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REfLExõEs E oRiEntAçõEs sobRE A 
ciRURgiA dE REdEsignAção sExUAL

ponto de vista





P A L A V R A    D O    E D I T O R

Luís Gustavo  
Morato de Toledo

Nossa quarta edição chega às suas mãos durante ou logo 
após o Congresso Paulista de Urologia. Escrevo este editorial 
às vésperas do CPU e ressalto a dedicação, empenho e an-
siedade da Diretoria da SBU e Comissão Científica para prover 
ao associado um congresso de altíssima qualidade em todos 
os aspectos, com o menor custo possível. Na próxima edição 
traremos a cobertura do CPU e esperamos vossa contribui-
ção, com críticas e sugestões.

Dedicamo-nos, como nas edições anteriores, a rechear o 
BIU de conteúdo interessante para nosso leitor. Entrevistamos 
o dr. Lincoln Lopes Ferreira, presidente da AMB, trazendo sua 
opinião sobre a formação médica, quantidade e qualidade de 
faculdades de Medicina, remuneração médica e as medidas 
tomadas pela AMB no escopo destes temas. Em “Além da 
Urologia”, os especialistas Luciana e Clay Brites abordam de 
forma clara e didática as características, desafios e armadilhas 
da educação infantil atual, especialmente no contexto de pais 
médicos, dedicados à sua profissão. 

Em “Ponto de Vista”, os professores Carlos Cury e Francis-
co Tibor Dénes, em continuidade à matéria sobre Disforia de 
Gênero, escrita pela dra. Carmita Abdo na última edição, nos 
informam sobre a evolução, situação regulamentatória atual e 
detalhes técnicos da Cirurgia de Redesignação Sexual. Enten-
do que esta área é mais uma interface com outras especialida-
des em que o urologista deve ocupar o seu espaço. 

O prof. Sidney Glina nos escreve sobre os programas de 
fellowship da Faculdade de Medicina do ABC. Ressalto o pro-
grama que associa Medicina Sexual com Infertilidade Mascu-
lina, duas áreas próximas dentro da Andrologia, porém des-
conheço outro programa que as integre, em nosso país. Além 
disto, contam ainda com os programas de Laparoscopia, Dis-
função Miccional e Endourologia.

O tema “comunicação com pacientes por Whatsapp” 
e suas implicações é discutido pelo advogado Ernesto Li-
ppmann. O dr. Marcelo Wroclawski nos explica sobre a falta 
da BCG e as alternativas de tratamento para os pacientes que 
dela necessitam. Por fim, os urologistas Alfredo Jardim e Ra-
fael Zanotti nos contam suas experiências na Copa da Rússia. 

Boa leitura e espero que tenham tido um ótimo Congresso 
Paulista de Urologia.

Luís Gustavo Morato de Toledo
Editor do Biu

drluisgtoledo@gmail.com | 11 99639-5014

Fernando 
KorKes

coeditores do BiU

sandro 
nassar

Walter 
Costa
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RELATÓRIO
FINANCEIRO

DA SBU-SP
AcOmPANhE A SItUAçãO 

FINANcEIrA dA SBU-SP POr 
mEIO dO dEmONStrAtIvO 
BANcárIO E AS dESPESAS 

AdmINIStrAtIvAS rEFErENtES  
A JULhO/AgOStO dE 2018.

texto: tesouraria sBU-sp

Prezado associado,

A Diretoria da SBU-SP apresenta a relação de 
despesas administrativas para a manutenção das 
sedes da entidade e para a realização das atividades 
de interesse dos associados. Também é publicada, 
como em toda edição do BIU, a posição financeira 
da entidade referente a 4 de agosto de 2018.

Os custos administrativos se mantêm equilibra-
dos e o saldo bancário permanece positivo.

A Diretoria da SBU-SP está à disposição dos 
associados para esclarecer eventuais dúvidas refe-
rentes aos dados aqui apresentados. 

