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E

sta quarta edição fecha o primeiro
ano da nova fase do BODAU. A necessidade de reestruturação do BODAU
partiu de uma série de demandas da gestão da
SBU 2018-2019: a necessidade de tornar ainda
mais transparentes as ações e projetos da SBU,
retomar o formato impresso do BODAU – solicitado por muitos associados – e enaltecer no
urologista brasileiro o orgulho de ser parte da
nossa Sociedade mais representativa.
Ao aceitar o convite para ser o editor do
BODAU, no dia de encerramento do Congresso Brasileiro de Urologia de Fortaleza, entendi
que, para que tais demandas fossem correspondidas, seria necessário oferecer a todos urologistas uma ferramenta de comunicação que
possibilitasse conhecer e compreender a SBU.
O periódico disponibilizado no formato
digital e impresso, por certo, proporciona uma
abrangência plena a todos os membros da SBU
em todas as regiões do País. A transparência
nos atos, projetos e da situação econômica da
SBU não era uma novidade, mas foi necessário
ampliar o modo de divulgação. Cuidar para que
dúvidas não pudessem figurar como empecilho para fortalecer o vínculo do associado com
a SBU, como limitante para adesão de novos
membros, tampouco impedisse a reaproximação daqueles que dela se afastaram ao longo
dos últimos anos. Dirigentes em posições críticas passaram a publicar em cada edição o
status e perspectivas da SBU no âmbito da Presidência, Secretaria-Geral, Finanças, Jurídico e
Comunicação.
Todos os departamentos científicos
relataram periodicamente os fatos mais significantes de suas respectivas áreas de atuação. Isso possibilitou ao urologista reconhe-

cer cada vez mais o que acontece em cada
subespecialidade urológica. Os tópicos mais
relevantes em cada região do País, de cursos
a atividades em prol do urologista, narrados
por seus presidentes das seções estaduais.
Ainda, para favorecer o conhecimento
e reconhecimento da SBU, as atividades
exercidas além dos muros da Sociedade

A retrospectiva dos
fatos nos auxilia a
reconhecer não apenas marcos
de sucesso, mas onde poderíamos
ter tomado decisões melhores.
Ao identificarmos os pontos
fracos criamos a oportunidade de
melhorar no presente e no futuro.”
tiveram posição marcada em cada edição
do BODAU. A interface com o Ministério
da Educação, Associação Médica Brasileira
(AMB), Conselho Federal de Medicina (CFM),
American Urological Association (AUA),
European Association of Urology (EAU) e
Confederación Americana de Urología (CAU),
além de outras Sociedades de especialidades.
O urologista teve em cada número do BODAU
a oportunidade de reconhecer, e por que
não, aprender como compartilhar de cada
meio de comunicação (o Portal da Urologia,
o aplicativo, Instagram, Facebook, YouTube,
LinkedIn) em que temos representatividade.
O Novembro Azul pertence à urologia
brasileira. A SBU assumiu a frente dessa campanha junto a mídia, governantes, entidades

públicas e privadas; tem reforçado a necessidade da população masculina de ser avaliada
pelo urologista, corrigido informações equivocadas e tendenciosas que prestaram um desserviço aos brasileiros. Foi tomada a iniciativa
de estimular jovens a avaliações urológicas
logo na adolescência – Vem pro Uro!
Outro exemplo de atuação da SBU é
a divulgação de informações atualizadas ao
associado. Na seção Urologia Translacional, a
cada número do BODAU buscamos apresentar
o produto de atividades científicas e pesquisas
de base que já atingiram o patamar de
utilização na prática clínica, ou que ainda se
encontram em processo de translação. Nesta
edição, o teste de Fragmentação de DNA
de espermatozoides no texto do Dr. Daniel
Zylberztejn, do conceito à bancada, e desta à
aplicação prática já estabelecida. Em Direito
Urológico: quais os benefícios das mudanças
no Estatuto da SBU, votadas e aprovadas no
último mês de setembro, detalhadas pelo
Dr. Tonie Hulme Deccache, responsável pelo
jurídico da SBU Nacional.
A retrospectiva dos fatos nos auxilia a
reconhecer não apenas marcos de sucesso,
mas onde poderíamos ter tomado decisões
melhores. Ao identificarmos os pontos fracos
criamos a oportunidade de melhorar no
presente e no futuro. O texto do presidente
Sebastião Westphal é um convite para que
todos os urologistas conheçam efetivamente a
Sociedade que os representa e participem de
modo ainda mais ativo em 2019!
Boa leitura do BODAU.
Dr. José Carlos Truzzi
Editor do BODAU
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MUDANÇAS, MELHORIAS

E AVANÇOS...

Resumir um ano
de administração da
SBU é muito prazeroso, pois
ela é uma entidade viva e extremamente complexa nas múltiplas
frentes de atuação que temos no dia
a dia da Sociedade; e vivendo isso torna-se também muito agradável tentar mostrar
o que fazemos.
Alguns fatos se destacam nessa entidade viva e nesse nosso ano de mudanças
constantes. Vou procurar elencar sem nenhuma cronologia específica ou significado
de grandeza, apenas mudanças, melhorias e
avanços.
Destaco que nossa administração é
colegiada, com reunião mensal de diretoria e
funções distribuídas para cada um dos membros, sendo importante e fundamental para
a saúde da SBU a participação do presidente
eleito, como de fato ocorre em nossa gestão,
Antonio Pompeo está presente e atuante.
Nosso secretário-geral, Alfredo Canalini, sem
dúvida representa o braço direito que todos
queremos ter, pois sua dedicação, conhecimento e participação nas atividades diárias
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da SBU nos
deixam
confiantes
que o leme
local está em boas
mãos. E com a tesouraria nas mãos do Luciano Favorito posso
ficar tranquilo, pois as finanças da SBU estão
muito bem vigiadas e organizadas. A venda
da antiga sede, por exemplo, foi muito importante pois nos desonerou de um passivo
que nos gerava despesas mensais e sem um
retorno adequado – concretizamos essa negociação no segundo semestre.
Nossa gestão local está profissionalizada com a atuação e a expertise do nosso
gerente, Leandro Keddi. Terminamos a reestruturação da sede, com novas funções para
nossos colaboradores. Destaco a utilização de

tecnologia de ponta em
nossas atividades, notadamente na área de editoração
do núcleo de publicações com
Ricardo de Morais e Bruno Nogueira, e a melhoria na nossa capacidade de comunicação com o associado, hoje sob responsabilidade do Geraldo
Faria. Rubia Martins faz todos os nossos
controles internos de caixa, relacionamento
institucional internacional e atividades inerentes a contratos e convênios. Leyla Caminha, além de atuar no contato direto com
nossos associados, faz toda a organização
de correspondências, secretaria da diretoria
e demais atividades da sede. Hérika Menezes, nossa secretária do Escritório de Brasília,
responde também pelas atividades da CET,
isso é extremamente importante pois temos
agora atividades frequentes da CET em Brasília, junto ao MEC e à Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM). Patricia Gomes,
além das suas atividades internas, passou
a trabalhar também para a CSTE e já está
organizando a próxima reunião de preparação para as provas do TiSBU, com o coor-

Presidente /

denador da CSTE, Gilberto Almeida. Enfim,
todos vestem a camisa da SBU com muita
responsabilidade e competência.
Profissionalizamos também todas as
nossas atividades relacionadas a informática, através de contrato com uma parceira de
mais de 14 anos, a Unimagem, e com isso
deixamos de ter o problema de administrar
múltiplas frentes.
Em âmbito de atuação nacional, destaco o protocolo de cooperação da SBU com a
CNRM do MEC, assinado durante o Congresso
Sul Brasileiro e pelo qual passamos a assumir
a matriz de competências para os Programas
de Residência Médica em Urologia, além de
atuarmos conjuntamente com o MEC nas vistorias de todos os PRM em Urologia do Brasil.
Assim unificamos nossas atividades com o
MEC, através de protocolo formal de cooperação. Isso vai ser uma grande frente de trabalho e responsabilidade para a CET, coordenada pelo Arilson Carvalho Jr.
As ações de educação continuada da
Escola Superior de Urologia se destacam por
uma grande produção, estamos publicando
duas aulas todo mês do PEC EAD e duas novas aulas por mês do PEC TiSBU. Além disso,
estamos publicando aulas mensais no portal da Confederação Americana de Urologia
(CAU), fato que incrementou o acesso dos
urologistas à referida página. Isso é importante, pois, além de sermos todos membros
da CAU – somos a maior delegação que
compõe a Confederação –, hoje somos representados pelos amigos Hamilton Zampolli e Marcelo Baptistussi.
Com relação às atividades internacionais, sob a coordenação do Luiz Otavio Torres,
nossa integração com a AUA está com ótimas
tratativas e traremos para o CBU 2019, além
dos palestrantes, o II Curso para Residentes
da AUA (para cem residentes dos dois últimos
anos) e o I Curso de Endourologia da AUA,
com cem vagas, que será feito pela primeira
vez fora da América do Norte. Muitas parcerias produtivas, inclusive com a tradução já

realizada do pocket guidelines da AUA, em
2017, e já programada a tradução do pocket
2018. Além disso, reestruturamos a nossa
participação no Congresso da AUA com uma
atividade mais interativa e atrativa para os
urologistas brasileiros, afinal somos a segunda maior delegação estrangeira no congresso
anual da AUA.
As atividades com a EAU também são
muito produtivas, destacando as campanhas

(...) toda a
diretoria trabalha
em conjunto para
que todos os nossos
associados possam se
sentir cada vez mais
parte da nossa SBU,
dizendo com orgulho:
‘sou membro da
Sociedade Brasileira
de Urologia!’”
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de associação com custos reduzidos para
os sócios da SBU e também a tradução pela
segunda vez dos guidelines da EAU, que foram entregues no Congresso Paulista, com
grande sucesso.
Muito importante informar a todos que
nosso CBU 2019 em Curitiba está com ótima
aceitação, muitas áreas já negociadas e participações de múltiplos parceiros no evento.
Estamos projetando quatro ou cinco laboratórios para atividades práticas. Os convidados
internacionais estão sendo confirmados e
a programação do congresso com toda sua
grade de cursos teóricos e práticos estará
disponível no final de janeiro. Esse trabalho
está sendo realizado com muita competência pelos membros da Comissão Científica do
XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia, com
a coordenação do Gustavo Carvalhal. Estamos
agora na fase de organização dos cursos pelos
departamentos para podermos definir a participação de convidados nacionais e internacionais. Pretendemos até o final de janeiro já
estar confirmando a participação de todos os
convidados que irão contribuir para as atividades do CBU.
Modificamos itens importantes do
nosso Estatuto com a inclusão das ligas
acadêmicas, oportunizando, assim, a integração das escolas de medicina com a SBU.
A criação de uma oportunidade para resgate de sócios que em outras épocas se desligaram da SBU também foi uma importante
mudança, estamos trabalhando agora no
resgate desses associados.
Certamente muitas outras coisas fazemos no dia a dia e seria necessária uma
resenha cansativa para todos, mas gostaria
de finalizar transmitindo a todos a certeza
de que toda a diretoria trabalha em conjunto
para que todos os nossos associados possam
se sentir cada vez mais parte da nossa SBU,
dizendo com orgulho: “sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia!”.
Dr. Sebastião Westphal
Presidente da SBU
2018 | out . nov . dez | Edição 4 . b
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A SBU
e as
mídias
digitais
É

inegável que a internet mudou muito nos últimos anos,
transformando-se na mais
importante ferramenta de
comunicação. Há 20 anos o que tínhamos
disponível na web eram sites estáticos e a
única forma de interação eram as salas de
bate-papo e alguns instrumentos de mensagens instantâneas. Com a popularização
da banda larga houve um crescimento exponencial e a internet e suas ferramentas
passaram a fazer parte do nosso cotidiano.
Dados recentes mostram que no Brasil mais
de 139 milhões de pessoas (66% da população) são usuárias ativas da internet.
A SBU não poderia ficar distanciada
desse processo e há alguns anos vem utilizando as redes sociais com maior frequência, seguindo uma tendência que já na época
se vislumbrava como caminho correto a ser
adotado. Hoje nossa Sociedade está posicionada nas principais plataformas digitais, utilizando-as de forma ativa e constante, entregando conteúdo relevante e de credibilidade
aos associados e à população em geral.
Utilizamos o site como peça central
da estratégia de comunicação digital. Todos
os conteúdos, seja para sócios, seja para
o público, são publicados em nosso portal
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Hoje nossa Sociedade
está posicionada nas
principais plataformas digitais,
utilizando-as de forma ativa
e constante, entregando
conteúdo relevante e de
credibilidade aos associados e
à população em geral.”
(www.portaldaurologia.org.br). A partir desses conteúdos são criados os materiais das
redes sociais. Hoje, a SBU atua no Facebook,
Instagram e YouTube, possuindo também o
seu aplicativo disponibilizado nos sistemas
iOS e Android. A escolha dessas plataformas
foi definida pela frequência com que o grande público utiliza essas ferramentas e pelo
perfil da população a quem queremos transmitir as informações.
A agilidade com que podemos divulgar temas importantes é sem dúvida uma
das principais razões para utilização das
mídias digitais. Através do site oferecemos

atualização e reciclagem de qualidade para
os associados como os projetos de educação
médica à distância, com aulas semanais
disponibilizadas numa plataforma on-line
e projetos de educação presencial, inclusive
para residentes e candidatos à prova de título de especialista. Atualmente, cada aula
dos nossos cursos à distância é acessada
pelo menos 1.500 vezes. Essa procura está
direcionada principalmente para as aulas
do PEC EAD e PEC TiSBU.
Para o público geral oferecemos informações relevantes sobre as patologias urológicas e orientações sobre a saúde como
um todo. Os temas abordam diferentes áreas da especialidade e as matérias são constantemente atualizadas pelo nosso grupo
de colaboradores. Dados tabulados até outubro de 2018 mostram que a página para
leigos foi visitada 400 mil vezes, sendo que
60% dos acessos foram realizados através
de dispositivos móveis.
Convidamos você para se tornar um
assíduo frequentador das nossas mídias
digitais desfrutando do rico conteúdo nelas
disponibilizado.
Dr. Geraldo Eduardo Faria
Diretor de Comunicação da SBU
e 2º Tesoureiro

o que interessa

Departamento de terapia
minimamente Invasiva

Panorama
dos procedimentos
minimamente
invasivos
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rando o tratamento de tumores na próstata em relação a recidiva de câncer e incontinência urinária. Há uma maior recuperação da função sexual aos 24 meses de seguimento em favor da
cirurgia robótica. Esse resultado é significante estatisticamente e confirma resultado já obtido aos 12 meses de seguimento.
Em sintonia com esse cenário, várias capacitações sobre
cirurgias minimamente invasivas estão sendo promovidas. De
25 a 27 de outubro, foi realizado no Ircad América Latina (Rio
de Janeiro) o Curso Avançado em Cirurgia Laparoscópica Urológica. Através de aulas teóricas e sessões práticas, o curso
apresentou diversos procedimentos laparoscópicos e robóticos, abordando desde as técnicas operacionais até os resultados alcançados.
Com a promoção de eventos próprios e apoio institucional, o Departamento de Terapia Minimamente Invasiva deverá
incrementar, em 2019, a agenda de encontros científicos e
capacitações. Nesse momento, eu e os demais integrantes do
departamento – Anuar Ibrahim Mitre (Subárea Cirurgia Robótica), Anibal Wood Branco (Cirurgia Videolaparoscópica) e
Ernesto Reggio (Endourologia) – estamos discutindo a programação do ano que vem.

