
estaduais ao Portal da Urologia.
O Portal já possui uma estrutura pronta e
funcional para que cada seção estadual tenha uma
página com suas informações e possa divulgar
seus eventos e notícias.
“Cada seção estadual tem sua própria página
e pode divulgar sua diretoria, seus contatos, eventos e notícias”, destaca Dr. Geraldo Faria.
Para saber como atualizar seus dados entre em contato com a Leyla por meio do e-mail
(leyla.caminha@sbunet.org.br) ou pelos telefones
(21) 2246-4003 ou (21) 2246-4265.
A página da área de saúde tem destaque para notícias e informações da SBU e estímulo
para o associe-se

O PORTAL
Em 2017, o Portal da Urologia ultrapassou 1
milhão de visualizações de página. Esse número é
consequência de um trabalho iniciado na gestão
anterior, que se preocupou em levar informação
tanto ao associado quanto ao público geral, com a
utilização das mídias digitais e sociais.
Para 2018, já se pode notar um crescimento
nesse índice, levando em conta o ano anterior.

Gráfico mostra aumento no número de visualizações de página nos primeiros meses
de 2018 em relação ao ano anterior
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Também é possível notar um aumento no número de visitas ao Portal em relação a 2017, já nestes primeiros quatro meses de 2018. Esses números
mostram que mais pessoas têm visitado o Portal a
cada mês (gráfico).

Aumento significativo no
número de visitantes do
site, em relação ao ano
anterior

ACESSO POR DISPOSITIVO

Um outro dado interessante: 56% dos acessos ao Portal da
Urologia já acontecem através de
dispositivos móveis como smartphone e tablets.
Desta forma, é importante
que cada vez mais estejamos atentos e preparados para oferecer conteúdo compatível e de fácil acesso
através desses dispositivos.

4,50
%
mobile
desktop

56%
tablet

39,50%
O uso constante dos
dispositivos móveis no
dia a dia dos usuários pode
ser constatado neste gráfico

APP da SBU
Todo o conteúdo do portal da Urologia também pode ser acessado por meio do APP da SBU. O
aplicativo está disponível para os dispositivos iOS e
Android.
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Congresso

XV

Paulista de

Além dos principais especialistas nacionais, temos diversos
professores estrangeiros do mais alto nível científico confirmados
para nosso evento.
Esperamos vê-lo em São Paulo!

Urologia

Dr. Flavio Trigo Rocha
Presidente do XV Congresso
Paulista de Urologia

Dr. José Carlos Truzzi
Presidente da
Comissão Científica

Prezado colega,
Gostaríamos de contar com sua presença no XV Congresso Paulista
de Urologia, que será realizado no World Trade Center em São Paulo de 6 a
8 de setembro de 2018. Neste ano abordaremos o tema: Urologia - Presente
e Futuro visando a revisar as boas práticas atuais, bem como novos medicamentos e tecnologias que terão grande impacto no aprimoramento de
nossa especialidade.
Também gostaríamos de convidá-lo a participar de um dos inúmeros
cursos práticos a serem realizados no pré-congresso, dos workshops e tutoriais e cursos paralelos.

PALESTRANTES INTERNACIONAIS

OS PRINCIPAIS TEMAS A SEREM ABORDADOS SERÃO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uro-oncologia com ênfase em tumores de próstata, rim
e bexiga.
Disfunções miccionais e incontinência urinária com ênfase em
bexiga hiperativa, novas drogas e novas tecnologias.
Incontinência de esforço em mulheres e incontinência pósprostatectomia em homens: avanços no tratamento cirúrgico
Hiperplasia prostática benigna: diagnóstico, tratamento
clínico e cirúrgico.
Medicina sexual: disfunção erétil e reposição hormonal em
homens.
Litíase e endourologia: tratamento minimamente invasivo da
litíase renal e ureteral.
Cirurgia robótica e laparoscópica em urologia: estado atual e
novas indicações.
Urologia de consultório: doenças mais frequentes na rotina de
consultório, sua avaliação e tratamento.