sBU - seCção são paUlo - 04/08/2018

saldos BanCáRios
conta Eventos 68.525-1 r$ 327.879,92

conta Administrativa 71.322-8 r$ 16.344,03

 SALDO ATUAL R$  344.223,95 

apliCações

Aplicação (Eventos) mAX dI/compromissada dI r$ 1.208.006,04

Aplicação (SBU-SP) Fundos r$         –

 TOTAL R$ 1.552.229,99

RefeRÊnCia: JUlho/2018

despesas valoR
Advogado Peppe Bonavita r$ 2.623,50

magnitude Assessoria de Imprensa r$ 2.930,00

condomínio sede Augusta r$ 1.349,00

condomínio sede tabapuã r$ 2.002,84

convênio funcionários r$ 2.481,59

Eletropaulo sede tabapuã r$ 177,25

copy Service r$ 84,90

IPtU sede Augusta r$ 150,07

IPtU sede tabapuã r$ 720,78

Ligue táxi r$ 1.271,85

Limpidus r$ 551,85

motoboy SW r$ 1.085,00

Salário Funcionários r$ 5.771,38

tributos folha funcionários r$ 1.708,58

Site Unimagem r$ 5.450,34

tectray serv. t.I r$ 830,00

telefonia + cel. corporativo r$ 553,39

vr Funcionários r$ 1.670,40

vt Funcionários r$ 538,60

tarifas bancarias r$ 157,50

UOL Provedor internet r$ 53,58

TOTAL R$ 32.162,40
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A 
convite do dr. Christian Pavlovich, diretor do Uro-
logic Oncology Johns Hopkins Bayview Medi-
cal Center, o dr. João Amaro, ex-presidente da 
SBU-SP e chefe do Departamento de Urologia 
da Unesp de Botucatu, proferiu palestra naquela 

instituição dos Estados Unidos no dia 5 de julho. Além de 
exibir um vídeo institucional sobre a Universidade e a unidade 
por ele dirigida, o dr. Amaro abordou pesquisa liderada pelo 
seu grupo com foco no tratamento de incontinência urinária 
masculina. Esse trabalho tem apoio da FAPESP.

PALEstRA do  
dR. João AmARo  
no Johns hoPkins



SBU e Você

BIU · Boletim de Informações Urológicas · Jul/Ago 20188

A 
Diretoria da SBU-SP realizou dia 16 de 
junho a sua 5ª Reunião Ordinária. De iní-
cio, o dr. Flavio Trigo ressaltou a saúde 
financeira da entidade, o que foi refor-
çado pelos números informados pelo dr. 

Iderpól Leonardo Toscano Jr. tesoureiro da SBU-SP. 
O presidente também destacou que a SBU Nacional 
fez o repasse para a SBU-SP. O dr. Trigo assinalou 
que aguarda um posicionamento da entidade nacio-
nal para conciliar a data da prova TiSBU com a reali-
zação do Proteus 2019.

Foi aprovado pelo dr. Trigo junto à Agência Paradig-
ma o site do Uro-Onco Litoral. O presidente também 
afirmou que as perspectivas de comercialização desse 
evento são otimistas. Haverá continuidade do Projeto 
Uro Reciclagem, que promove reuniões em restauran-
tes, com a realização inicial de encontros em Ribeirão 
Preto e Campinas, ministrados pelo dr. José Carlos 
Truzzi. O dr. Trigo informou ter conseguido patrocínio 
junto à Promedon para a realização do Endopizza, 
que continuará sendo feito no mesmo formato, com 

reuniões em restaurantes ou pizzarias. Ele solicitou o 
empenho de Diretores de cidades do interior na divul-
gação desse projeto em suas localidades e, também, 
que programem outros eventos para 2019.

Foi aprovada a CCM como empresa oficial para a 
organização da Jornada Paulista de Urologia 2019.

Com relação ao Congresso Paulista de Urologia, o 
dr. Iderpól expôs a situação financeira do evento. Até 
aquela data dispunha-se de contratos fechados no 
valor de R$ 3.541.546,93. O dr. Trigo solicitou ajuda 
de todos os diretores para divulgar com mais ênfase 
o CPU-2018, que até o momento tem 957 inscritos. O 
dr. Truzzi falou sobre a programação cientifica e comen-
tou que os potenciais palestrantes que estejam inadim-
plentes coma SBU Nacional deverão entrar em contato 
com a entidade para regularizar a situação e, assim, 
poderem ser confirmados em suas apresentações. 

Foi definido, ainda, que o dr. Fernando Facio per-
manecerá como responsável pela aprovação dos 
apoios solicitados junto à SBU-SP, conforme as Nor-
mas aprovadas em 2016.

VejA O qUe FOi trAtADO nA 

5ª REUnião oRdináRiA dA  
diREtoRiA dA sbU-sP
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EstE Espaço é sEu

Caro urologista, utilize este espaço para divulgar o lançamento de livros ou informações de  
utilidade pública. Mande suas sugestões pelo e-mail sbu.sp@uol.com.br ou para a SBU-SP,  

rua Tabapuã, 1123 Conj. 101 – CEP 04143-014, aos cuidados do Editor do BIU.

d
ia 27 de junho faleceu o dr. Ricardo Ri-
beiro Rossini, vítima de um câncer de 
pâncreas. Nascido em São Joaquim 
da Barra dia 16 de outubro de 1981, 
graduou-se em Medicina na Faculdade 

de Medicina de Botucatu - UNESP, fez residência 
de Cirurgia Geral no hospital Santa Marcelina e 
era residente de Urologia do 5º ano no hospital 
Amaral Carvalho, em Jaú. 