Departamento de Urologia
Minimamente Invasiva
Coordenador-Geral:
Marcos Flávio Holanda Rocha (CE)
Coordenador Subárea Endourologia:
Ernesto Reggio (SC)
Membros:
Antonio Peixoto de Lucena Cunha (MG)

A cirurgia robótica continua em ascensão no Brasil. Deveremos fechar 2018 com uma base instalada de 45 robôs Da
Vinci. No mesmo período, serão realizadas 8,5 mil cirurgias com
a técnica. A urologia é a especialidade que mais utiliza a cirurgia robótica no País. Do total de procedimentos, 5 mil são
urológicos. Desses, 90% são cirurgias robóticas na próstata. Os
dados são da empresa H. Strattner, que distribui o equipamento
no Brasil (fonte: http://bit.ly/2QeBkWV).
Novos dados revelados pelo estudo LAPPRO consolidam
conclusões apresentadas anteriormente. Realizado na Suécia, o
trabalho analisou de forma prospectiva 4.003 pacientes submetidos a prostatectomia radical aberta e robótica em 14 centros.
Somente cirurgiões com mais de cem procedimentos em uma
respectiva técnica foram incluídos. O estudo demonstrou que a
cirurgia robótica proporciona resultados consistentes conside-

Alexandre Danilovic (SP)
Ricardo Brianezi Tiraboschi (BA)
Coordenador Subárea Robótica:
Anuar Ibrahim Mitre (SP)
Membros:
Tibério Moreno de Siqueira Junior (PE)
Gustavo Caserta Lemos (SP)
Coordenador Subárea Laparoscopia:
Anibal Wood Branco (PR)
Membros:
Aurus Dourado Meneses (PI)
Lucas Teixeira e Aguiar Batista (BA)
George Rafael Martins de Lima (CE)
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Departamento de Trauma
E Cirurgia Reconstrutora

copia evidenciou a presença de uma estenose uretral. Foi submetida a reconstrução uretral através de um acesso suprameatal e
utilização de um enxerto de mucosa oral. Evolui com excelente
resultado funcional e resolução dos sintomas obstrutivos.

Realizações do
departamento
Figura 1

Como já discutido previamente, a cirurgia reconstrutora uro-genital vem ganhando espaço como subespecialidade e interesse
das novas gerações de urologistas. Por isso, entendemos a importância de oferecer oportunidades de formação prática, através de
workshops e cursos com cirurgias ao vivo.
No dia 23 de novembro realizamos nosso terceiro evento,
agora em parceria com a seção estadual de Goiás, e esperamos
o interesse de outros grupos para a realização de novos eventos.
Em parceria com a Diretoria da SBU e a Comissão Organizadora
do próximo CBU, estamos caminhando para o 1º Curso Nacional
de Cirurgia Uretral e, sem dúvidas, teremos novidades a respeito
muito em breve.

Aspecto da fístula
uretrovaginal
distal

Figura 2

ESTENOSE DE URETRA FEMININA
A estenose de uretra feminina é uma entidade raramente descrita
e talvez negligenciada na prática urológica, com poucos estudos publicados na literatura. Muitas pacientes são colocadas em esquemas de dilatação crônica com resultados inadequados e impacto na qualidade de
vida. Em recente revisão, Wes and Lawrence (World J Urol. 2018 Nov 19.
doi: 10.1007/s00345-018-2564-4) focam a estenose de uretra feminina e
o seu tratamento contemporâneo, discutindo as possibilidades de tratamento cirúrgico como o uso de tecido vaginal e de tecidos extravaginais
(mucosa oral). Os autores concluem que a estenose de uretra feminina é
uma entidade complexa e que requer um planejamento de tratamento
individualizado. Há resultados promissores a médio prazo com o uso de
retalhos vaginais e enxertos de mucosa oral que se contrapõem a resultados muito ruins com a dilatação. A uretroplastia feminina é acompanhada de boas taxas de sucesso e risco minimizado de complicações,
especialmente de incontinência urinária.

Enxerto de mucosa
oral posicionado
dorsalmente,
após o acesso
suprameatal,

Figura 1
Aspecto da fistula
uretrovaginal
distal

reestabelecendo o
calibre uretral

Figura 3
Excelente aspecto
cosmético e funcional do
neo-meato uretral após o

Caso clínico: estenose de uretra
feminina tratada com enxerto de
mucosa oral
Paciente de 55 anos, com história de implante de sling sintético
para tratamento de IUE, apresentando grande dificuldade miccional.
Exame físico demonstrava uma fístula em uretra distal e a cistos-
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término do procedimento
cirúrgico

Dr. André G. Cavalcanti
Coordenador

o que interessa
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Departamento de Doenças Departamento de
Infecciosas e Inflamatórias Transplantes
Resistência antibiótica Balanço de transplantes
A biópsia transretal da próstata (BTR) determina algumas complicações como hematúria e hemospermia, além de
um percentual relativamente baixo (em torno de 1%) de implicações infecciosas, como ITU, prostatite e epididimite. Porém um dado vem alarmando os urologistas recentemente. O
número crescente de pacientes que evoluem com sepse após
o procedimento. Essa é uma resultante dramática que deve a
todo custo ser evitada.
O aumento galopante de cepas de enterobactérias resistentes a fluoroquinolonas (FQ) e dos casos de sepse após BTR
estão intimamente relacionados, principalmente entre os povos
latino-hispânicos e asiáticos do Pacífico.
Populações de enterobactérias resistentes a FQ apresentam resistência elevada para outras classes de antimicrobianos.
Recentes estudos comprovaram que o uso indiscriminado de FQ
induz resistência própria e cruzada. Pacientes que foram submetidos a tratamentos com FQ tiveram a prevalência de enterobactérias reduzida nas fezes, porém a população foi reestabelecida em 28 dias com maior prevalência de cepas resistentes.
É sabido que o uso de FQ como profilaxia empírica para
BTR reduz o potencial de complicações infecciosas, porém, em
pacientes que apresentem enterobactérias resistentes a FQ, a
suscetibilidade à sepse pode ser um paraefeito grave.
Estudos demonstram melhores resultados com a associação de antimicrobianos na profilaxia para BTR, porém essa prática vai de encontro ao uso racional dos antibióticos.
O que se tem no horizonte, através de parcos estudos retrospectivos e que pode ser usado como preditivo de pacientes
com potencial de graves complicações sépticas, é a realização
de um SWAB retal prévio à realização da BTR, o que pode identificar a presença de bactérias resistentes a FQ. Contudo, a profilaxia antibiótica direcionada, com escolha da antibioticoprofilaxia a partir desse SWAB, ainda carece de estudos prospectivos
randomizados para se comprovar sua eficácia na prevenção de
sepse grave, já que os resultados desses trabalhos preliminares
são conflitantes. Nesses casos, ao se identificar a resistência a
FQ, pode-se procurar retardar a biópsia ou mesmo indicar a via
perineal, que possui uma taxa insignificante de sepse.
Dr. Marcus Vinicius Verardo de Medeiros
Coordenador

renais no Brasil

Atualizamos os dados obtidos e publicados pela Associação
Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), através do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT2018), em relação à situação dos transplantes renais.
De janeiro a junho de 2018, foram realizados 2.858 transplantes renais (2.386 com doadores falecidos e 472 com doadores vivos)
e 43 transplantes de rim-pâncreas. Houve neste semestre, em relação a 2017, queda de 3,7% nos transplantes renais. O transplante
renal com doador falecido caiu 0,6%, e de doadores vivos, 16,4%.
Temos 118 equipes em 21 estados realizando transplantes
renais e nove centros de seis estados realizando rim-pâncreas e pâncreas isolado. A média de doadores efetivos foi de 17 doadores pmp
(por milhão de pessoas) e o destaque foi obtido pelo estado do Paraná, com 106 potenciais doadores notificados e 50 doadores efetivos
pmp no semestre. Em junho de 2018, 21.962 pacientes adultos e
364 pediátricos estavam em lista ativa para transplante renal.
De janeiro a junho de 2018, oito estados brasileiros realizaram
mais de cem transplantes renais: SP, PR, RS, PE, MG, RJ, SC e CE.
Outros 14 estados também realizam transplantes, respectivamente:
GO, BA, DF, ES, PA, RN, PB, MA, PI, MS, AL, RO, AC e AM.
Parabenizamos os colegas que iniciaram a realização de nefrectomias em doador vivo, pela via robótica: Dr. Rômulo Guida, no
Rio de Janeiro, e Dr. Marco Túlio Coelho Lasmar, em Minas Gerais.
Dr. José Carlos Arenhart
Coordenador
Membros: Dr. José Carlos Arenhart
Dr. Luiz Sérgio Santos, Dr. Marco Túlio Coelho Lasmar
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Departamento de
Sexualidade e Reprodução
Balanço de 2018

• Implantação do programa de planejamento reprodutivo
masculino (cirurgia esterilizadora masculina), além da assistência especializada à infertilidade;
• Intensificação das medidas preventivas para o controle
das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção
pelo HIV;
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
Listamos abaixo as ações realizadas pelo Departamento de
Sexualidade e Reprodução durante o ano de 2018:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Elaboração do tutorial de Medicina Sexual no XV Congresso
Paulista de Urologia, em parceria com a SBU-SP;
Elaboração e organização do Tutorial de Medicina Sexual do
XIV Congresso Sul Brasileiro, que contou com uma cirurgia demonstrativa de implante de prótese peniana 3 volumes;
Apresentação dos highlights em disfunção erétil e andrologia
no XIV Congresso Sul Brasileiro;
Elaboração da diretriz Doença de Peyronie - tratamento clínico, em parceria com a AMB;
Início do processo de elaboração de três diretrizes na área de
Medicina Sexual (Disfunção erétil - tratamento medicamentoso, Disfunção erétil - tratamento injetável e Disfunção erétil
- tratamento cirúrgico) com a AMB;
Solicitação via escritório de Brasília para que sejam incluídas
no Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem:
• Melhoria das condições de trabalho e remuneração no sistema público na área de Andrologia;
• Implantação e implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde
masculina;

b.
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14.
15.

16.
17.

Redação e disponibilização ao associado de dois novos consentimentos informados: implante de prótese peniana inflável e implante de prótese testicular;
Elaboração e disponibilização ao associado de quatro fascículos do Sexual Medicine Review, com resumos e comentários
em português dos principais artigos publicados na área de
medicina sexual masculina;
Elaboração de parecer oficial do departamento sobre utilização de ondas de choque para tratamento de disfunção erétil;
Tradução dos capítulos de medicina sexual masculina do EAU
Pocket Guidelines para a língua portuguesa;
Tradução de capítulos de sexualidade e infertilidade do
Campbell Urology;
Campanha #VemProUro, de Orientação em Saúde do Adolescente Masculino, criada e dirigida pelo nosso colega Daniel
Zylbersztejn, que foi um grande sucesso e iniciou a conscientização da necessidade de o adulto jovem do sexo masculino
consultar com o urologista;
Participamos do projeto de implementação da linha de Cuidado Integral da Saúde do Homem, junto a SBU Brasília e
governo federal, enviando documentos nos quais listamos as
doenças mais frequentes que causam infertilidade e propostas de medidas para evitá-las ou tratá-las. Foi dada ênfase no
aumento exponencial de vasectomias no Brasil e na necessidade de uma política de tratamento dos homens que desejam
ter filhos novamente, pensando nas reversões de vasectomia;
No Projeto Diretrizes, encaminhamos à SBU as já existentes
que cumpriam as necessidades da área;
A inclusão da reversão de vasectomia no rol da ANS está em
andamento segundo nosso último contato com Dr. Carlos
Sacomani;
Para o final do ano teremos o Fertility Reviews, nos mesmos
moldes do de sexualidade, com artigos comentados;
Já estamos com os programas prontos dos cursos para o Congresso Brasileiro de Urologia.