04 DE SETEMBRO | TERÇA-FEIRA

Alfredo Mendoza
Colômbia

Gregg Eure
Estados Unidos

Bertrand Guillonneau
França

John Denstedt
Canadá

Brian R. Matlaga
Estados Unidos

José G. Campos Salcedo
México

Cesare Marco Scoffone
Itália

Juan Pablo Corbetta
Argentina

Christofer Wood
Estados Unidos

Laurence Klotz
Canadá

Craig Donatucci
Estados Unidos

Mariano Gonzalez
Argentina

Fernando Marchant
Chile

Max Kates
Estados Unidos

Francisco Cruz
Portugal

Michael A. Gorin
Estados Unidos

Gommert A van Koeveringe
Holanda

Paul Austin
Estados Unidos

• Local: Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP
14:00-16:40

• Local: Santa Casa de São Paulo
07:20-18:00

CURSO PRÉ-CONGRESSO: HANDS-ON ASSOALHO PÉLVICO FEMININO

CURSO PRÉ-CONGRESSO: PRECONGRESS UROONCOLOGY MEETING
Prostate Cancer Screening - Present and Future

• Local: Hospital Alemão Oswaldo Cruz
-

CURSO PRÉ-CONGRESSO: BIÓPSIA DE PRÓSTATA

• Local: Hospital de Amor de Barretos
07:00-16:00

05 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
• Local: A.C. Camargo Cancer Center
07:00-18:00

CURSO PRÉ-CONGRESSO: CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE CIRURGIA ROBÓTICA
E HIFU

CURSO PRÉ-CONGRESSO: CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA (LAPAROSCOPIA
E ROBÓTICA)

• Local: Hospital Santa Marcelina - Anfiteatro São Lucas
08:00-15:00

CURSO PRÉ-CONGRESSO: CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA EM HPB

• Local: Hospital São Paulo - Ribeirão Preto
07:00-17:00

CURSO PRÉ-CONGRESSO: CURSO PRÁTICO EM URETEROSCOPIA FLEXÍVEL

• Local: AACD - Anfiteatro

• Local: ICAVC - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho

08:30-12:00

07:30-17:00

b.

CURSO PRÉ-CONGRESSO: CONTROVÉRSIAS EM DISFUNÇÃO VESICAL E
RECONSTRUÇÃO DE BEXIGA
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CURSO PRÉ-CONGRESSO: HOLEP – ENUCLEAÇÃO DA PRÓSTATA COM LASER
HOLMIUM
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• Local: ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
-

CURSO PRÉ-CONGRESSO: URO-ONCOLOGIA

17:00-17:15
17:15-17:40

• Local: Santa Casa de São Paulo
07:20-17:00

CURSO PRÉ-CONGRESSO: HANDS-ON URETEROSCOPIA FLEXÍVEL

17:40-18:10

PALESTRA: O QUE FAZER APÓS 36 HORAS DE PRIAPISMO ISQUÊMICO? QUAL A
MELHOR CONDUTA?
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: HIPOGONADISMO BORDERLINE
Caso clínico
DISCUSSÃO DE CASOS: CASOS COMPLEXOS - ELEVAÇÃO DE HEMOGLOBINA
PÓS-TRH; NECROSE PENIANA POR INFECÇÃO DE PRÓTESE, IMPLANTE PRÓTESE
PÓS-PRIAPISMO

• UNICAMP - Campinas - Curso Pré-Congresso: Disfunções miccionais e incontinência
urinária
08:00-09:30
09:30-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30

MÓDULO: INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA MULHER
MÓDULO: BEXIGA HIPERATIVA: COMO ESCOLHER O MELHOR TRATAMENTO?
DEFENDA SEU MÉTODO
INTERVALO
MÓDULO: AUMENTO BENIGNO DA PRÓSTATA

06 DE SETEMBRO | QUINTA-FEIRA

• Sala 02 Teatro - WTC Events Center - Plenária II
08:00-12:10
08:00-10:30
08:00-08:15
08:15-08:30
08:30-09:00
09:00-09:25

• Sala 01 Golden Hall - WTC Events Center - Plenária I
08:00-12:20
08:00-08:15
08:15-10:30
08:15-08:30
08:30-09:00
09:00-09:25
09:25-09:40
09:40-09:55
09:55-10:30
10:30-11:00
11:00-11:10
11:10-12:20
11:10-11:25
11:25-11:55