Foi sempre uma pessoa muito dedicada, mé-
dico incansável e um grande amigo. Atuou com 
grande amor, profissionalismo e lealdade, tanto 
para com os pacientes quanto para os colegas. 
Deixa um grande exemplo a ser seguido e muitas 
saudades em todos nós.

— Dr. Carlos Hermann Schaal

HOmENAgEm

d
ias 27 e 28 de julho foi realizado o II UNICAMP 
Pelvic Floor Masterclass. O evento teve gran-
de repercussão, com a presença de profissio-
nais de diversos estados e quatro participan-
tes estrangeiros vindos do Peru e Argentina.  

A utilização de peças cadavéricas “fresh frozen” possibi-
litou o treinamento de diversas técnicas, como implante 
de slings para tratamento da incontinência urinária em 
homens e mulheres, implante de esfíncter artificial e téc-
nicas de correção de prolapso vaginal. Os idealizadores 
do curso foram os professores Carlos D’Ancona e Wag-
ner Favaro, com a colaboração dos professores Paulo 
Palma, Cassio Riccetto e Daniel Moser.

cURso dE AnAtomiA nA UnicAmP

A Urologia na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – 1964 – 2007” 
é o título do livro de autoria do prof. Fre-
derico Arnaldo de Queiroz e Silva lançado 
recentemente. A obra é fruto de aprofun-

dada pesquisa sobre essa fase da instituição, retratando 
desde o início da disciplina até a realização dos primei-
ros transplantes, com foco na atuação de professores 
titulares e livres docentes. Também analisa o contexto 
político e social dos períodos retratados. Formado pela 
Faculdade de Medicina da USP em 1961, o autor relata 
sua experiência médica no HC-FMUSP e sua atuação 
acadêmica como professor associado da Disciplina de 
Urologia. O prof. Frederico Queiroz foi vice-presidente da 
SBU-SP e eleito pela entidade Médico do Ano em 2000.

URoLogiA nA  
fmUsP tEm  
sUA históRiA  
contAdA Em LivRo
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Entrevista

médico com foRmAção 
inAdEqUAdA sobREcARREgA o 

sistEmA PúbLico dE sAúdE
Em abril deste ano o governo federal estabeleceu uma moratória de cinco ano para a 
abertura de novos cursos de Medicina em todo o país. A medida, que tem por finalidade 
coibir a proliferação de cursos que oferecem qualidade duvidosa de ensino, foi apoiada 

por diversas entidades médicas, entre elas a AMB. 

A 
formação do médico no Brasil é um dos te-
mas da entrevista que o BIU fez com o dr. 
Lincoln Lopes Ferreira, presidente da AMB. 
No entender do dr. Lincoln, um profissional 
com formação inadequada acaba sobrecar-

regando o sistema pois, para compensar a fragilidade, 
solicitam exames desnecessários e realizam internações 
que poderiam ser evitadas. Nesta entrevista, o dr. Lin-
coln, cirurgião geral e gastroenterologista, fala também 
sobre remuneração médica e a importância da parceria 
entre a AMB e as Sociedades de Especialidades.

BIU: Qual é a sua opinião sobre a moratória de cin-
co anos para abertura de escolas médicas, decretada 
pelo governo federal? 

dr. lincoln lopes Ferreira: A moratória é resultado 
de uma luta da AMB, juntamente com o CFM e a ABEM. 

Deixamos aqui também nosso público agradecimento ao 
nobre colega Raul Cutait, cuja intensa atuação em muito 
contribuiu para esta importante vitória.

Há muito tempo falamos sobre a precariedade do 
ensino médico no Brasil, que gera uma medicina prati-
cada com baixíssima qualidade para parte da popula-
ção e sacrifica ainda mais o sistema público de saúde. 
Os médicos malformados são inseguros e, por isso 
mesmo, sobrecarregam o sistema, já que possuem 
grande dificuldade até mesmo para realizar consultas 
básicas, a começar pelo diagnóstico – como já foi com-
provado em exames do Cremesp, com egressos dos 
cursos de medicina.

Para compensar essa fragilidade, esses médicos pe-
dem exames desnecessários e realizam internações que 
poderiam ser evitadas.

EntrEvistado: dr. LincoLn LopEs FErrEira – prEsidEntE da aMB
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PErFIL

Idade: 58 anos

Qual é a sua 
especialidade:  
especialista em Cirurgia 
Geral, Gastroenterologia e 
Administração em Saúde.

O que o fez se interessar 
pela especialidade:  
os desafios apresentados,  
o gosto pela técnica 
cirúrgica e a pronta 
resolução dos problemas, 
na grande maioria  
das vezes.