Dr. Giuliano Aita
Coordenador da Sexualidade
Dr. Marcelo Vieira
Coordenador da Reprodução
Dr. Carlos Da Ros
Coordenador do Departamento
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Departamento de
Integração Associativa
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Departamento de
Uropediatria

Dieta e progressão do
câncer da próstata

Conquistas da
Uropediatria em 2018

De longa data, medidas dietéticas, notadamente alto consumo de alimentos hipercalóricos e gordura animal, são associados
a maior risco de doenças cardiocirculatórias, metabólicas e suas
consequências. O mesmo conceito, embora controverso, relaciona-se ao desenvolvimento de neoplasias. Um exemplo foi a consistente
diminuição da incidência do câncer de cólons e reto com mudanças
alimentares, com redução da ingesta daqueles alimentos e aumento
do consumo de outros com alto teor de fibras.
Particularizando o câncer da próstata (CaP), as teorias sobre
dieta e risco de CaP são muitas e ainda inconsistentes. A questão ambiental que inclui vários fatores destaca a importância da
alimentação sugerida pela observação que imigrantes japoneses
para os EUA tiveram aumento significativo do CaP em relação
àqueles que permaneceram em seu país (32 vs. 8 casos/100.000
homens). Estudos randomizados, multicêntricos, placebo-controlado, como o SELECT (aumento de selênio e vitamina D na dieta),
foram realizados com o objetivo de diminuir a alta incidência de
neoplasia, porém não mostraram benefícios. Por outro lado, experimentos com camundongos comprovaram que CaP induzido por
inoculação de células neoplásicas no subcutâneo e submetendo
esses animais geneticamente semelhantes a diferentes modalidades alimentares mostraram aumento da incidência no grupo
com dieta rica em gorduras.
No recente congresso da AUA (2018) teve destaque um
estudo prospectivo randomizado (MEAL - Men’s Eating and Living) com pacientes portadores de CaP em programa de active
surveillance alocados em dois grupos (n=478): um com a dieta
habitual e outro com redução de gorduras, calorias e aumento
de licopeno/carotenoides. O objetivo foi observar o tempo de progressão da neoplasia (PSA) ou necessidade de tratamento específico (cirurgia/radiação). Os resultados no período de observação
de dois anos não mostraram diferenças significativas. A conclusão é passível de crítica pelo curto período do estudo. Aguardam-se resultados após maior tempo de seguimento.
Longe de defender dieta “liberal” pelos efeitos conhecidos,
quando particularizamos CaP esse conceito ainda necessita de
“melhores evidências”.

Dois mil e dezoito foi um ano de muito trabalho e realização
de toda a gestão da SBU Nacional, demonstrando uma grande capacidade agregadora da diretoria atual. O Departamento de Uropediatria segue a mesma orientação e buscou promover a união entre
o grupo que se dedica mais à Urologia Pediátrica, os urologistas
que se interessam e solicitam treinamento continuado e os outros
departamentos da SBU.
Concretizamos a Campanha de Orientação da Saúde do Adolescente em conjunto com o Departamento de Sexualidade e Reprodução e realizamos o Curso de Urologia Minimamente Invasiva
em Adultos e Crianças em conjunto com o Departamento de Endourologia. Ambos com um excelente retorno por parte da mídia e
dos participantes.
Nesse sentido ainda, o Departamento estendeu a parceria
para além da Urologia e, em conjunto com a Sociedade Brasileira
de Pediatria, editou o Manual de Uropediatria para Pediatras. Uma
publicação que contou com a colaboração de grandes autores da
Urologia, Pediatria e Radiologia, constituindo uma excelente referência, não só para os pediatras, mas também para residentes de
Urologia no início da formação.
O formato do manual permite uma visão rápida e ampla dos
principais aspectos das patologias mais frequentes da Urologia Pediátrica e está disponibilizado em versão digital a todos os associados.
Temos projetos já em curso para 2019 e um grande programa montado para o Congresso Brasileiro de Urologia, com a presença de pelo menos três convidados internacionais da área da
Uropediatria. Planeje-se e inscreva-se com antecedência! Teremos
uma excelente oportunidade de confraternização e engrandecimento científico.
Desejamos um excelente 2019 a todos os associados e mais
um ano de realizações!

Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo
Coordenador do Departamento de Integração Associativa
e vice-presidente da SBU

Dr. Átila Victal Rondon
Coordenador
Dr. Adriano Almeida Calado
Dr. George Rafael Martins de Lima
Dr. José Murillo Bastos Netto
Membros
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Departamento de
Uro-Oncologia
Imunoterapia na
Uro-Oncologia
Sempre nos chamou a atenção a evolução diversa de tumores
aparentemente semelhantes. Em parte, essa diversidade pode ser
explicada por critérios clínicos (como idade, bioquímica sérica, estádio clínico etc.) e histológicos (como tipo histológico, anaplasia, invasão linfovascular etc.), mas esses critérios não conseguem explicar
essa diversidade e predizer com segurança a evolução e a resposta
aos tratamentos, algo estava faltando.
Dúvidas de como os tumores crescem sem controle pelos mecanismos de feedback fisiológicos, desviando nutrientes para si em
detrimento do resto do organismo e de como o sistema imunológico
não ataca as células tumorais desde seu primórdio permaneciam
como impeditivos ao tratamento oncológico completo.
A primeira dúvida começou a ser desvendada com a descoberta dos genes que freiam os fatores de crescimento, impedindo o
aumento descontrolado das estruturas. Mas ainda assim a inércia do
sistema imunológico dificulta o tratamento.

Quanto à segunda, vários indícios de que alguma resposta
imunológica poderia melhorar o tratamento vêm se acumulando há
décadas (figura 1), e respostas, ainda que parciais, a interleucina-2
(IL-2) e interferon no câncer renal e ao BCG nos tumores uroteliais
apontavam o caminho. Ao contrário do que se poderia imaginar, que
haveria uma rejeição natural das células imunológicas às células
cancerosas, o que ocorre é uma tolerância na qual as células malignas são vistas como normais àquele organismo. Essa perda do controle imunológico nos cânceres ocorre por vários mecanismos, entre
eles uma via denominada checkpoint imunológico ou imune (CI),
que uma vez ativada inibe a resposta imunológica a determinado antígeno. Esses mecanismos de controle da resposta imunológica são
essenciais e em modelos de ratos com sistemas CTLA-4 desativados
esses animais morrem de forma fulminante por infiltração linfocítica em quase todos os órgãos.
Muitos tumores possuem maneiras de ativar esse sistema e,
assim, fugir do ataque imunológico. A ideia de usar bloqueadores do
CI foi proposta em 1996 por Dana Leach como maneira de liberar o
sistema imunológico para exercer seu papel: atacar as células cancerosas. Em 2011 o FDA aprovou o primeiro ICI, mas em 2015 essa
classe de medicamentos torna-se de conhecimento mundial quando o ex-presidente americano Jimmy Carter foi curado de um tumor
usando um anticorpo anti-PD-1.
Anticorpos monoclonais (AcM) que bloqueiam essa via são denominados inibidores do checkpoint imunológico (ICI) e têm sido
usados como uma poderosa ferramenta para combater vários tipos
de neoplasias malignas, entre elas o carcinoma de células renais e o

Figure 1 - Timeline of discovery of anti-programmed death 1 (PD-1) and anti-programmed death ligand 1 (PD-L1) inhibitors used in cancer immunotherapy from ~1900s to february of 2017
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câncer urotelial. Atualmente, duas classes de ICI foram aprovadas
pelo FDA: i. inibidores do receptor de morte programada 1 (PD-1) (nivolumab e pembrolizumab) e seu ligante (PD-L1) (atezolizumab) ou
ii. proteína 4 associada a linfócitos T citotóxicos (CTLA-4) (ipilimumab) (Quadro 1). Até outubro de 2018 havia 7 ICI aprovados pelo
FDA. Inibidores do checkpoint imunológico representam o maior
avanço no combate ao câncer nas últimas décadas e um marco histórico com efeitos adversos limitados.
Atualmente, centenas de estudos fase I e II e ensaios clínicos
fase III e IV estão sendo realizados pelo mundo para avaliar a eficácia dos ICI como monoterapia ou em combinação em uma ampla
variedade de tumores. Os resultados iniciais são tão promissores
para algumas neoplasias que essas drogas têm sido utilizadas mesmo sem uma definição clara da dose, tempo de tratamento, melhor
esquema terapêutico e papel nos pacientes de alto risco. No entanto, nem todos os cânceres se utilizam desse artifício ou o fazem de
maneira menos importante e cerca de um terço dos pacientes ainda
não responde, e o desafio é identificar quem são os respondedores
e a quais ICI.
Dessa forma, biomarcadores são necessários para selecionar
pacientes tanto para monoterapia quanto para a terapia combinada e alguns têm sido descritos como neoantígenos, superexpressão
de PD-L1, células imunes e assinaturas genéticas e epigenéticas. Já
existem dois testes diagnósticos PD-L1 aprovados pelo FDA.
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com a imunoterapia oncológica sob o risco de perdermos o contato
com uma das mais promissoras opções de tratamento do câncer.
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Anti-CTLA-4
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Nivolumab (Opdivo)
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Cemiplimab (Libtayo)

Setembro/2018

Atezolizumab (Tecentriq)

Maio/2016

Avelumab (Bacencio)

Março/2017

Durvalumab (Imfinzi)

Maio/2017

Anti-PD-1

Anti-PL-L1
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Estamos num período de transição e é importante que o urologista conheça e saiba indicar todas as formas de tratamento disponíveis na urologia oncológica atual. Precisamos estar familiarizados

Dr. Wilson F. S. Busato Jr.
Coordenador
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SBU

INAUGURA
MUSEU DA
UROLOGIA

Dr. Jorge Isaacsson, doador do acervo, na inauguração do espaço na
sede da SBU

Espaço fica na sede no Rio de Janeiro
Em 16 de novembro de 2018, foi inaugurado na so, a divulgação do museu também deverá ocorrer
sede da SBU, no Rio de Janeiro, o Museu da Urologia, nos congressos.
fato amplamente divulgado no Portal da Urologia.
Neste momento, a fim de divulgar o museu, esAs peças que compõem o
colhemos duas peças apresenacervo do museu variam
tadas na foto ao lado. São dibastante em finalidade
latadores e irrigadores uretrais
de uso, origem e data de
curvos de Kollman, fabricados
fabricação, muitas delas
na Alemanha por Artur Kollman,
têm mais de cem anos e,
provavelmente no início do séno geral, estão em bom esculo XX. Introduzido o aparelho
tado de conservação.
na uretra, era acionada uma
Museus similares enrosca na extremidade externa
contram-se na Europa
que ocasionava a variação do
(Alemanha e Áustria) e nos
diâmetro do aparelho de 20F a
EUA, na sede da AUA, onde
45F. Simultaneamente, podiam
existe um acervo muito nuser irrigadas soluções antissépmeroso com peças antigas
ticas através do aparelho.
e muito bem organizadas.
Esse é apenas um exemplo
A instalação do acerdos diferentes itens que podevo na sede da SBU tem
mos encontrar no acervo.
como finalidade oferecer
Esperamos sua visita ao
aos colegas que frequenmuseu na sede da SBU.
tarem o local o contato e
Dr. Jorge Isaacsson, urologista de Peloacesso aos materiais uroDilatadores e irrigadores uretrais curvos de Kollman,
fabricado provavelmente no início do século XX
tas (RS) e doador do acervo
lógicos antigos. Além dis-
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SBU participa do
Congresso da CAU
Durante evento houve um Simpósio da Sociedade
A SBU participou, de 30 de outubro a 3 de novembro, do Congresso da Confederación Americana de Urología (CAU), realizado em
Punta Cana (República Dominicana).
O Simpósio da Sociedade Brasileira de Urologia aconteceu no
dia 31 e contou com a participação do presidente da SBU, Dr. Sebastião Westphal, e do representante da SBU na CAU, Dr. Hamilton
Zampolli. Participaram ainda os doutores: Antonio Pompeo, Aurus
Dourado, Eduardo Bertero, José Carlos Truzzi, Marcelo Baptitussi e
Marcos Tobias Machado.
O simpósio abordou os seguintes temas: bexiga hipoativa, IUE
pós-prostatectomia radical, avanços tecnológicos em endourologia,
nefrectomia parcial, terapia de reposição androgênica e câncer de
próstata, PET PSMA, reconstrução 3D no tratamento de patologias
renais e marcadores biomoleculares no câncer de próstata.
Dr. Bruno Von Muhlen representou a SBU no Simpósio
de Residentes.

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

Bem Estar Global em
Ribeirão Preto
SBU participou de última edição de 2018 do evento da TV Globo
No dia 12 de dezembro, a cidade de Ribeirão Preto (SP)
recebeu o Bem Estar Global, ação social da TV Globo e do Sesi.
A SBU foi representada pela SBU-SP. A Tenda da Urologia, que
realizou aproximadamente 190 atendimentos e 180 exames de
toque, foi coordenada pelo vice-presidente da SBU-SP, Dr. Armando Abrantes.
O público que visitou a tenda recebeu orientações sobre
doenças da próstata e, após triagem, foram oferecidos exames
2018 | out . nov . dez | Edição 4 . b
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da próstata e encaminhamento dos pacientes para realização do PSA nos laboratórios do SUS na cidade.
“O evento foi excelente. Foi uma surpresa ver homens
procurando a Tenda da Urologia para o exame de toque.
Eles têm dado importância ao exame e isso mostra que a
campanha Novembro Azul da SBU tem atingido sua finalidade de conscientização. Muitos pacientes que nos procuraram já tinham o PSA, mas por motivos diversos não
tinham o exame do toque. O resultado é que em apenas
uma manhã conseguimos encaminhar cinco pessoas para
biópsia na UPA local”, relata Dr. Armando.