11:55-12:20
14:00-18:10
14:00-16:00
14:00-14:15
14:15-14:40
14:40-14:55
14:55-15:25
15:25-16:00
16:00-16:30
16:30-18:10
16:30-17:00

MÓDULO I

ABERTURA
UROPEDIATRIA
PALESTRA: DISFUNÇÃO MICCIONAL NA CRIANÇA: PASSO A PASSO
PAINEL ATUAL: TESTÍCULO NÃO PALPÁVEL: COMO PRESERVAR A FERTILIDADE
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: PIELOPLASTIA
Caso clínico
PALESTRA: POSTECTOMIA PARA TODOS! (NEONATO, ADERÊNCIA,
ADOLESCENTE)
PALESTRA: MINI PERCUTÂNEA VS URETERORRENO FLEXÍVEL
DISCUSSÃO DE CASOS: ENURESE, INCONTINÊNCIA, EXTROFIA
INTERVALO
MOMENTO SBU
PRÓSTATA (HIPERPLASIA DA PRÓSTATA)
PALESTRA: O POVO CONTRA RTU DE PRÓSTATA. A RTU DEVE SER APOSENTADA?
PAINEL ATUAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NO TRATAMENTO DA HPB
P1 – Era multi-medicamentos – limites
Painelista: Rogério Simonetti Alves (SP)
P2 – Embolização prostática – mitos e fatos
Painelista: Alberto Azoubel Antunes (SP)
P3 – Complicações da RTU bipolar
Painelista: Fernando Kim (Estados Unidos)
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: HPB COM HIPOCONTRATILIDADE
Caso clínico
MÓDULO II
CIRURGIA RECONSTRUTIVA, TRAUMA E TRANSPLANTE
PALESTRA: CISTOPLASTIA DE AUMENTO: INTESTINO OU ENGENHARIA DE
TECIDOS
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: ESTENOSE DE URETRA ANTERIOR
Caso clínico
PALESTRA: VIDEOLAPAROSCOPIA E ROBÓTICA EM TX RENAL
PAINEL ATUAL: TRAUMA
DISCUSSÃO DE CASOS: ESTENOSE DE URETRA – QUAIS AS OPÇÕES EM
SITUAÇÕES COMPLEXAS?
INTERVALO
ANDROLOGIA
PAINEL ATUAL: REPOSIÇÃO HORMONAL E CÂNCER DE PRÓSTATA

09:25-09:40
09:40-09:55
09:55-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
11:00-11:15
11:15-11:45
11:45-12:10
12:30-13:30

MÓDULO A
DISFUNÇÃO ERÉTIL / PEYRONIE
PALESTRA: FINALMENTE, TEMOS UM PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO PENIANA
BASEADO EM EVIDENCIA NO PÓS-PROSTATECTOMIA RADICAL?
PALESTRA: IMPLICAÇÕES DO HIPOGONADISMO NO METABOLISMO MASCULINO
PASSO A PASSO – DICAS E TRUQUES: PRÓTESE PENIANA (SEMIRRÍGIDA E
INFLÁVEL)
DEBATE: TRATAMENTO CIRÚRGICO PEYRONIE: INCISÃO / EXCISÃO OU PRÓTESE
Caso clínico
PALESTRA: COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MALEÁVEL ATRAVÉS DE UMA INCISÃO,
PENO-ESCROTAL OU INFRA PÚBICA?
PALESTRA: RESTAURAR O COMPRIMENTO PENIANO. ISTO FUNCIONA E COMO?
DISCUSSÃO DE CASOS: LUTS, DE E ENVELHECIMENTO
INTERVALO
LAPAROSCOPIA
PALESTRA: NEFRECTOMIA ROBÓTICA SINGLE-PORT
PASSO A PASSO – DICAS E TRUQUES
Nefrectomia parcial transpeitoneal
DEBATE: PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA NA ERA DA ROBÓTICA
Caso clínico
SIMPÓSIO SATÉLITE - ALBERT EINSTEIN