Locais onde trabalha: 
Hospitais  Socor e  
Vila da Serra, em  
Belo Horizonte, além  
de meu consultório.

Desde quando atua  
na especialidade: 1985

O que faz nas horas  
vagas, como lazer ou 
hobby: sou interessado 
por astronomia e  
no tempo livre gosto  
de ler, viajar, fazer 
atividade física  
e cuidar da fazenda.

Time do coração: Galo 
(Clube Atlético Mineiro)

BIU: Na ocasião, também foi 
criado um grupo de trabalho para 
contribuir na reorganização da for-
mação médica. A seu ver, quais 
pontos devem ser levados em con-
ta nesse trabalho?

dr. lincoln lopes Ferreira: 
Essa é uma outra parte impor-
tante da equação, pois tem como 
foco as escolas que atualmente 
estão em funcionamento e, em 
sua grande maioria, sabidamente, 
não estão entregando um ensino 
de qualidade. Algumas não cum-
prem exigências básicas, mesmo 
depois que os níveis de exigência 
foram diminuídos, com a lei dos 
Mais Médicos. 

Não precisamos inventar a roda 
nesse trabalho de reorganização da 
formação médica. O que precisa-
mos é de seriedade para garantir 
as condições necessárias para que 
as escolas médicas possam dispo-
nibilizar um ensino médico que re-
almente forme o futuro médico de 
maneira satisfatória e responsável.

BIU: De que forma a AMB pre-
tende colaborar?

dr. lincoln lopes Ferreira: Garan-
tindo a inclusão de critérios técnicos 
assertivos para a criação e manuten-
ção de escolas, incluindo hospitais
-escola, com infraestrutura que ga-
ranta a formação de qualidade. 

BIU: Outro ponto que vem des-
pertando polêmica é a remunera-
ção do médico. No seu entender, 
qual é o modelo de remuneração 
mais justo para o profissional?

dr. lincoln lopes Ferreira: Nes-
te quesito temos duas frentes: a re-
muneração do SUS, a remuneração 
no atendimento primário e de emer-
gência e a remuneração das opera-
doras de saúde.

Para a remuneração do SUS há 
urgente necessidade de atualização 
da tabela e que seja criada uma 

forma de remuneração direta do 
profissional via Fundo Nacional de 
Saúde, sem que haja qualquer tipo 
de intermediário (estados e municí-
pios), para garantir uma remunera-
ção regular e sem atrasos.

Na atenção primária a AMB re-
força a necessidade da criação da 
carreira de médico de Estado, que 
estimule médicos a se deslocaram 
com suas famílias para regiões mais 
distantes, dentro de um plano de 
carreira que considere a progressão, 
tanto em remuneração como em 
deslocamento a centros maiores.

Em relação à remuneração 
paga pelas operadoras de saúde, 
há o pagamento por serviço ao 
profissional, nem sempre adequa-
do, e que agora há a intenção das 
operadoras de fechar pacotes de 
atendimento. A AMB defenderá a 
autonomia do médico tanto na de-
finição dos tratamentos necessá-
rios quanto em seus recebimentos, 
bem como a adequada remunera-
ção baseada na complexidade dos 
diversos procedimentos. 

BIU: Quais são os principais 
pontos de discordância entre as 
partes envolvidas no atendimento 
médico (operadoras de saúde, hos-
pitais, laboratórios, profissionais)?

dr. lincoln lopes Ferreira: De 
modo geral, as operadoras sempre 
buscam redução de custos para 
maximizar seus lucros, a despeito 
das necessidades dos seus clien-
tes e fornecedores. Acreditamos 
na autonomia do médico e na justa 
remuneração. Para tanto, a AMB 
participa de todos os fóruns de de-
bate a respeito desta temática na 
ANS. Também é necessário que o 
médico não seja alvo de qualquer 
um dos agentes que circulam nes-
te processo, que na busca de um 
benefício de remuneração, se co-
adune com práticas desleais e não 
éticas, como se observou no caso 
da máfia das próteses.
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Entrevista

BIU: É possível chegar a um modelo de remu-
neração que concilie os interesses das operadoras, 
dos prestadores de serviço (como hospitais e labo-
ratórios) e dos profissionais médicos? 

dr. lincoln lopes Ferreira: Sempre é possível, por 
negociação junto aos órgãos reguladores e por en-
vio de sugestões ao Congresso Nacional, naquilo que 
couber, demonstrando as deficiências do modelo.