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

Sobre pessoas e
instituições
Nesta vida, a passagem do tempo é inexorável, e administrá-la bem é uma arte. Sendo a medicina uma amante muito ciumenta, acabamos dedicando tanto de nosso tempo à profissão e
aos pacientes, que por vezes descuidamos dos afetos, das amizades, da família. Assim, estava eu tocando o consultório numa
quinta-feira à tarde de março quando senti aquela sensação
estranha, de que algo havia acontecido. No início da noite, na
mensagem do celular, a explicação: havia falecido o Prof. Sami
Arap, em São Paulo.
Nos anos 90, quando eu terminava minha residência, havia
poucas opções de pós-graduação em Urologia no nosso País. O
programa mais tradicional e reconhecido era então, como ainda
é hoje, o do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Foi então que o destino me permitiu
conhecer pessoalmente o Prof. Sami Arap. Digo pessoalmente,
porque já o conhecia de nome, de capítulos de livros, de artigos
científicos, de participações em congressos e de seu pioneirismo
no manejo da extrofia vesical, com a sistematização do tratamento com a técnica que leva o seu nome. Também na área do
tratamento de hipospádias, o professor idealizou uma técnica de
avanço meatal que se tornou reconhecida internacionalmente.
Com formação no Brasil e especializações na França, Estados Unidos, Inglaterra e Bélgica, Prof. Sami era referência na Urologia brasileira. Em mais de 200 artigos indexados no Pubmed,
ele contribuiu para diferentes áreas da Urologia. Entre todas as
suas publicações, a mais cara para mim é o relato de caso de um
paciente com mucormicose renal que operamos no grupo de tumores
que o professor cuidadosamente revisou e do qual talvez hoje ele não
se lembrasse: foi a minha primeira publicação internacional.
Em São Paulo, no HC, aprendi que podemos ser relevantes para
o mundo mesmo vivendo no Brasil. Que não devemos nada para nin-
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Agradeço ao Prof. Cristiano Mendes Gomes, meu grande amigo,
que me resgatou esta foto com muito carinho e atenção
guém. Basta sermos criativos, dedicados, trabalhadores. Não conseguiria colocar aqui o quanto o Prof. Sami foi importante na minha vida
e na vida dos residentes, mestrandos e doutorandos de todo o Brasil
que frequentaram a Divisão de Clínica Urológica do HC. Ele sempre nos
atendia com uma palavra amiga, uma orientação correta e nos apontava caminhos. Foi essencial na minha dissertação de mestrado e no
doutorado, ajudou-me em tudo o que solicitei. E ainda me deu o exemplo de uma família bem constituída e feliz, que soube construir com a
Dra. Astrid e que nos deixou este excelente colega que é o Marco. Há
vários anos, quando minha mãe adoeceu, Prof. Sami foi fundamental
para que ela fosse vista rapidamente em São Paulo e para que pudesse
receber o melhor tratamento possível.
Certa vez, em uma carona que o professor me deu retornando
de um evento da SBU-SP em Campos do Jordão, ele me disse algo
que até hoje não pude compreender completamente. “Gustavo,
nesta vida, mais importantes do que as pessoas são as instituições,
porque as pessoas passam, mas as instituições permanecem. Te-
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mos de trabalhar pelas instituições para que elas sigam fortes e robustas quando nós formos, para deixarmos a nossa contribuição.”
A foto que acompanha este texto foi tirada há cerca de
20 anos, e quando olho para ela lembro com muito carinho das
convivências que tive com tantas pessoas boas naquele período
e que carrego no coração, com o Prof. Sami à frente. Confesso,
ainda tendo a pensar mais nas pessoas do que nas instituições.

Talvez em breve eu consiga perceber a dimensão histórica da
vida, talvez aprenda mais essa lição. Por enquanto, olho para a
imagem e meu maior sentimento é de saudade, de gratidão. E
ela sempre me deixa um pouco mais feliz.
Dr. Gustavo Franco Carvalhal, presidente da Escola Superior
de Urologia (ESU)

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

SBU apresenta novos associados remidos
A SBU apresenta os novos associados que foram promovidos à categoria titular remido, que contempla os urologistas que
completaram 70 anos de idade e 20 anos de Título de Especialista. A Sociedade parabeniza-os pela conquista.
Confira a relação:
Adão Lucio Delgado
Antonio Alberto Ramos Argento
Antonio Reginaldo M. Freire
Arnaldo Cividanes
Augusto Ramos do Prado
Benedito Martins e Silva
Carmo Buíssa Junior
Claudio Luiz Martins Lima
Felisberto Serra
Gessé Gomes Barbosa
Gil Mauricio Ferraz Cintra
Giordano Zanin
Herzen de Jesus Vieira
Irapuan Garcia dos Santos
Jaime Antonio Leme
João Sá Melo Ribeiro

Jorge Wanderley Gabrich
José Alberi Moreira Félix
José Alfredo Hohlenweger Ramos
José Cláudio Grando
José de Ribamar Castelo Branco
José Eduardo Ribeiro
José Luiz Sanches Vargas
José Zitenfeld Cardia
Josevaldo Barreto dos Santos
Laércio de Campos Pachelli
Lamartine Martins de Oliveira Jr.
Lindolfo Dumont Prado
Manoel Juncal Pazos
Marcio Maia Lamy de Miranda
Mirandolino Batista Mariano
Modesto Antonio de Oliveira Jacobino

Nelson Issamu Nakamura
Osmar Andreatta
Otacílio José Bicalho
Paulo Badih Chehin
Paulo Fernandes Lérias
Paulo Roberto Roffe Borges
Pedro Paulo Siqueira Camargo
Plinio Magno Feitosa
Renato Prado Costa
Ricardo Alberto Aun
Ricardo Alves da Silva
Roberto Rodrigues
Sérgio Rogério Skrobot
Walmick Correia
Wilson Freire de Souza

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

TiSBU 2018: valorizando
e certificando a formação
médica em Urologia

Os candidatos aprovados no TiSBU de 2018 (confira: http://bit.ly/
tisbu2018) receberam o contato da SBU via e-mail com as orientações
para obtenção do certificado do título de especialista, a ser emitido pela
AMB. Este ano o índice de aprovação para aqueles que prestaram prova
foi de 40%, dentro da média na série histórica.

As provas do TiSBU 2018 foram aplicadas nos dias 8 e 9 de setembro, na cidade de Barueri (SP). No dia 8, candidatos foram submetidos à prova objetiva e, no dia 9, realizaram a prova teórico-prática.
Prestaram o exame 52 candidatos, sendo três do sexo feminino e 49
do masculino.

Certificado de especialista em Urologia dos aprovados é emitido
pela AMB
As provas são elaboradas e formuladas pela Comissão de Seleção e Título de Especialista (CSTE) da SBU, que também aplica a prova
2018 | out . nov . dez | Edição 4 . b
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prática. Já a prova teórica fica a cargo do Instituto Brasileiro de
Gestão e Pesquisa (IBGP), e o apoio pedagógico é realizado pela
MSc. Anna Sophia Candiotto Pereira.
O TiSBU é uma avaliação que inclui todas as áreas da Urologia
a fim de conferir ao aprovado a certificação de especialista pela sua
Sociedade de classe. É um selo de qualidade conferido pela SBU.
O título de especialista tem se tornado cada vez mais valorizado e
importante, uma vez que muitos convênios atualmente o estão solicitando para credenciamento de futuros médicos.
Do ponto de vista de deficiência de aproveitamento por
conteúdo, Infertilidade foi o que os candidatos tiveram menor
desempenho.

Câncer de próstata/tratamento

79%

Tumor de testículo

79%

Uropediatria

79%

Câncer de próstata/estadiamento

83%

Confira os quadros de aprovação no exame nos últimos anos:
TEU

Aprovado/
Titulação

Número de
Candidatos

Índice de
Aprovação

2014

20

64

31,25%

2015

22

76

28,95%

2016

23

52

44,23%

2017

49

72

68,06%

2018

21

52

40,38%

Fonte: IBGP

Infertilidade

90%

Infraestrutura
Este ano a prova prática contou com infraestrutura da HStrattner e colaboração da Boston Scientific, permitindo avaliar
cada candidato em vários cenários diferentes, englobando as diversas áreas de atuações da Urologia conforme regem os princípios históricos do TiSBU. O ambiente ofereceu ainda espaço para
descanso dos candidatos em acolhimento com alimentação.
A prova prática tem recebido uma atenção cada vez maior
da CSTE, com a implantação de modelos de dry-lab, simuladores e situações que mimetizem a prática urológica diária. Temos
tentado cada vez realizar uma avaliação realmente prática e que
avalie de fato habilidades cirúrgicas com o mínimo possível de
subjetividade na avaliação. Naquelas questões que são teórico-práticas, a nota final é dada pelo consenso de dois avaliadores,
enquanto nas questões práticas a nota é resultado de cumprimento de tarefas sem subjetividade na avaliação. A aceitação e o
desempenho dos candidatos foram muito satisfatórios com esse
modelo mais prático e de habilidades.
_________________________________________________________
Dr. Gilberto Laurino Almeida, presidente da Comissão de Seleção e
Título de Especialista
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MEMBROS DA CSTE

Alexandre Fornari
André Lopes Salazar
Antonio Euclides Pereira de Souza Júnior
Eyder Leite Ferreira
Francisco de Assis Teixeira Guerra
Gilberto Laurino Almeida
Guilherme Antonio Veloso Coaracy
Gustavo Ruschi Bechara

João Sérgio de Carvalho Filho
José Ailton Fernandes Silva
José Antonio Penedo Prezotti
Jose de Bessa Jr.
Leonardo Seligra Lopes
Miguel Zerati Filho
Rodrigo Ketzer Krebs
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novembro
principal campanha da SBU tem excelente
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FORAM
REALIZADAS AÇÕES DE
CONSCIENTIZAÇÃO
EM VÁRIOS ESTADOS

C

om o tema Seja herói da sua saúde, a campanha Novembro Azul realizada pela SBU foi um grande
sucesso. Diversas ações de esclarecimento do público leigo foram realizadas pelo País, conscientizando sobre o câncer de próstata e a necessidade da avaliação periódica para detecção precoce
da doença.
A Nacional produziu materiais como fôlderes, camisas, bottons e cartazes para serem distribuídos.
Uma aula sobre câncer de próstata foi disponibilizada aos associados para ser utilizada em palestras.
Diversos espaços públicos abraçaram a campanha. No Rio de Janeiro, o Morro da Urca, Palácio Guanabara, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, Arcos da Lapa, Aterro do Flamengo e o prédio da sede
do Detran ficaram iluminados de azul durante todo o mês.
A Sociedade contratou também uma empresa de mídia que veiculou material da campanha em painéis de LED nas cidades de Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis. Painéis eletrônicos do metrô e do VLT do
Rio de Janeiro também exibiram vídeos do Novembro Azul.

O debate foi conduzido pelo deputado Sérgio Vidigal. O fórum está disponível
em bit.ly/forumnazul.

FÓRUM NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
No dia 20 de novembro foi realizado
na Câmara dos Deputados, em Brasília,
o XI Fórum de Políticas Públicas e Saúde
do Homem, que abordou o tema saúde do
homem do campo. O fórum é uma iniciativa da Comissão de Seguridade Social e
Família e é realizado anualmente com o
objetivo de alertar sobre os cuidados com
a saúde do homem.
A SBU foi representada pelos doutores Mário Ronalsa Filho, que falou sobre a
Parceria SBU e Senar – Programa Saúde
do Homem do Campo, e Romulo Maroccolo Filho, que discorreu sobre o Protocolo
SBU e Senar – Saúde do Homem do Campo. O presidente da SBU-DF, Dr. Guilherme
Coaracy, também compareceu.

b.
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AÇÕES NOS ESTADOS
Nos dia 27 de novembro, a SBU realizou uma ação de esclarecimento sobre o
câncer de próstata com a interação do personagem Dr. Prost na estação Carioca do
metrô do Rio de Janeiro. O secretário-geral
da SBU, Dr. Alfredo Canalini, tirou dúvidas
do público leigo. Também foi distribuído
material informativo da campanha.
Já no dia 29, em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, foi feita uma
ação no Conjunto Nacional em São Paulo.

O coordenador da Área de HPB da SBU, Dr.
Ricardo Vita, orientou a população. Também foi distribuído material informativo
da campanha.
Ligas acadêmicas, órgãos públicos
e empresas privadas receberam materiais
da campanha e conscientizaram sobre a
doença em diversos estados.
No Rio Grande do Sul, foi estendida
uma faixa do Novembro Azul no jogo entre
Grêmio e Chapecoense, no dia 18 de novembro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
A SBU-BA realizou em parceria com
instituições locais um mutirão de consultas, PSA e biópsia de próstata. Foram
atendidos 240 homens. Os casos confirmados de câncer de próstata foram encaminhados para atendimento no Hospital
das Clínicas. Houve também orientação
da população em um shopping de Salvador e foram estendidas faixas nos estádios durante jogos do Bahia.
Em Bauru (SP), a campanha contou
com palestras em igrejas, lojas, Polícia
Militar, prefeitura e unidades básicas de
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Palestras

XI Fórum
de Políticas
Públicas e
Saúde do
Homem

Palácio
Guanabara
iluminado
com a cor
da campanha

Ação no
Metrô Rio
com Dr. Prost

Liga de
Combate ao Câncer de
Bento Gonçalves (RS)

Ação no Conjunto
Nacional em São Paulo

A SBU também realizou, nos
dias 14 e 29, duas transmissões ao
vivo no Facebook para tirar dúvidas
sobre o câncer de próstata, respectivamente comandadas pelo Dr. Romolo Guida e Dr. Ricardo Vita.