• Sala 02 Teatro - WTC Events Center - I Encontro de Litíase e Cirurgia Minimamente
Invasiva da América Latina
14:00-18:30
14:00-14:15
14:15-15:15
15:15-16:15
16:15-16:35
16:35-17:05

ENCONTRO: I ENCONTRO DE LITÍASE E CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA DA
AMÉRICA LATINA
ABERTURA
MÓDULO: TRATAMENTO CLÍNICO E LECO
MÓDULO: URETEROSCOPIA
DISCUSSÃO DE CASOS
INTERVALO

17:05-18:15
18:15-18:30

MÓDULO: PERCUTÂNEA
DISCUSSÃO DE CASOS

• Sala 03 WTC Galeria - WTC Events Center - Curso de Educação Continuada SBU e ICS Workshop Disfunções miccionais e incontinência urinária
08:30-18:00

CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA SBU E ICS - WORKSHOP DISFUNÇÕES
MICCIONAIS E INCONTINÊNCIA URINÁRIA

08:30-10:00

MÓDULO: HIPOATIVIDADE DO DETRUSOR E DISFUNÇÃO VESICAL – UMA NOVA
VISÃO

10:00-10:30

INTERVALO

10:30-12:30

MÓDULO: ATUALIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
NEUROGÊNICA
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12:30-13:30

SIMPÓSIO SATÉLITE - BAYER

14:00-15:30

MÓDULO: DESAFIOS NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA APÓS
PROSTATECTOMIA RADICAL

15:30-16:00
16:00-18:00

INTERVALO
MÓDULO: INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA MULHER - A PACIENTE PERGUNTA

14:00-16:00
14:00-14:15
14:15-14:40
14:40-14:55
15:10-15:25
15:25-16:00

• Sala 04 Chagall - WTC Events Center - Workshop: Uro-Oncologia
08:00-12:00
08:00-09:40
09:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:20

11:20-12:00
12:30-13:30
14:00-18:00
14:00-15:00
15:00-15:30

15:30-17:00
17:00-17:50
17:50-18:00

WORKSHOP URO-ONCOLOGIA
MÓDULO: PRÓSTATA
MÓDULO: PRÓSTATA
CASOS CLÍNICOS: CÂNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO DE RISCO BAIXO E
INTERMEDIÁRIO
CÂNCER DE PRÓSTATA LOCALMENTE AVANÇADO E ALTO RISCO
Eu indico RDT
Eu indico cirurgia
CASOS CLÍNICOS: CÂNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO E AVANÇADO
SIMPÓSIO SATÉLITE - JANSSEN
WORKSHOP URO-ONCOLOGIA
MÓDULO: BEXIGA
Cistectomia: dicas e truques para melhor resultado
ESTADO DA ARTE
Imunoterapia - o que todo o urologista precisa conhecer
Tumor de testículo: o que permanece e o que mudou
MÓDULO: RIM
DISCUSSÃO DE CASOS
COMENTÁRIOS FINAIS

16:00-16:30
16:30-18:00
16:30-17:00
17:00-17:15
17:15-17:40
17:40-18:10

• Sala 02 Teatro - WTC Events Center - Plenária II
08:00-12:10

MÓDULO B

08:00-10:30

ENDOUROLOGIA

08:00-08:15

PALESTRA: PAPEL DA LAPAROSCOPIA EM LITÍASE RENAL - O QUE MUDOU?

08:15-08:30

PALESTRA: AINDA EXISTE INDICAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA PARA
LITÍASE NO TRATO URINÁRIO?

08:30-09:00

PASSO A PASSO – DICAS E TRUQUES: PERCUTÂNEA
Decúbito ventral

09:00-09:25

DEBATE: CÁLCULO RENAL
Fragmentação
Pulverização

09:25-09:40

PALESTRA: AVALIAÇÃO METABÓLICA DA LITÍASE URINÁRIA

09:40-09:55

PALESTRA: ESTADO ATUAL DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA LITÍASE
URINÁRIA

09:55-10:30

DISCUSSÃO DE CASOS: LITÍASE - GESTANTE; RIM ÚNICO; RIM EM FERRADURA;

10:30-11:00

INTERVALO

11:00-12:10

DISFUNÇÃO MICCIONAL (BEXIGA HIPERATIVA, BEXIGA DOLOROSA, PROLAPSO)

11:00-11:15

PALESTRA: BEXIGA HIPERATIVA REFRATÁRIA - TOXINA BOTULÍNICA OU
NEUROMODULAÇÃO SACRAL: EXISTE ALGO QUE NOS AUXILIA NA DECISÃO?