BIU: A forma como essa discussão vem sendo 
conduzida pela ANS leva em conta a realidade do 
trabalho do médico? Quais ajustes, na sua opinião, 
devem ser feitos nesse processo de discussão?

dr. lincoln lopes Ferreira: A ANS tem atuado ao 
longo dos anos na defesa dos interesses das opera-
doras, em detrimento dos interesses dos pacientes 
e dos fornecedores. A AMB defende junto ao Con-
gresso Nacional que os dirigentes de agências re-
guladoras sejam nomeados por critérios técnicos e 
não critérios políticos, para que esta distância entre 
interesses seja menor.

BIU: Como o sr. vê a relação entre a AMB e as 
sociedades de especialidades?

dr. lincoln lopes Ferreira: É mais que uma rela-
ção, as Sociedades de Especialidade e as Federadas 
da AMB são os pilares da entidade. 

BIU: Há algum plano da AMB para essa relação? 
dr. lincoln lopes Ferreira: A AMB sempre atua-

rá para garantir a integração com as Sociedades de 
Especialidade, seja na educação médica continuada, 
seja na parte científica, com as diretrizes, seja nas 
discussões sociais e econômicas que afetam a Me-
dicina, o médico e a saúde da população.

Além das reuniões rotineiras, como do Conselho 
Científico e do Conselho Deliberativo, é necessário 
um benchmark cada vez maior para o melhor apro-
veitamento das ações e projetos desenvolvidos pe-
las entidades.

BIU: E qual papel as sociedades de especialida-
des devem desempenhar tanto para a melhoria da 
formação profissional quanto para o debate sobre a 
remuneração do médico?

dr. lincoln lopes Ferreira: Nosso papel conjunto 
é o da discussão e fechamento das principais pro-
posituras para a Comissão Nacional de Residência 
Médica, visando garantir as matrizes curriculares de 
cada especialidade; as definições para o Revalida a 
ser realizado pelas entidades Médicas; e do exame 
de proficiência em Medicina para egressos, caso se 
concretizem, de forma participativa entre todas as 
Sociedades representativas das especialidades re-
conhecidas no Brasil.

Precisamos garantir que as escolas 
médicas possam disponibilizar um ensino 
que realmente forme o futuro médico  
de maneira satisfatória e responsável.  
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o
s pais estão cada vez mais apreensivos acerca de como educar e conduzir seus 
filhos hoje. Os tempos modernos estão trazendo novos modos de ação e de reação 
e a falta de tempo tem catalisado ainda mais e trazido complicações extras. Sendo 
pai ou mãe, quem nunca se perguntou: como proceder com os filhos neste contexto 
preocupante? A resposta não tem sido fácil. O consultório do neurologista infantil tem 

cada vez mais se transformado num espaço para estas discussões e, muitas vezes, a patologia 
cerebral tem ficado em segundo plano nas preocupações e nas perguntas dos pais. Não obstan-
te, o pedagogo, o terapeuta que lida com problemas de aprendizagem e a escola também têm 
se dedicado a ampliar seu repertório de atividades para poder abraçar de forma mais completa 

Luciana Brites é pedagoga especializada em Educação Especial. 

Dr. Clay Brites é pediatra e neuropediatra, doutorando  
em Ciências Médicas pela UNICAMP. 

Ambos são autores do livro Como saber do que seu filho  
realmente precisa?

você sAbE do qUE sEU fiLho

REALmEntE PREcisA? 
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Se a todo momento, por culpa,  
fazemos tudo, passamos a eles a 

impressão de que jamais conseguirão 
autonomia e vamos criando 

personalidades dependentes e pouco 
resistentes a frustrações.

estas expectativas. Ansiosos, os pais, em todos os con-
textos e nas palestras que costumeiramente oferecemos, 
têm prontamente trazido de seus blocos de anotações 
perguntas recorrentes sobre como direcionar seus filhos. 

Com pais que fazem carreira médica não é diferen-
te. Uma profissão extenuante que toma grande parte do 
cotidiano e das atenções traz ainda mais desafios e, não 
raro, acontecimentos indesejáveis crescentes entre os 
filhos pois, por algum momento, deixamos de perceber 
suas necessidades afetivas e urgências tão comuns nas 
relações familiares. Tão acostumados a resolver os pro-
blemas dos pacientes, vemo-nos perdidos nos checklists 
de como proceder com as carências que aparecem em 
nossa própria casa. 

Vemos pais que, de um lado, oferecem, além de pro-
teção, todos os recursos materiais necessários, levando 
a criança a viver numa verdadeira redoma, uma bolha 
protetora, isolando-a da realidade e estimulando depen-
dência excessiva e imaturidade emocional e executiva. 
Outros pais terceirizam os cuidados e colocam na mão 
de babás, “secretários do lar”, de avós e das escolas as 
responsabilidades que não lhe cabem enquanto buscam 
recursos para dar tudo que eles precisam. Daí, podemos 
fazer duas perguntas: eles precisam de “tudo”? Qual a 
medida certa entre superproteção e descaso total? 