O Tempo (MG), Diário do Nordeste (CE),
Metro (RJ, SP e PR), telejornais Bom Dia
ES e Repórter Brasil (TV Brasil), sites Veja.
com e Agência Brasil (grupo EBC) e rádios
CBN, Nacional e JB.

saúde. A população também recebeu material informativo.
A SBU-PB realizou palestras em
hospitais e distribuiu material nas ruas.

REPERCUSSÃO NA IMPRENSA

REDES SOCIAIS
Durante todo o mês de novembro a
Sociedade publicou dicas sobre o câncer
de próstata em suas redes sociais.

A campanha também obteve
expressivo resultado nos veículos de
comunicação. Foram cerca de 900
inserções sobre o Novembro Azul e a
Sociedade Brasileira de Urologia na
imprensa. Entre os destaques: jornais
O Dia (RJ), Meia Hora (RJ), Extra (RJ),

Entrevista do Dr. Carlos Sacomani ao site da Veja

2018 | out . nov . dez | Edição 4 . b

24

\

bodau \ DESTAQUE
capa
vídeo da campanha nos transportes
cariocas alcançOU aproximadamente

1.800.000
pessoas durante o mês da campanha

Vídeo exibido nos BRTs, ônibus,
VLTs e em estações

sbu-ba - MUTIRÃO atendeu

240 HOMENS

casos de cap foram encaminhados para o hospital das clÍnicas

liveS realizadaS
no facebook da sbu

Entrevista Dr. Alfredo Canalini à TV Brasil. Acima Dr. Jamil
Letaif em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Globo

Sede do Detran-RJ iluminada
com a cor da campanha
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Painéis de LED em
Fortaleza, Porto
Alegre e
Florianópolis
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Novembro azul,

a SBU e a

saúde do homem
A

campanha Novembro Azul 2018 superou as expectativas mais otimistas e apresentou resultados altamente
positivos para nossa Sociedade. Conseguimos crescer
fortemente em relação aos anos anteriores. Seguramente a SBU deixou de ser coadjuvante para tornar-se verdadeiramente protagonista da campanha.

Inúmeras entidades públicas e privadas aderiram à causa, utilizando nosso material de divulgação e proporcionando
uma exposição intensa da nossa logomarca. O tema “Seja herói
da sua saúde” ganhou grande destaque na mídia e inúmeros
colegas foram convocados para discorrer sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. A aula sobre câncer de
próstata, disponibilizada para todos os associados, permitiu a
multiplicação da informação através de palestras realizadas em
todo o País.
Reforçamos a identidade do urologista como médico do
homem e como profissional diretamente envolvido no diagnóstico e tratamento das doenças prostáticas, particularmente o
câncer de próstata. Embora a urologia não seja uma especialidade voltada apenas para o homem, a própria SBU tende a apresentá-la como tal, tão grande é o peso das questões da saúde
masculina em sua pauta.
Por esse motivo, o Novembro Azul, além do seu objetivo
principal, tem servido para ampliar o debate sobre a necessidade da implantação de uma política de saúde do homem que
efetivamente facilite e amplie o acesso da população masculina
aos serviços de saúde. Esse novo direcionamento da campanha é
uma resposta à observação de que os agravos do sexo masculino
são um problema de saúde pública. Dentro da mesma faixa etária, a cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens.
Homens vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres
e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol elevado, hipertensão arterial e tendência a obesidade, entre outros
problemas de saúde. Os argumentos dos homens, que rejeitam
a possibilidade de adoecer, são os mais variados, porém sempre

baseados na posição
do provedor. Eles não
têm tempo para consultas médicas, pois
não podem faltar ao
trabalho.
No caso específico do câncer de
próstata, outros fatores complexos são
fundamentais quando se pensa em ações de prevenção, tais como os preconceitos
e medos que envolvem a realização do toque retal. Além desses,
é conhecido o fato de que os homens historicamente buscam
menos atendimento médico do que as mulheres.
Sob esse prisma, a adesão às práticas de rastreamento do
câncer de próstata pode se constituir em um importante marcador do autocuidado masculino. Não podemos adotar condutas e
estabelecer normas importadas de outros países com realidades
totalmente diversas das que vivenciamos. A avaliação periódica
da próstata representa uma oportunidade única para que os homens sejam investigados, orientados e tratados de outros problemas que possam estar comprometendo sua higidez. Qualquer
postura que desencoraje a realização dessa prática resultará no
risco de deixar o homem brasileiro ainda mais desamparado dos
cuidados de saúde.
Dr. Geraldo Eduardo Faria
Coordenador da Campanha Novembro Azul da SBU
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Teste de
fragmentação
de DNA espermático
aplicado à clínica da infertilidade masculina

Introdução
O meio ambiente em que vivemos e o estilo de vida da população mundial passaram por grandes e rápidas transformações nas últimas 60 décadas. Os avanços tecnológicos e o estilo
de vida “moderno”, ao mesmo tempo que facilitaram a vida do
homem nos mais diferentes aspectos, trouxeram alguns efeitos
colaterais indesejáveis para a nossa saúde e em particular para
a fertilidade masculina. Sedentarismo, obesidade, alimentos
industrializados, drogas sintéticas (lícitas e ilícitas), tabagismo,
contato com agrotóxicos e pesticidas, poluição ambiental e irradiações eletromagnéticas são alguns dos fatores que podem
acarretar um efeito negativo na espermatogênese, impactando não apenas na quantidade de espermatozoides produzidos,
mas também na qualidade funcional dos gametas masculinos.
Além desses fatores, doenças como a varicocele, devido a sua
alta prevalência (15-20% dos homens) e por ser responsável em
até 40% das causas de infertilidade masculina primária, devem
sempre ser pesquisadas. Por fim, a idade paterna mais avançada também deve ser elencada como um fator importante, pois
agora se sabe que as alterações cromossômicas, como aneuploidias e a própria fragmentação de DNA, também estão relacionadas ao envelhecimento masculino (Figura 1).
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Desta forma, nos últimos anos muito tem-se discutido sobre uma possível queda de potencial de fertilidade dos homens.
Essa discussão ganhou mais força após a divulgação dos novos
parâmetros seminais pelo Manual da Organização Mundial da
Saúde (OMS) de análise seminal em 2010. Nesse novo manual,
volume, concentração, motilidade progressiva e morfologia tiveram seus valores de normalidade reduzidos, passando uma
impressão de que o limiar da fertilidade masculina se encontra
menor que no passado. Na realidade, os valores de normalidade
escolhidos foram aqueles que se encontravam no percentil 5 da
curva de Gauss, transmitindo uma falsa ideia de que o homem
precisaria de uma menor quantidade e qualidade seminal para a
conquista de uma gravidez.
Embora presente desde o início da década de 80, foi apenas no fim da década de 90 que outro exame para avaliação do
potencial fértil do homem surgiu na prática clínica para complementar a avaliação seminal tradicional: a pesquisa de fragmentação de DNA espermático. Esse exame tem como principal objetivo avaliar a qualidade funcional do espermatozoide, trazendo
informações que o espermograma tradicional não consegue revelar. Quanto mais fragmentado for a informação genética contida
no espermatozoide, maior será o risco de falha de fertilização do
óvulo, pior será a qualidade embrionária formada, maior o risco
de abortamentos de repetição precoce e, por fim, maior a chance
de o homem se tornar infértil. Importante afirmar que não existe
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o potencial de fertilidade na pecuária.
Essas considerações nortearam nossa
escolha pela padronização da técnica
de TUNEL para avaliar taxas de fragmentação do DNA espermático.
Em suma, a técnica está baseada na adição, por meio da enzima
terminal deoxynucleotidil transferase
(TdT), de nucleotídeos modificados e
marcados com moléculas fluorescentes (isotiocianato de fluoresceína –
FITC) às fitas fragmentadas. A técnica
permite detectar fragmentações em
fitas simples e em fitas duplas. A interpretação é realizada por Citometria
de fluxo, que apresenta menor subjetividade que a microscopia e maior
acurácia (Figura 2).
Para a padronização da técnica nós contamos com 40 amostras
frescas de sêmen de doadores gentilFigura 1: Causas de quebra de DNA e mecanismos de reparo intrínsecos do espermatozoide. De: Gunes,
mente cedidos pelo Banco de Sêmen
S. et al. Spermatogenesis, DNA damage and DNA repair mechanisms in male infertiliy. Reproductive
Pro-Seed (São Paulo, Brasil). Todas as
Biomedicine Online (2015) 31, 309-319
amostras foram previamente anonimizadas para proteger a identidade
evidência científica que a fragmentação de DNA espermático tenha dos indivíduos. Inicialmente, amostras de sêmen eram diluídas
alguma relação com síndromes genéticas ou más-formações físicas em PBS (solução salina tamponada de fosfato), fixadas em solução
de paraformaldeído 1% e armazenadas em solução de etanol 70%
nos recém-nascidos.
Ao avaliar as opções no mercado, verificou-se a existência de a -20oC até o momento de uso. Após a remoção do etanol 70%
apenas um exame comercial liberado pela Anvisa, porém com pou- por centrifugação, as células eram marcadas com dUTP (2´-Deoca confiabilidade pelo método técnico empregado. Desta forma, em xiuridine, 5´-Trifosfato) marcado com FITC (isotiocianato de fluoconjunto com o IPD de um grande laboratório de São Paulo, iden- resceína). Na presença da enzima TdT (Terminal deoxynucleotidyl
tificamos uma oportunidade de desenvolver in-house um teste de transferase) o dUTP ligava-se às quebras simples ou duplas do
fragmentação de DNA que viesse a contemplar melhor a avaliação DNA sem necessidade de uma cadeia de molde. Ao final as células
do potencial de fertilidade masculino e que ajudasse os médicos eram marcadas como iodeto de propídio (PI). A reação era então
avaliada por citometria de fluxo em dois citômetros independenno manejo clínico ou cirúrgico dos seus pacientes.
tes e em paralelo (FACS CANTO II e ARIA III BD Biosciences) com
aquisição de 30.000 eventos nos parâmetros SSC x FSC para deliElaboração e Metodologia
mitação das populações celulares e histogramas FITC (dUTP) x PE
A integridade do DNA espermático pode ser avaliada pela (PI) (Figura 3).
Na amostragem avaliada a média das taxas de fragmentação
utilização de azul de toluidina, azul de anilina, cromomicina A3
ou por técnicas como Cometa, Teste de Dispersão da Cromatina foi 21,97% (±4,67). Os resultados obtidos permitiram estratificar os
Modificado, TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase me- valores das taxas de fragmentação do DNA espermático em: < 22%
diated dUTP Nick End Labeling assay) e SCSA (Sperm Chromatin baixa taxa de fragmentação de DNA espermático; 23 – 26% modeStructure Assay), que utilizam a laranja de acridina. A literatura rada taxa de fragmentação de DNA espermático e >27% alta taxa
mostra que a técnica de TUNEL apresentou correlação positiva de fragmentação de DNA espermático. Segundo essa classificação,
com a avaliação de DNA feita pelo azul de toluidina (r = 0,80; P 25 (40%) apresentaram baixa taxa de fragmentação de DNA esper< 0,001) e pelo SCSA (r = 0,63; P = 0,005). Além disso, a técnica mático, 9 (22,5%) moderada taxa de fragmentação de DNA esperfoi eficiente em distinguir homens férteis de inférteis e predizer mático e 8 (20%) alta taxa de fragmentação de DNA espermático.
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Após termos vencido o grande desafio da elaboração do exame in-house, percebemos que, por se tratar de um exame muito específico, conhecido na sua grande maioria apenas por especialistas
em medicina reprodutiva, seria fundamental educar o meio médico
quanto à sua solicitação. Assim como afirmamos que o espermograma não é um atestado de fertilidade, o teste de fragmentação de
DNA espermático tampouco é. Porém, esse exame informa quanto
o estresse oxidativo impacta a integridade cromossômica do espermatozoide, provocando quebras de cadeia simples ou dupla do DNA
e, dessa forma, prejudicando a qualidade espermática.

Figura 2: Técnica do TUNEL para detecção de fragmentação de DNA
espermático De: Sharma, R et al . Journal of Assisted Reproduction and
Genetics, 2016 33(2), 291–300.