11:15-11:45

PASSO A PASSO – DICAS E TRUQUES: PROLAPSO GENITAL
Cistocele
Defeito apical

11:45-12:10

DEBATE: BEXIGA DOLOROSA
Tratamento medicamentoso oral
Terapia intravesical

12:30-13:30

SIMPÓSIO SATÉLITE - EMS

• Sala 07 Monet - WTC Events Center - Curso paralelo: Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST)
08:30-12:00

CURSO PARALELO: INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)

07 DE SETEMBRO | sexta-FEIRA
Sala 01 Golden Hall - WTC Events Center - Plenária I
08:00-12:20
08:00-10:30
08:00-08:15

12:30-13:30

MÓDULO III
DISFUNÇÃO MICCIONAL
PALESTRA: BEXIGA HIPOCONTRÁTIL: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO
PALESTRA: INCONTINÊNCIA PÓS-PROSTATECTOMIA – TRATAMENTO ATUAL
PAINEL ATUAL: A BEXIGA HIPERATIVA REFRATÁRIA
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: OBSTRUÇÃO INFRAVESICAL EM HOMEM < 40
ANOS
PALESTRA: FIM DA ERA DAS TELAS SINTÉTICAS – O MESMO DESTINO PARA TODAS?
PALESTRA: SACROPROMONTOFIXAÇÃO – LAPAROSCÓPICA / ROBÓTICA – E A
CIRURGIA VAGINAL?
DISCUSSÃO DE CASOS: BEXIGA HIPERATIVA E HIPOCONTRATILIDADE
INTERVALO
MOMENTO SBU
LITÍASE E ENDOUROLOGIA
PALESTRA: NA ERA DA PULVERIZAÇÃO VOCÊ AINDA FRAGMENTA E RETIRA
FRAGMENTOS DE CÁLCULO?
PAINEL ATUAL: POLÊMICAS EM LITÍASE URINÁRIA
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA MINI /
URETERORRENO FLEXÍVEL
SIMPÓSIO SATÉLITE - ASTELLAS

14:00-18:10

MÓDULO IV

08:15-08:30
08:30-09:00
09:00-09:25
09:25-09:40
09:40-09:55
09:55-10:30
10:30-11:00
11:00-11:10
11:10-12:20
11:10-11:25
11:25-11:55
11:55-12:20
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RIM (ONCO)
PALESTRA: IMUNOTERAPIA NO TRATAMENTO DO CARCINOMA UROTELIAL
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: TUMOR RENAL 1,5 CM – RIM ÚNICO
PAINEL ATUAL: CONTROVÉRSIAS EM CÂNCER RENAL
PALESTRA: NOVOS ALVOS NO TRATAMENTO DO CÂNCER RENAL AVANÇADO
DISCUSSÃO DE CASOS: TUMORES DE LOCALIZAÇÃO COMPLEXA, RECIDIVA
PÓS-TRATAMENTO PRIMÁRIO
INTERVALO
BEXIGA (ONCO)
PAINEL ATUAL: OTIMIZANDO A ABORDAGEM DO CÂNCER DE BEXIGA
PALESTRA: CISTECTOMIA NO IDOSO COM MAIS DE 75 ANOS – AVALIAÇÃO
CONTEMPORÂNEA
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: 37 ANOS, T1 ALTO GRAU RECORRENTE
DISCUSSÃO DE CASOS: COMPLICAÇÃO DE CISTECTOMIA E RECORRÊNCIA
CÂNCER DE BEXIGA PÓS-CISTECTOMIA

• Sala 03 WTC Galeria - WTC Events Center - Workshop: Cirurgia robótica e laparoscopia
08:00-09:40