A primeira pergunta é fácil de responder: não. Veja sua 
própria infância. Você teve tudo o que quis e segundo seus 
desejos? Provavelmente, não. O que lhe faltou foi decisivo 
para sua sobrevivência afetiva e cognitiva? Não. Quantas 
vezes refletimos que algum sofrimento e as atitudes mui-
tas vezes restritivas de nossos pais moldaram muito bem 
nossa personalidade e nossas atitudes diante da vida. O 
“tudo” é menos importante do que o “necessário”.

Pesquisas realizadas nos maiores centros especializa-
dos em comportamento infantil nos EUA e Europa de-
monstram que as respostas das crianças a determinadas 
restrições costumam ser positivas quanto mais a elas são 
oferecidas oportunidades e não atos compensatórios. O 
que isto significa? Significa que a longevidade de uma 
orientação educacional tem direta relação com a forma 
de como a oferecemos. Se a todo momento, por culpa, 
fazemos tudo, passamos a eles a impressão de que ja-
mais conseguirão autonomia e vamos criando persona-
lidades dependentes e pouco resistentes a frustrações. 
Crianças que crescerão achando que o mundo deve servi
-las e sabemos que esta é uma verdadeira Ilusão. 

Nossos filhos não precisam de quantidade de tempo, 
mas sim qualidade de atenção. A eficiência com que nos 
dirigimos a eles é mais importante e significativa para os 
vínculos afetivos e a um maior comprometimento da crian-
ça com suas orientações. Tudo fica mais claro e certeiro 

quando concentramos esta relação baseada nas neces-
sidades básicas da criança e não em ofertas desenfrea-
das e vazias, as quais levam a não desenvolver recursos 
internos imprescindíveis para encarar os problemas. 

A resposta da primeira pergunta é o pano de fundo 
para construir os argumentos da segunda. A medida cer-
ta para evitar ações extremas na condução de seus filhos 
pode ser arquitetada a partir de alicerces sólidos com-
postos por sete pilares:

1. Educar para FrustraçõEs
Você foi preparado para este mundo muito mais mol-

dado pelas suas frustrações do que pelos seus sucessos, 
não é mesmo? Resultados inesperados ou contrários cos-
tumam ser a regra e geram medo, tristeza, insegurança, 
raiva. Saber se expor e conhecer como lidar com estes 
momentos é essencial para a criança. Falar o “não”, man-
ter sua palavra e deixar a criança se refazer do momento 
de decepção vai aproximá-la da realidade e a treinará a ser 
mais forte emocionalmente para novos reveses. Deixe-a 
chorar e falar sobre isto e mostre que você está lá para 
ajudá-la a passar por isto sem voltar atrás na sua posição.

2. Educar para dEcisõEs
Decidir significa perder algo. Entre duas ou mais op-

ções, nossa decisão nos faz abandonar as outras possí-
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veis. Desde pequenos temos que aprender a decidir 
e este é um exercício de escolha. Nossos filhos não 
sabem decidir e precisam aprender a escolher. É im-
portante que estejamos lá para mediar suas decisões 
ou decidir por eles sempre explicando os motivos e pri-
mando pelo seu bem-estar. Mas, infelizmente, muitos 
pais deixam a criança decidir sobre uma situação para 
a qual ela não tem a maturidade necessária. Portanto, 
ajude-a, mas estimulando-a a fazê-lo em cima de ga-
nhos a longo prazo, para que saiba esperar por uma 
recompensa maior e não imediata. Ao decidir com ela, 
se o resultado não for como esperava, motive-a a con-
cluir sem desistir precocemente. 

3. Educar para os conFLitos
Desenvolver a habilidade de saber lidar com con-

flitos é um dos papéis mais difíceis na educação dos 
filhos, pois envolve emoções e agilidade em como re-
agir da melhor forma aos choques com os outros. É 
frequente uma reação destemperada, explosiva, com 
agressividade verbal ou física. Naturalmente egocêntri-
cas, as crianças ainda são imaturas demais para res-
ponder de forma construtiva a embates. Elas se acham 
o “centro” de tudo. O adulto deve, assim, mediar para 
que esta criança entenda que ela não vive sozinha e 
que deve se colocar no lugar do outro (empatia). Isto 
pode começar pelos pequenos atos conflituosos do 
dia a dia mostrando a ela o sofrimento e o choro do 
outro que acabou sendo desfavorecido naquele mo-
mento de desacordo. Os pais podem explicar que 
eles, adultos, também sentem muito pelo que o filho 
está passando e que reconhecem seu sofrimento. 