Portanto, solicitar o exame de fragmentação de DNA para
um espermograma que já mostra alterações nos seus parâmetros
promove pouco benefício para a conduta clínica, pois já se sabe
que esta espermatogênese precisa ser melhorada. O teste de fragmentação de DNA auxilia especialmente aqueles homens com espermograma com todos os valores seminais normais, porém que
apresentem os seguintes fatores de agravo ou comemorativos:
varicocele clínica ativa, obesidade, tabagismo, abuso de ingesta
alcoólica, uso de drogas ilícitas, esposa com abortamentos de repetição, má qualidade embrionária em tratamento de reprodução
assistida, idade avançada, tratamentos prévios com quimio ou
radioterapia e, por fim, diagnóstico de infertilidade conjugal sem
causa aparente.
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Figura 3: Em roxo estão os espermatozoides com alta fragmentação e em verde estão os espermatozoides com baixa fragmentação. A figura da direita
representa um sêmen com alta fragmentação espermática (36%), enquanto o da esquerda representa de baixa fragmentação (6%).
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Conclusão
Atualmente, não há indicação de solicitar o teste de fragmentação de DNA espermático para todos os homens que buscam estudar
seu potencial de fertilidade, nestes casos o espermograma continua
sendo o exame soberano. Entretanto, é de suma importância salientar que o uso de espermatozoides com alterações na compactação do
DNA e por consequência com alterações nas suas funções bioquímicas pela técnica de reprodução assistida (neste caso pela técnica de
ICSI) pode perpetuar essas imperfeições genéticas e acarretar prejuízos para a saúde das subsequentes gerações.
Qual será a implicação do uso desses espermatozoides
com fragmentação de DNA elevado nos procedimentos de fertilização in vitro na saúde da nossa prole? Essa é uma pergunta

para qual não temos a resposta definitiva, visto que o primeiro
nascido pela técnica do ICSI tem hoje apenas 27 anos. Desta
forma, pode-se advogar para o uso do teste de fragmentação de
DNA em um futuro próximo como um exame obrigatório para
aqueles homens cujos casais se submeterão a tratamento de infertilidade por meio das técnicas de reprodução assistida. Tratar
os fatores de agravo à fertilidade masculina com o objetivo de
melhorar a qualidade do espermatozoide antes de manipulá-lo
no laboratório pela técnica da ICSI será fundamental para uma
taxa melhor de sucesso nos tratamentos de reprodução assistida, além de reduzir os fatores genéticos que possam estar relacionados a futuras doenças nesta nova população.
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Impactos
da reforma
estatutária

da SBU para
os urologistas

A

nova reforma estatutária
da SBU, aprovada durante
assembleia geral nos dias
7 e 8 de setembro de 2018,
durante o XV Congresso
Paulista de Urologia, teve início no dia 26
de abril, quando foi realizada reunião dos
membros da Comissão de Reforma do
Estatuto, notadamente os doutores Carlos Sacomani e Alfredo Canalini. Exsurgiu
desse encontro, mediante assessoria jurídica especializada, o estudo preliminar
sobre as adequações que seriam submetidas ao escrutínio dos associados, antes
da deliberação em assembleia.
Assim, no dia 8 de junho subsequente, a SBU publicou o texto final das
adequações propostas pela Comissão
de Reforma Estatutária convocando,
através do Portal da Urologia, os associados a apresentarem suas sugestões,
de forma que o texto final da proposta a
ser levada à deliberação em assembleia
fosse o mais inclusivo possível. Após o
encerramento do prazo para coleta de

b.

Edição 4 | out . nov . dez | 2018

sugestões, o texto final aprovado pela
comissão foi publicado em 15 de agosto,
assegurando tempo suficiente para que
todos os associados pudessem avaliar
cuidadosamente as adequações propostas, antes do exercício do direito de voto
em assembleia.
Finalmente, durante o XV Congresso Paulista de Urologia, a assembleia geral aprovou integralmente a nova reforma estatutária, implementando ampla
reforma no conjunto dos direitos e deveres dos urologistas, com abrangência
nacional.
Entre os inúmeros impactos de tal
reforma estatutária, destacam-se os seguintes:
1. Instituição de nova categoria de
associado, mediante outorga de título de membro acadêmico
Membro acadêmico são estudantes regularmente matriculados em curso superior de medicina e integrantes de

Liga Acadêmica de Urologia reconhecida pela respectiva instituição de ensino.
Essa nova disposição estatutária
atendeu aos anseios das Ligas Acadêmicas de Urologia. Além disso, assegurou-se ao membro acadêmico a isenção da
taxa de admissão na Sociedade, assim
como o pagamento de apenas 10% dos
valores desembolsados pelos membros
titulares, a título de anuidade e taxas de
inscrição nos eventos oficiais promovidos pela SBU.
2. Criação de Sedes Distritais, por
duas ou mais Seções Estaduais de
menor porte
Com a instituição das Sedes Distritais, viabilizou-se às Seções Estaduais
de menor porte unir esforços para obter
maior poder de negociação com as empresas do setor médico, além de reduzir
os custos administrativos para manutenção de sedes individuais em seus
respectivos estados.
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3. Atribuição de autonomia na gestão administrativa das Seções Estaduais
As Seções Estaduais ganharam
autonomia administrativa mais abrangente, possibilitando melhor atender
os interesses de seus associados, condicionado à responsabilidade fiscal dos
respectivos administradores.
4. Adoção de critérios de transparência financeira institucional, mediante divulgação dos balanços semestrais, instruídos dos respectivos
pareceres do Conselho Fiscal
Visando a assegurar a transparência institucional e a correspondente
possibilidade de qualquer associado
fiscalizar a gestão financeira da SBU,
o resumo dos balanços financeiros da
Sociedade, assim como o respectivo
parecer do Conselho Fiscal, passarão a
ser publicados no Portal da Urologia a
cada semestre.
5. Isenção da anuidade ao associado no exterior
Como meio de incentivar o aprimoramento profissional em âmbito internacional, a nova reforma estatutária
assegurou a isenção do pagamento da
anuidade aos associados em estágio
fora do País, desde que o período de
treinamento seja igual ou superior a
um ano.
6. Assembleias gerais realizadas por
meio eletrônico
Foram instituídas assembleias
gerais a serem realizadas por meio eletrônico, viabilizando-se aos associados
o exercício do direito ao voto a distância, por meio de sistema eletrônico inviolável e auditável. Trata-se de avanço
tecnológico já adotado no âmbito da
Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº
6.404/1976).

Como se sabe, as assembleias gerais são reuniões de grande importância para a gestão da Sociedade, uma vez
que têm poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto social e tomar
as resoluções que julgar convenientes à
sua defesa e desenvolvimento.
A propósito, a partir de 1º de janeiro de 2017 a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) tornou obrigatória a
adoção, pelas companhias abertas, da
nova forma de voto e participação de
acionistas a distância em assembleias
gerais (Instrução CVM nº 561/2015).
A motivação para adoção mandatória dessa ferramenta tecnológica está
em assegurar a máxima inclusão dos sócios na tomada de decisões colegiadas,
pois possibilita maior quórum de votação, na medida em que elimina o custo
relacionado à distância geográfica percorrida para exercício do direito de voto
presencial. Além disso, o exercício do
direito ao voto on-line viabiliza agilidade na tomada de decisões submetidas
às assembleias, que possivelmente não
atingiriam quórum necessário fossem
elas realizadas de forma presencial.
7. Instituição do processo eleitoral
por meio eletrônico
Do mesmo modo, a possibilidade
de eleger os administradores da Sociedade por meio remoto eliminou custos
significativos com postagem de cédulas
eleitorais, além de assegurar que o direito ao exercício do voto tenha a maior
participação possível dos associados,
ainda que estes não estejam presentes
na respectiva assembleia ou mesmo durante viagem ao exterior.
8. Registro único das eleições das
Seções Estaduais e da Diretoria Executiva
A nova reforma estatutária também estabeleceu a obrigatoriedade de

os resultados das eleições estaduais serem lançados na mesma ata de assembleia que eleger a Diretoria Executiva da
Sede Nacional, sendo esta arquivada no
foro da sede da Sociedade e averbada
nos demais estados da federação.
Essa providência se impunha devido à integração eletrônica dos Cartórios
de Registro de Pessoas Jurídicas com
a Receita Federal do Brasil, em âmbito
nacional, pois o arquivamento individualizado dos resultados das eleições estaduais causava inconsistências nos registros públicos para identificação dos
administradores estaduais e nacionais.
Além disso, com a realização do registro de uma única ata de assembleia, as
Seções Estaduais ficaram isentas dos
custos relacionados aos trâmites burocráticos perante os órgãos públicos
competentes.
9. Reintegração de membros excluídos do corpo de associados
Por fim, a nova reforma estatutária possibilitou a reintegração de membros excluídos do corpo de associados,
que poderão requerer sua readmissão
mediante o pagamento de apenas duas
anuidades, acrescida da anuidade do
ano da reintegração, desde que sua exclusão não tenha decorrido de processo
disciplinar.
Como se vê dessa análise sumária, a nova reforma estatutária estabeleceu avanços e benefícios significativos para os urologistas, que passaram
a contar com maior poder de fiscalização, participação e integração, no exercício de seus direitos como associados
da SBU.
__________________________________

Tonie Hulme Deccache
Escritório Moraes e Deccache
Advogados Associados, responsável pelo
jurídico da SBU Nacional
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SBU manterá parcerias

internacionais em 2019

Associados adimplentes têm benefícios exclusivos

Ao longo de 2018 a Comissão de Relações Internacionais da SBU
firmou diversas parcerias com instituições internacionais que resultaram em
benefícios aos associados. Em 2019, muitas delas serão mantidas e novas
deverão ser assinadas, tornando a SBU cada vez mais
globalizada e respeitada internacionalmente.
Confira a seguir algumas das nossas realizações.

American Urological Association (AUA)
Temos vários projetos e atividades em conjunto:
1. A AUA renovou a parceria com a SBU e também em 2019
dois urologistas americanos irão participar do Congresso
Brasileiro de Urologia, que acontecerá de 24 a 27 de agosto em Curitiba. Em seguida eles realizarão fellowship de um
mês em centros brasileiros.
2. Os dois primeiros brasileiros colocados na prova de R2 no
ano anterior são convidados a participar do congresso da
AUA e um deles tem a chance de competir no Resident’s
Bowl, disputa entre grupos de residentes de vários países sobre conhecimento em Urologia.
3. A partir de 2019, a AUA Brazilian/Portuguese Urology Program, sessão dedicada aos urologistas de língua portuguesa, será realizada em um horário mais nobre, na tarde de
sábado do congresso, o que permitirá que um maior número
de brasileiros possa assistir ao evento.

b.
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4. Tradicionalmente temos no CBU uma sessão científica
conjunta SBU/AUA, que conta com a participação de conferencistas americanos (patrocinados pela AUA). A AUA
já confirmou presença de pelo menos quatro urologistas
americanos na sessão científica no CBU 2019.
5. Em 2018, foi realizado pela primeira vez o curso da AUA
para residentes, primeiro curso do board da entidade fora
dos Estados Unidos. Os residentes tiveram dois dias de curso
ministrado pelos doutores Julie Riley, Fernando Kim, Mark
Gonzalgo e Ty Higuchi. Ao final da formação, os residentes
que desejaram foram submetidos a uma prova e receberam
certificado (foram 52 inscritos). A SBU custeou US$ 150 de
inscrição de cada residente. Em 2019 teremos mais uma edição desse curso para os residentes, três dias antes do CBU.
6. Em 2018 tivemos a sétima edição dos highlights da
AUA – durante o Congresso Sul-Brasileiro de Urologia,
que ocorreu em Camboriú (SC). Esse é um projeto de
sucesso no qual conferencistas brasileiros apresentam o
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que de mais importante foi visto no congresso americano,
com os slides originais lá apresentados. Pela primeira vez
os highlights foram transmitidos ao vivo para outros locais
e os urologistas tiveram a oportunidade de acompanhar
a sessão em tempo real. Foram quase 200 acessos pela
internet. Em 2019 os highlights serão apresentados, com
transmissão ao vivo pela internet, durante o Congresso
Mineiro de Urologia, que ocorrerá de 13 a 15 de junho em
Belo Horizonte.
7. A AUA enviou para o Congresso Paulista de Urologia em
2018 quatro conferencistas para uma sessão conjunta SBU/
AUA. Estiveram presentes os doutores John Denstedt (secretário da AUA), Fernando Kim, Paul Austin e Christopher Wood.
8. Em 2017, a versão de bolso dos guidelines da AUA foi traduzida para o português e entregue durante o Congresso Brasileiro de Urologia. Estamos em negociação para a tradução
para o português dos guidelines da AUA 2018 para serem
distribuídos durante o CBU em Curitiba.
9. A SBU realizará em parceria com a AUA curso hands-on em
ureteroscopia durante o próximo CBU.
10. Negociamos com a AUA a diminuição da anuidade para os
associados da SBU. O valor passou de US$ 318 para US$ 270
para urologistas membros da SBU e de US$ 150 para US$
75 para os residentes.

European Association of Urology (EAU)

European
Association
of Urology

1. Durante o CBU teremos também uma sessão conjunta SBU/
EAU, na qual a Sociedade Europeia enviará dois conferencistas, tudo custeado pela EAU.
2. Em 2016 foi firmado um acordo com a EAU para que urologistas brasileiros pagassem valor reduzido da anuidade
como membro da EAU, com os mesmos benefícios dos outros membros que pagam a anuidade sem desconto, inclusive acesso irrestrito ao jornal European Urology. Negociamos
novamente este ano com eles, e na ocasião do Congresso Paulista de 2018 todos os associados adimplentes da
SBU puderam se tornar membros ou renovar sua anuidade
ao custo de € 75 (o valor original é € 187,50) e de € 62,50
para residentes (o valor original é € 94). Os urologistas brasileiros puderam se inscrever pela internet e presencialmente
durante o XV Congresso Paulista de Urologia (CPU).
3. Para o CPU deste ano a EAU enviou dois conferencistas,
patrocinados por eles – Dr. Cesare Marco Scoffone (Itália)

e Dr. Francisco Cruz (Portugal) – para uma sessão conjunta SBU/EAU, que aconteceu no dia 7 de setembro.
4. Este ano firmamos novamente um acordo com a EAU e
a versão de bolso dos novos guidelines da EAU 2018 foi
traduzida para o português e distribuída durante o CPU e
a Jornada Carioca.
5. Negociamos com a EAU e eles disponibilizaram uma
listagem de centros europeus que possam receber urologistas brasileiros interessados em fazer estágio, como
observadores, com prazos variados naquele continente.