MÓDULO I

09:40-10:00
10:00-12:05

INTERVALO
MÓDULO II

12:30-13:30

SIMPÓSIO SATÉLITE - ZAMBON

14:00-15:35

MÓDULO III

18:10-19:10

Cirurgia robótica em crianças
SIMPÓSIO - BAYER

EVENTOS / bodau / 39

• Sala 04 Chagall - WTC Events Center - Workshop: Tratamento medicamentoso e
cirúrgico da HPB
08:00-10:00

MÓDULO I

10:00-10:15
10:15-12:30

INTERVALO
MÓDULO II

• Sala 07 Monet - WTC Events Center - Curso paralelo: Fisioterapia nas Disfunções do
Assoalho PélvicoW

09:55-10:30

DISCUSSÃO DE CASOS: CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO

10:30-11:00

INTERVALO

11:00-11:10

MOMENTO SBU

11:10-12:20

ANDROLOGIA (DISFUNÇÃO ERÉTIL)

11:10-11:25

PALESTRA: TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE DE BAIXA INTENSIDADE PARA
O TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL ESTÁ PRONTO PARA A PRÁTICA DE
ROTINA?
PAINEL ATUAL: DISTÚRBIOS DO ORGASMO MASCULINO

11:25-11:55

11:00-18:00

CURSO PARALELO: FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO

11:00-11:40

ROUND TABLE: CASO CLÍNICO 1: INCONTINÊNCIA URINÁRIA E PROLAPSO
PÓS-PARTO

11:40-12:20

ROUND TABLE: CASO CLÍNICO 2: SÍNDROME DA DOR VESICAL (BEXIGA
DOLOROSA)

12:20-14:00

DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: INFECÇÃO DE PRÓTESE PENIANA
Caso clínico
Troca imediata
Tratamento conservador mantendo a prótese
INTERVALO PARA ALMOÇO

12:20-13:00

ROUND TABLE: CASO CLÍNICO 3: DISFUNÇÕES PÉLVICAS PÓSPROSTATECTOMIA

14:00-18:10

MÓDULO VI

12:20-13:00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14:00-16:00

INFERTILIDADE / CIRURGIA TRANSEXUAL

14:00-14:40

ROUND TABLE: CASO CLÍNICO 4: DISFUNÇÃO MICCIONAL NA CRIANÇA

14:00-14:15

14:40-15:20

ROUND TABLE: CASO CLÍNICO 5: BEXIGA NEUROGÊNICA

15:20-16:00

HANDS-ON: MÓDULO: TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO,
COMO REALIZAR EM CASA?

16:00-16:30

INTERVALO

16:30-17:10

HANDS-ON: MÓDULO: ELETROESTIMULAÇÃO, COMO ORIENTAR O USO
DOMICILIAR?

PALESTRA: CIRURGIA TRANSEXUAL: O QUE O UROLOGISTA DEVE SABER EM
2018?
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: VARICOCELECTOMIA NA ERA DO ICSI. VALE A
PENA OPERAR?
Caso clínico
A favor da correção da varicocele
A favor do ICSI sem correção da varicocele
PALESTRA: ANTICONCEPCIONAL MASCULINO

17:10-18:00

HANDS-ON: MÓDULO: PERSPECTIVAS FUTURAS PARA AS DISFUNÇÕES DO

08 DE SETEMBRO | SÁBADO
Sala 01 Golden Hall - WTC Events Center - Plenária I
08:00-12:20

MÓDULO V

08:00-10:30

PRÓSTATA (ONCO)

08:00-08:15

PALESTRA: QUAIS LIÇÕES APRENDEMOS EM 10 ANOS DE VIGILÂNCIA ATIVA?

08:15-08:30

PALESTRA: COMO OTIMIZAR O TRATAMENTO DO PACIENTE COM CÂNCER DE
PRÓSTATA – MARCADORES TUMORAIS NA PRÁTICA CLÍNICA EM 2018
PAINEL ATUAL: OTIMIZANDO A ABORDAGEM DO CÂNCER DA PRÓSTATA
P1 – Patologia em Cap – o que mudou?
Painelista: Katia Leite (SP)
P2 – RM multiparamétrica x biópsia
Painelista: Laurence Klotz (Canadá)
P3 – Painel genético–17 gens e Cap baixo risco
Painelista: Gregg Eure (Estados Unidos)
DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: CÂNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO PACIENTE
COM ANTICOAGULAÇÃO
Caso clínico
HIFU
Prostatectomia robótica
PALESTRA: PSMA: DO DIAGNÓSTICO À TERAPÊUTICA