4. Educar para rEaLizar
Realizar é colocar em prática o que foi ensinado 

ou pedido. É construir concretamente o que deseja-
mos, sonhamos ou pensamos. A criança, desde pe-
quena, deve ser estimulada a pôr a “mão na massa” e 
participar com suas próprias ações da materialização 
do que se pede ou se pretende. Deixe-a fazer e elo-
gie seu esforço no processo. Este processo ajuda a 
construir a autoestima e desenvolve o espírito de res-
ponsabilidade e de coparticipação dentro da família e 
se estende no ambiente escolar. 

 

5. Educar para aprEndEr
Oferecer em casa oportunidades de estimular a 

criança nos seus momentos mais sensíveis do desen-
volvimento propicia, a nível biológico, melhores con-
dições para novas oportunidades de aprendizagens 
mais complexas. Podemos implementar em nossa 

casa ferramentas e recursos que impulsionem estes 
estímulos. Estes devem ser simples e com caracterís-
ticas que façam com que a criança brinque, construa, 
crie para desenvolver habilidades neuropsicomotoras 
básicas que alicerçarão habilidades mais complexas e 
direcionadas para uma melhor adaptação em idades 
posteriores. Brinquedos prontos, caros, complexos 
são dispensáveis. Aqui, a simplicidade e a mediação 
do adulto são o ponto inicial. Deixe-a errar, perceber o 
erro e refazer ativamente um caminho novo para corri-
gir e remodelar suas estratégias.

6. Educar para o diáLogo
A interação entre as pessoas permite que elas 

ampliem suas aprendizagens, aprimorem a compre-
ensão mais completa dos sentimentos e tenham uma 
melhor impressão sobre suas próprias atitudes. O diá-
logo é o caminho mais simples e eficaz de atingir estes 
objetivos e de consolidar os vínculos dentro das famí-
lias. Isto reduz angústias, ajuda a criança a aprender 
a falar de seus sofrimentos e alivia desconfianças e 
incompreensões que surgem no seio familiar. Manter 
os canais e o fluxo de comunicação auxilia a crian-
ça a aprender a ouvir mais e falar menos e a praticar 
mais a necessidade de conversar antes de decidir ou 
de tomar uma atitude mal pensada. Para um diálogo 
melhor, mais sensível e mais eficaz é importante res-
tringir o uso de tecnologias, pois estas empobrecem 
o contato visual, a interpretação de sentimentos e po-
dem atrasar a fala e a linguagem social da criança se 
presente na vida dela antes dos dois anos de vida 

7. Educar para sEr FELiz
Felicidade não é tudo na vida e nem ocorre a todo 

momento, de forma constante, na vida de ninguém. 
Portanto, não proporcione isso a seu filho. O mais im-
portante é proporcionar para ele habilidades que darão 
mais oportunidades de momentos felizes: criar vínculos 
sadios com quem vai estar lá para apoiá-lo nos momen-
tos negativos, conhecer e explorar seus pontos fortes e 
fracos, estimular o espírito de solidariedade (agradecer, 
repartir e viver com simplicidade) e saber que em tudo 
se deve assumir sua parcela de responsabilidade. 

Estes pilares não constituem uma receita pronta e 
fabricada. É um conjunto de recomendações baseadas 
em experiências e evidências científicas que auxiliam a 
aprimorar habilidades para sermos pais que ajudem nos-
sos filhos a desenvolver recursos internos que venham a 
solidificar uma personalidade que estará mais preparada 
a enfrentar os diferentes contextos de suas vidas.
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o TEMA DESTA EDIçãO FOI ABORDADO PELOS UROLOGIS-
TAS CARLOS CURy E FRANCISCO TIBOR DÉNES

cIrUrgIA dE rEdESIgNAçãO SEXUAL

P   O   N   T   O     D   E     V   I   S   T   A
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Saúde, beneficiando as camadas mais 
pobres da população desprovidas de 
numerários para bancar uma cirurgia.

Em 2013 (DSM-5) excluiu-se a tran-
sexualidade das desordens mentais, 
classificando-a como disforia de gênero. 

Em 2016 o decreto federal estabele-
ceu o “nome social” seguido pelo nome 
civil para transexuais nos seus docu-

n
este ano de 2018 completam-
se vinte anos de cirurgias de 
mudança de sexo no Brasil, au-
torizadas pelo Conselho Fede-

ral de Medicina (CFM) de acordo com 
a resolução 1482/97 que permitiu aos 
hospitais universitários realizarem as 
cirurgias em caráter experimental. Até 
então, as poucas cirurgias realizadas 
pelo dr. Roberto Medina sofreram forte 
pressão da sociedade e do Ministério 
Público, levando-o as barras dos tribu-
nais e o condenando.