Confederación Americana
de Urología (CAU)

CONFEDERACION
AMERICANA
DE UROLOGIA

1. Todo associado adimplente da SBU torna-se 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 em estudo 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 conferencista no Simpósio da CAU durante o
congresso da EAU realizado em março em Copenhagen.
5. De 30 de outubro a 3 de novembro, o presidente da SBU,
Dr. Sebastião Westphal, o vice-presidente, Dr. Antonio
Carlos Pompeo, e o Dr. Hamilton Zampolli participaram
do Congresso da CAU na República Dominicana. Também
esteve presente o Dr. Bruno Von Muhlen, representando
os residentes.
Estão sendo estudadas ainda parcerias com a Societé Internationale d’ Urologie (SIU) e a Internacional Continence Society (ICS).
 	
Temos buscado firmar parcerias importantes a fim de
proporcionar ao urologista brasileiro benefícios exclusivos e
maior integração com a comunidade urológica mundial.
Dr. Luiz Otavio Torres
Diretor da Comissão de
Relações Internacionais da SBU

2018 | out . nov . dez | Edição 4 . b

bodau \ entrevista \ dr. JORGE CURI

34

Como está
a saúde do
Brasil?
Conselheiro do CFM analisa
perspectivas de mudança
onselheiro do CFM por São Paulo, Dr. Jorge Carlos
Machado Curi analisa nesta entrevista ao BODAU o
cenário atual da saúde no País e as perspectivas de
mudança. Dr. Curi, que também é médico assistente
da Cirurgia do Trauma da Unicamp e 2º vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, avalia ainda a qualidade da formação dos médicos e a abertura de novas faculdades de medicina.
Confira a entrevista:

C

Essa avaliação
vasta de proficiência,
associada ao trabalho
do Saeme, e com as
múltiplas avaliações
das faculdades devem
nos ajudar a colocar
o ensino médico no
caminho correto”

b.
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...........................................
BODAU – Qual a avaliação do CFM sobre a proposta do presidente eleito Jair Bolsonaro?
Dr. Jorge Carlos Machado Curi- Primeiramente, é um prazer falar com a SBU
e os urologistas! Ele respondeu afirmativamente às principais propostas que
o CFM e as entidades médicas fizeram aos presidenciáveis e que constam no
documento do recém Encontro Nacional das Entidades Médicas (Enem). Ele se
comprometeu com a afirmação do Revalida como mecanismo de aprovação
de médicos formados no exterior para receber o CRM e poder atuar no Brasil,
com o término do Mais Médicos, com o desenvolvimento da carreira de Estado
como ferramenta fundamental para a interiorização do médico brasileiro. Outras demandas – como a revisão da tabela e do financiamento do SUS, cessão
da abertura de faculdades de medicina e revisão das atuais e reestudo do papel
das agências regulatórias como a ANS – deverão vir paulatinamente. Foi deixada uma mensagem clara de aceitação dessas necessidades prioritárias com
a indicação do Dr. Luiz Henrique Mandetta ao Ministério da Saúde, pois ele é
afinado com nossas principais bandeiras.
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BODAU - Qual a importância do Revalida para assegurar o nível de conhecimento de médicos estrangeiros e brasileiros que se formaram no exterior?
JCMC- É uma avaliação séria e necessária
para atestar a capacidade de médicos formados no exterior, sejam estrangeiros ou
brasileiros, se eles detêm o conhecimento
necessário para a assistência médica qualificada no Brasil. Isso significa seriedade
com a saúde e a vida da nossa população.
Essa avaliação deve ser constantemente
revista, através de professores e instituições qualificados, e com total transparência, até porque os brasileiros formados em
nossas escolas médicas também devem
ser avaliados.
BODAU - O Mais Médicos foi implementado com a finalidade de prestar atendimento à população carente do interior do Brasil e sob a alegação de que
faltavam médicos no País. Qual a avaliação do Conselho sobre o programa?
JCMC- Em 2013, as entidades médicas levaram ao governo Dilma Rousseff a pauta da
carreira de médico de Estado, à semelhança
da magistratura, como uma solução fundamental para se fixar o médico no interior.
Entretanto fomos frontalmente traídos, com
a implantação autoritária do Mais Médicos.
Esse programa cria uma improvisação inconstitucional do atendimento à população
brasileira, com a falsa premissa que o médico brasileiro não quer interiorizar, quando
sabemos que faltam mínimas condições
para um atendimento digno à população. Os
cubanos também eram explorados intensamente, recebendo a menor parte da bolsa,
sendo que a maior parcela ia para o governo
cubano, numa questionável intermediação
da Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas). Não se sabia claramente a formação
técnica e científica desses “agentes de saúde”, seu conhecimento essencial da língua
e se todos realmente eram médicos. Não há
dúvida que, se os governos recentes tivessem investido corretamente no Programa
de Saúde da Família (PSF), a assistência
em regiões carentes teria sido devidamente

resolvida. Não temos qualquer preconceito
contra médicos estrangeiros, mas precisam
entrar pela porta da frente, sendo legitimados de forma transparente pelo Revalida.
BODAU - Que medidas poderiam ser
implementadas para haver uma distribuição mais homogênea de médicos
pelo Brasil?
JCMC- Necessitamos ter condições de vida,
assistência, qualificação e atualização,
motivações como a carreira de Estado etc.
É essencial que esse colega receba todo o
suporte necessário para si e sua família e
que possa exercer seu trabalho interligado
com uma rede de especialistas que recebam
seus pacientes, quando necessário. Assim
como é previsto no PSF e funciona perfeitamente em inúmeros países, como Canadá,
Reino Unido e Espanha. São esses modelos
que devemos seguir, com as adaptações regionais necessárias e como já acontece em
vários estados como São Paulo. A forma de
gestão, se OS ou gestão direta, é outra discussão. Se feita por instituições competentes e com a devida transparência, os exemplos são gratificantes.
BODAU - Muitas cidades do interior carecem de médicos especialistas. Que
ações poderiam ser realizadas para
incentivar a ida desses profissionais,
em especial de urologistas, para atuar
nessas localidades?
JCMC- A ida de especialistas ao interior é
possível, seja de forma efetiva ou transitória,
presencialmente ou através da tecnologia
como a Telemedicina. É lógico que é fundamental atualizar a tabela do SUS, profissionalizar e equipar as gestões de hospitais e
clínicas do interior para que esses especialistas sejam estimulados. Conheço inúmeros
colegas que gostariam de usufruir das vantagens da vida no interior se as condições de
vida e de atuação fossem adequadas.
BODAU - Qual a opinião do CFM sobre
a criação de novos cursos de medicina? O que o Conselho tem feito nesse
sentido?

JCMC- A abertura indiscriminada de faculdades de medicina é uma atitude errada,
irresponsável e imediatista e que custa
muito caro à saúde e às finanças do País.
Faculdades de medicina de qualidade devem ter professores qualificados, hospital-escola adequado e com número proporcional de leitos por aluno, rede básica e
de especialidades bem instalada, acesso a
tecnologia diagnóstica e terapêutica adequada e residência médica, pelo menos
nas principais especialidades gerais. O CFM
e as entidades médicas veem como essencial a parada da abertura de novas faculdades, a análise fiel das condições das existentes e o fechamento daquelas que não se
adaptarem. Estamos fazendo um extenso e
consistente trabalho de avaliação das escolas médicas, o Sistema de Acreditação
de Escolas Médicas (Saeme), através de
convênio com a Associação Brasileira de
Ensino Médico (Abem) e com apoio das outras entidades médicas e de muitas faculdades de medicina. Já aderiram mais de 50
faculdades públicas e privadas.
BODAU - Os exames dos CRMs em geral
registram elevado índice de reprovação de futuros médicos. O que deveria
ser feito para aumentar a qualidade
dos cursos de medicina no País?
JCMC- É fundamental que se tomem medidas responsáveis e efetivas para o resgate do ensino médico de qualidade no Brasil. O CFM e as demais entidades médicas
no Enem concordaram que o estudante de
medicina e o egresso devem ser avaliados,
preferencialmente de forma seriada, em
duas ou três vezes, e com consequências
ao final, isto é, para receber o registro do
respectivo CRM devem ser aprovados nas
avaliações. Isso não exclui inúmeras outras
avaliações que podem e devem ser feitas
pelas faculdades de medicina, como o teste
do progresso. Há um projeto de lei no Senado com esse propósito. Essa avaliação vasta
de proficiência, associada ao trabalho do
Saeme, e com as múltiplas avaliações das
faculdades devem nos ajudar a colocar o
ensino médico no caminho correto.
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A diretoria se reuniu com a direção da Qualirede, empresa
que controla o Planserv, maior operadora de saúde do estado, na
tentativa de melhora dos honorários médicos aos urologistas.

Dr. Ubirajara Barroso
Presidente SBU-BA

BAHIA
Secção Bahia

Congresso NorteNordeste em março
De 21 a 23 de março realizaremos o XII Congresso Norte-Nordeste de Urologia, no Hotel Deville, em Salvador. Teremos
grandes convidados internacionais e nacionais e curso da AUA de
endourologia. Venham aproveitar a nossa linda Salvador aos ares
de um evento de grande qualidade.
A Bahia ficou azul em novembro. A SBU-BA realizou várias
ações para a promoção não somente do diagnóstico do câncer
de próstata, mas também da conscientização do homem sobre o
cuidado com a sua saúde. Inovamos este ano com a realização de
mutirão na Fundação Lar Harmonia com coleta de PSA no local,
mas fechando-se a linha de cuidado com biópsia de próstata no
Cican e cirurgia (quando necessária) na Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Montamos uma loja com promoção do Novembro
Azul em um grande shopping da cidade, além de divulgarmos a
campanha em jogos do Bahia e Vitória. Várias palestras ao público
leigo foram proferidas e houve grande inserção na mídia.
Realizamos também encontro internacional em urologia
pediátrica com a presença dos Drs. Andrew Kirsch e Átila Rondon.
Apoiamos ainda encontros de uro-oncologia com convidados nacionais e curso de urodinâmica na UFBA.
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DISTRITO FEDERAL
Secção Distrito Federal

Curso de IU masculina
para residentes e
jornada
Nos dias 26 e 27 de setembro, recebemos o professor
Bahaa Malaeb, da University of Michigan, para o curso de
tratamento de IU masculina para residentes, com apoio da
Boston Scientific. Os residentes de último ano do DF tiveram a oportunidade de discutir e operar casos de IU pós-PR,
com implante do esfíncter AMS800.
Em 29 de setembro, realizamos a I Jornada de Transplante Renal do Instituto Hospital de Base. Uma placa comemorativa dos 36 anos de história do transplante renal no
DF homenageou os urologistas que fizeram o primeiro transplante: Dídimo Teles, Dival da Costa, Luciano Carvalho, Luiz
Ronaldo Vieira, Pedro Joely Moura e Romulo Maroccolo.
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A programação científica montada pelo Dr. Pedro Rincon Cruz (TiSBU) e pela Dra. Viviane Brandão (nefrologista)
foi dividida em quatro módulos: legislação e por que transplantar; preparo pré-transplante; manejo de complicações
do transplante e pós-transplante. Com participação de 90
urologistas e nefrologistas, a intensa programação permitiu
discussões e trocas de experiência desde os aspectos sociais
como alternativas para aumentar doações até aspectos técnicos do transplante e complicações.

Dr. Guilherme Coaracy
Presidente SBU-DF

GOIÁS

Simpósio goiano
teve a presença de
presidente da AMG
A SBU-GO realizou seu tradicional simpósio anual nas
dependências do Castro’s Park Hotel nos dias 9 e 10 de novembro. O evento contou com a ilustre presença do presidente
da Associação Médica de Goiás (AMG), José Umberto Vaz de
Siqueira, que deu as boas-vindas aos participantes e reforçou
o compromisso da AMG com as Sociedades de especialidades.
Temas variados da urologia geral e uro-oncologia foram abordados, com palestrantes locais e convidados de nível internacional.
Em 23 de novembro aconteceu o Workshop em Uretroplastias, ação conjunta da SBU e HC-UFG, com a presença do
Dr. André Cavalcanti (RJ), expert da área. Exposição teórica seguida de cirurgias com transmissão ao vivo formaram um dia
de intenso aprendizado em cirurgia reconstrutora.
Dr. Vagner Ruiz Gil
Presidente SBU-GO

MATO GROSSO DO SUL
Secção Mato Grosso do Sul

Workshop
de cirurgia
uro-ginecológica
Registros da I Jornada de Transplante Renal do Instituto Hospital de Base

No início de agosto realizamos o primeiro Workshop de
Saúde Feminina com um dia de aulas teóricas e outro com
cirurgias uro-ginecológicas totalmente hands-on, com a presença do Dr. Luís Gustavo Morato de Toledo. O evento foi muito
construtivo, contando com sete cirurgias (convencionais, endoscópica e laparoscópicas), sendo feita transmissão ao vivo
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com a tecnologia da telemedicina do Hospital Universitário
da UFMS. Conseguimos ajudar os pacientes que estavam na
fila do SUS aguardando as cirurgias e reciclar os participantes
nessa importante subespecialidade.
Durante o mês de novembro nossas atividades foram intensas, contando com várias palestras em empresas privadas
e órgãos públicos, ações em locais públicos, como Mercado
Municipal e Feira Central de Campo Grande, além de entrevistas diversas para rádios, emissoras de TV, jornais e sites.
Em 2018 o diferencial foi a realização da 1ª Corrida Novembro
Azul, evento para 600 atletas e que foi aberto a toda família.
A ideia é continuar a realizar a corrida nos próximos anos, a
fim de difundir o nome da Sociedade Brasileira de Urologia
associando à saúde do homem.
Neste ano nossa seção estadual MS desenvolveu uma
contínua reciclagem de nossos associados no intuito de sempre estarmos atualizados e respeitados perante a sociedade.
Creio que cumprimos nossas metas, estamos satisfeitos e empolgados para o próximo ano.
Dr. João Alexandre Queiroz Juveniz
Presidente SBU-MS

PARAÍBA
Secção Paraiba

Programação
de Educação
Continuada 2018
Encerramos nosso Programa de Educação Continuada
em Urologia 2018 com palestras de elevado nível. No dia 4 de
setembro tivemos a palestra sobre Atualização na classificação histopatológica do câncer de próstata, ministrada pelo colega patologista e professor da UFPB Alexandre Rolim da Paz.
Em outubro e novembro tivemos palestra de dois colegas locais, um urologista e outro radiologista. O primeiro foi
Dr. Rafael Mourato Inácio da Silva, que nos brindou com a sua
experiência na cidade vizinha de Recife (PE), palestrando sobre o tema Cirurgia robótica: o que precisamos saber para a
sua chegada?. O segundo, Dr. Rodrigo de Carvalho Flamini,
falou sobre o Câncer de próstata na era do PSMA.
Nesses encontros, contamos com a parceria da Jassen Farmacêutica e com a presença de alunos monitores, extensionistas
e membros da Liga Acadêmica de Urologia da Paraíba (LUPA). As
reuniões aconteceram no auditório da Coopecir-PB e foram momentos de encontro, troca de experiência e confraternização.
Para 2019, estamos preparando o calendário científico e
manteremos as reuniões mensais, de março a outubro, acontecendo sempre nas primeiras terças-feiras e sob a responsabilidade e condução de um urologista membro da SBU-PB.