08:30-09:00

09:00-09:25

09:25-09:40
09:40-09:55

11:55-12:20

14:15-14:40

14:40-14:55
14:55-15:30
15:30-16:00

DISCUSSÃO DE CASOS: VARICOCELECTOMIA APENAS PARA INFERTILIDADE
MASCULINA? NOVAS INDICAÇÕES PARA A CORREÇÃO DA VARICOCELE
PAINEL ATUAL: O HOMEM INFÉRTIL E O UROLOGISTA GERAL

16:00-16:30

INTERVALO

16:30-18:10

TESTÍCULO / PÊNIS / ADRENAL (ONCO)

16:30-17:00

PAINEL ATUAL: CÂNCER DE PÊNIS

17:00-17:15

PALESTRA: AQUISIÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DA
HIPERPLASIA DA PRÓSTATA

17:15-17:40

DEBATE / SEGUNDA OPINIÃO: TUMOR NÃO-SEMINOMATOSO COM FATORES
DE RISCO
Caso clínico
DISCUSSÃO DE CASOS: TUMOR DE TESTÍCULO (ORQUIECTOMIA PARCIAL)

17:40-18:10

veja aqui a programação completa
e TODOS OS palestrantes

PALESTRA: LIMITES DA CIRURGIA RADICAL EM CÂNCER DE PRÓSTATA
AVANÇADO
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agenda de
eventos | 2018
DATA

EVENTO

LOCAL

INFORMAÇÕES

03 a 04
de agosto

Simpósio de Uro-oncologia e
Cirurgia Robótica do HCPA

Hospital de Clínicas de
Porto Alegre
Porto Alegre (RS)

www.hcpa.edu.br

06 a 08
de setembro

XV Congresso Paulista
de Urologia

WTC Eventos
São Paulo (SP)

www.congressopaulistadeuro2018.com.br

30 outubro
a
03 novembro

Congresso da
cau 2018

Punta Cana
República Dominicana

www.caunet.org/congreso-cau-2018/

Acompanhe todos os eventos em:
www.portaldaurologia.org.br/medicos/category/agenda/

Participe do BODAU
Defendeu alguma dissertação de
mestrado ou tese de doutorado nos
últimos seis meses? Envie uma foto da
sua defesa com o título do trabalho,
nome da instituição e os componentes
da banca para publicarmos aqui
neste espaço. E-mail:

bodau@sbunet.org.br

Bolsa de emprego
Quer comunicar a sua oportunidade
de emprego no BODAU? Envie o
descritivo da vaga e prazo para:

bodau@sbunet.org.br

LEVITATUR PRESENTE NOS MAIORES
CONGRESSOS DE UROLOGIA DO MUNDO
Urologic Oncology

And Men´s Health on the Beach

Congresso Internacional de Uro-Oncologia

Congresso Europeu de Urologia

Jornada Paulista de Urologia

EAU
of Urology
Encontro de Urologia do Sudeste
European Association

Proteus Intensivão AUA
Congresso de Jornada Mineira de Urologia
Uro Oncologia Litoral

Uroginecologia da USP

CongressoWorld Congress Of
Paulista de

Endourology And SWL

IUGA
Congresso Brasileiro de Urologia

Urologia

Maratona Urológica
Internacional

www.levitatur.com.br

SBU . núcleo de publicações

Simplifique.
Baixe já o aplicativo da SBU e tenha as principais
funcionalidades da Sociedade na palma de sua mão.

• Pagamento
de anuidade

• Acesso ao PEC EAD,
vídeoaulas do Pró-TiSBU, webcast
e vídeos do SBU Responde

• Atualização
cadastral

• Acesso aos Comunicados
Oﬁciais, Guidelines,
Diretrizes, Portarias, IBJU
e SBU Online

• Acesso a informações
de eventos
• Acesso às notícias da
SBU (com notiﬁcações
no APP)

Disponível nas lojas da
AppleStore e PlayStore.