Palestra durante o Novembro Azul com o urologista Flávio Faria

Dr. Arlindo Monteiro de Carvalho Junior
Presidente SBU-PB

Cirurgia feita ao vivo para o Workshop de Saúde Feminina
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Médicos após reunião de educação continuada
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PARANÁ

SERGIPE
Secção Paraná

Reuniões científicas e
cursos práticos
Sem dúvida 2018 foi um ano muito produtivo para as atividades da nossa seção. Realizamos oito reuniões científicas
(uroginecologia, endourologia, disfunção miccional, andrologia, incontinência urinária masculina e três em uro-oncologia,) em três cidades diferentes do estado (Curitiba, Londrina
e Maringá).
Também apoiamos três cursos práticos: de endourologia, urologia reconstrutiva e cirurgia em doença de Peyronie.
No aspecto administrativo, realizamos a reforma de nossa
sede e o resgate de sócios inadimplentes.
Obrigado a toda diretoria, aos sócios paranaenses, parceiros da indústria farmacêutica e de equipamentos médicos.
Que venha 2019, com o mesmo ritmo e com o Congresso Brasileiro de Urologia em Curitiba.

Dr. Silvio Henrique Maia de Almeida
Presidente SBU-PR

Secção Sergipe

Educação continuada
Os meses de outubro e novembro foram bastante movimentados para a SBU-SE. No que se refere à educação continuada, realizamos encontros, com apoio da indústria farmacêutica, nos quais foram discutidos temas como tratamento
da HPB e do câncer de próstata. A nossa seccional também
organizou o Workshop de Green Light com uma excelente aula
proferida pelo colega do Rio de Janeiro Dr. Daniel Perpétuo, foi
também uma oportunidade de conversar informalmente com
o palestrante e trocar experiências sobre o tratamento da HPB
com laser. No dia seguinte foram realizadas duas cirurgias de
fotovaporização a laser no Hospital Universitário da UFS, com
a participação de vários colegas e orientação do Dr. Daniel Perpétuo.
Novembro ficou marcado pela tradicional campanha de orientação sobre a prevenção do câncer de próstata. Vários colegas deram palestras e participaram de entrevistas em rádio e televisão sobre o tema,
deixando a população bem informada sobre o assunto.
Entre os projetos para 2019, pretendemos dar suporte técnico e cobrar das autoridades a melhora do atendimento da população do SUS, principalmente na área de endourologia, que se
encontra completamente negligenciada no nosso estado.

Dr. Mario Henrique Tavares Martins
Presidente SBU-SE

Palestra sobre o Novembro Azul no sertão de Sergipe
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Médicos que participaram do Workshop do Green Light

SÃO PAULO
Secção São Paulo

SBU-SP, em parceria
com APM, é pioneira
no apoio ao Mais
Médicos
Todos sabemos que o governo cubano suspendeu de
modo súbito o programa Mais Médicos no último mês de novembro e dessa forma convocou o imediato retorno de todos
os 8.602 cubanos integrados no programa (8.301 cubanos
atendiam em cidades brasileiras e outros 301 em distritos sanitários indígenas). Essa atitude por parte de Cuba teve grande repercussão na mídia, gerando preocupação com eventual
desassistência à saúde, porém não foi lembrado que abandonar um posto de atendimento no Brasil é infração ao código
de Ética Médica prevista no capítulo lll, artigos 8 e 9.
Apenas nove dias após o anúncio e início da retirada
dos cubanos, o próprio Ministério da Saúde do Brasil informou que já se encontravam inscritos 25.901 médicos no
programa e destes 7.514 haviam completado o cadastro e
escolhido o município onde atuariam. Noventa e dois por
cento das vagas deixadas encontravam-se preenchidas por
médicos portadores de diplomas regularmente obtidos ou revalidados no Brasil.
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Não surpreende a rápida resposta dos médicos brasileiros, e os principais motivos são: o Brasil conta com 458.329
médicos em atividade, 329 escolas médicas, 30 mil médicos
formados a cada ano, além de destacar que em 2014 os médicos brasileiros que perderam postos para os cubanos manifestaram o desejo de retomar o trabalho.
O problema enfrentado não se resume apenas em preencher vagas abandonadas, também foi apurado que mesmo em
cidades de médio e grande porte as condições de atendimento
e trabalho não são as melhores e desse modo podem gerar
dificuldades de trabalho e atendimento aos colegas médicos,
além de riscos ao paciente.
Em reunião de delegados da Associação Paulista de Medicina (APM), realizada na cidade de São Paulo no último dia
24 de novembro, Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da
APM, destacou o apoio da Associação ao novo governo e destacou que nos municípios de São Paulo os profissionais do Mais
Médicos contarão com o apoio integral das 75 regionais da
APM. Ele também convocou todas as Sociedades de especialidades para darem apoio técnico-científico, com o objetivo de
auxiliar a tomada de decisão clínica dos profissionais médicos
que integram o Mais Médicos no estado de São Paulo. Nesse
mesmo momento e de modo pioneiro, a SBU-SP manifestou
seu apoio e prontificou-se publicamente em disponibilizar informações urológicas, mediante cadastro prévio dos colegas
médicos que atuam no estado.
Essa mesma solicitação ocorreu no dia 26 de novembro em reunião da Comissão Estadual de Saúde Suplementar,
na sede da APM, por parte do Dr. José Luiz Gomes do Amaral.
Novamente a SBU-SP reforçou o compromisso público assumido anteriormente e iniciou os trabalhos que têm por objetivo integrar os sistemas de informática da SBU-SP e APM,
via link, visando ao imediato acesso ao Manual de Urologia
de Consultório, cujos editores são os Drs. Flávio Trigo Rocha,
Armando dos Santos Abranches e André Farinhas Tomé e que
estará disponível no site da SBU-SP.
Esperamos que atitudes como essa sejam o embrião da
reconstrução do sistema de saúde e, por que não, educacional
em nosso País.
Entre os projetos para 2019, pretendemos dar suporte técnico e cobrar das autoridades a melhora do atendimento da população do SUS, principalmente na área de endourologia, que se
encontra completamente negligenciada no nosso estado.

Dr. Marco Aurélio Lipay
TiSBU, delegado da APM e representante da Comissão
de Defesa Profissional da SBU-SP
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Livre docência

Doutorado
Em novembro, Dr. Felipe Lott defendeu tese de doutorado
intitulada “Curva de aprendizado em prostatectomia robótica”
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Na foto, a
banca examinadora (da esq. para dir): Dr. Rafael Coelho, Dr. Luciano Favorito (orientador), Dr. Felipe Lott, Dr. Ronaldo Damião,
Dr. Antonio Ornellas e Dr. Fabrício Carrerete.

Em agosto, o urologista Leonardo Oliveira Reis (ao centro)
defendeu tese de livre docência em Urologia pelo Departamento
de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade Paulista
(Unesp) Botucatu. A banca foi composta pelos professores Drs.
João Luiz Amaro, Salvador Vilar Correia Lima, Silvio Tucci Jr., Cassio Zannetini Riccetto e Alexandre Bakonyi Neto.

Bolsa de emprego

Participe do BODAU

URODINÂMICA - CENTRO DE SÃO PAULO

Defendeu alguma dissertação de

Oferecemos vagas para urologistas para
realização de exames em laboratório de
alto volume na Av. Angélica, em São Paulo.
Duas salas com enfermeiras auxiliando.
Horários flexíveis. Mais informações com
Fabio Vicentini no e-mail

mestrado ou tese de doutorado

fcvicentini@gmail.com

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
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LinkedIn:

por que utilizar mais
uma rede social?

C

omo temos conversado sobre
as novas redes sociais nas
quais a SBU está inserida,
hoje iremos falar de uma não
tão conhecida, mas talvez tão importante
quanto as mais famosas, o LinkedIn.
O LinkedIn foi criado em 2003 com
o intuito de ser uma rede de conexões profissional. Antes identificado pela maioria
dos usuários como um simples currículo
virtual, hoje já possui status de rede de
conexões mundial, com geração de conteúdo e inclusive solidificação e propagação de marcas através de campanhas,
quer seja na área de atuação, quer seja
em programas de sustentabilidade, economia global e causas sociais. Cerca de
79% de recrutadores entrevistados pela
Jobvite (empresa de softwares de contratação) relataram já terem contratado por
intermédio da rede social. De uma maneira geral a rede propicia melhor amplitude
de conexões profissionais, fortalecimento
da credibilidade profissional quando se
utiliza a plataforma para divulgação de
temas ou ideias e também a busca por
empregados ou empregadores.
Em 2013 a rede atingiu número
superior a 238 milhões de usuários, e o
Brasil era o terceiro país com mais integrantes, com 15 milhões, atrás apenas
de Estados Unidos e Índia, segundo pu-

blicação de 2014 da revista Exame. Em
2016 foi adquirida pela Microsoft, sendo
a maior aquisição da empresa até então,
e números recentes publicados na mídia
indicam um crescimento de até 19% ao
ano com mais de 433 milhões de cadastros no mundo.
Também encontramos na rede a
American Urological Association (www.
linkedin.com/company/american-urological-association/) e a European Association of Urology (www.linkedin.com/company/european-association-of-urology/),
além de diversas outras empresas da área
médica, indústria farmacêutica e materiais e instituições de ensino e pesquisa
por todo o mundo. Cada uma delas com
diversas conexões e permitindo, assim,
um alcance mundial entre as conexões
profissionais de interesse.
A SBU também está no LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/sociedade-brasileira-de-urologia/) e publica
com frequência disponibilidade de vagas em estágios, cursos e programas de
especialização, além de conteúdo geral
sobre a Urologia. Se você ainda não tem
acesso ou não conhece a rede, saiba que
é muito fácil conectar-se a ela. O LinkedIn está disponível na App Store, Google
Play e Windows Phone Store, o que permite acesso de qualquer smartphone,

além de utilizar também a plataforma em
desktop.
A SBU estimula que seu associado
participe ativamente da construção e fortalecimento da Sociedade e uma das formas é estar presente também na internet.
Deixe sua sugestão, encaminhe vagas de
cursos, estágios e especializações e conecte-se com o mundo através de mais
essa ferramenta disponível.
Dr. Leonardo Seligra Lopes
Membro da Comissão de Comunicação

conecte-SE
À sbu no

www.linkedin.com/company/sociedade-brasileira-de-urologia

Encontre pelo QR Code
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agenda de

eventos: 2019
DATA

EVENTO

LOCAL

INFORMAÇÕES

14 a 16
de março

Proteus Intensivão e
Reciclagem em Urologia

Centro de Convenções
Rebouças / SP

www.proteusintensivaosbu.com.br

14 a 16
de março

III Encontro de Cancerologia
no Interior Paulista

Centro de Convenções
da FAMERP
São José do Rio Preto (SP)

www.ecip.com.br

21 a 23
de março

XII Congresso
Norte Nordeste de Urologia

Hotel Deville
Salvador (BA)

www.nortenordesteurologia.com.br

28 a 30
de março

Curso de Cirurgia Endourológica
e Litíase Renal – IRCAD

4a6
de abril

X Congresso Internacional
de Uro-Oncologia

WTC São Paulo
São Paulo (SP)

www.congressourooncologia.com.br

11 a 13
de ABRIL

XVI Jornada Paulista
de Urologia

Centro de Convenções
de Campos do Jordão

www.jornadapaulistadeuro.com.br

24 a 27
de agosto

37º Congresso Brasileiro
de Urologia

Expo UNIMED
Curitiba

www.cbu2019.com.br

IRCAD Barretos
Associados SBU têm 20% de
desconto na inscrição
(Utilize o cupom de desconto SBU na
hora de fazer sua inscrição)

www.ircadamericalatina.com.br/cursos/barretos/71/curso-de-cirurgia-endourologica/

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