De lá para cá muitas resoluções 
do CFM se sucederam e foram grada-
tivamente aprimoradas em função dos 
bons resultados alcançados ao longo 
dos anos, de tal forma que hoje os hos-
pitais particulares estão liberados a reali-
zarem as cirurgias de transexuais, desde 
que tenham uma equipe multidisciplinar 
composta de cirurgião, psicólogo, en-
docrinologista e assistente social, com 
uma única exceção, a transgenitaliza-
ção feminina para masculina, esta ainda 
considerada experimental e só podendo 
ser feita em hospitais universitários.

O Hospital de Base da Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto 
foi pioneiro no Brasil a realizar a primeira 
cirurgia transexual com a cobertura do 
CFM na paciente (L.S.), de Belo Hori-
zonte, cirurgia esta realizada em novem-
bro de 1998 pela Disciplina de Urologia.

Na Europa e nos Estados Unidos a 
cirurgia já era realizada havia cinquenta 
anos, geralmente por equipes compos-
tas por cirurgiões plásticos.

No Brasil houve quebra deste pa-
radigma quando a equipe de Urologia 
do Hospital de Base abriu caminho 
para que outros serviços de Urologia 
acompanhassem essa esteira aberta, o 
que ocorreu nos Hospitais das Clínicas 
de São Paulo, do Rio Grande do Sul, 

de Goiânia, do Recife e Hospital Pedro 
Ernesto, do Rio de Janeiro, portanto 
migrando o procedimento da Cirurgia 
Plástica para a Urologia brasileira.

Durante estes vinte anos a des-
confiança e o preconceito perante os 
transexuais diminuíram de forma acen-
tuada pela sociedade. Isto se deve às 
informações transmitidas pela mídia, 
principalmente televisão e cinema, ha-
vendo um entendimento e uma tolerân-
cia a estes indivíduos que sofrem por 
terem nascido em um corpo incompa-
tível com a consistência de sua mente.

Diante das evidencias dos resulta-
dos cirúrgicos e a felicidade dos ope-
rados, o poder Executivo e o poder Ju-
diciário, através do Ministério Público e 
juízes da corte, vieram com resoluções 
a reboque, permitindo uma serie de ati-
tudes que foram beneficiando as pes-
soas envolvidas.

Em 2008 o SUS encampou es-
tes procedimentos pelo Ministério da 

Em 2008 o SUS encampou 
estes procedimentos  
pelo Ministério da  

Saúde, beneficiando  
as camadas mais pobres 
da população desprovidas 

de numerários para 
bancar uma cirurgia.

Transexual: um homem com corpo de mulher;  
uma mulher com o corpo de homem
Carlos Cury é chefe do Serviço de Urologia do Hospital de Base de São José do  
Rio Preto, chefiou por trinta anos a Disciplina de Urologia da FAMERP e presidiu  
a Comissão de Transgêneros da SBU Nacional (2012-2013) 
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mentos. Ainda em 2016 o ministro 
João Otávio Noronha (do STJ) deter-
minou que o transexual tem direito de 
alterar o registro civil independente-
mente de ter feito ou não a cirurgia.

Em 2017 o Supremo Tribunal Fe-
deral colocou um ponto final no re-
gistro civil, autorizando os cartórios 
a promoverem a mudança definitiva 
do nome e do sexo na certidão de 
nascimento desde que comprovada 
a transexualidade.

As regras estabelecidas para re-
alizar a cirurgia no Brasil dependem 
da idade, de acordo com CFM: o 
uso de hormônios a partir dos 18 
anos, cirurgia a partir dos 21 anos 
após dois anos de acompanhamen-
to médico e psicológico.

A cirurgia de M-F obedece técni-
cas tradicionais da inversão da pele 
peniana para construção da vagina, 
preservando o feixe vásculo-nervo-
so que dará a sensibilidade em toda 
a extensão da mesma; os pequenos 

e grandes lábios se constroem com 
o tecido do escroto. Os resultados 
estéticos e funcionais são gratifican-
tes, semelhantes aos de uma mu-
lher heterossexual. 

Uma das regras básicas da cirur-
gia M-F seria a proporcionalidade do 
tamanho do pênis para o tamanho da 
vagina a ser construída, isto é, quan-
to maior o pênis maior seria a pro-
fundidade da vagina, em função da 
quantidade de pele peniana, levando 
ainda em conta que uma das maiores 
complicações da cirurgia é a retração 
pós-operatória da vagina. A cirurgia 
se realiza numa região delicada do 
assoalho pélvico, onde qualquer des-
lize pode ocasionar a incontinência 
fecal e a incontinência urinária ou, 
ainda, a perfuração do reto.

A cirurgia de transgenitalização de 
F-M ainda é experimental e necessita 
de muitas investigações, estudos e 
aprimoramento para a confecção de 
um pênis que tenha uma rigidez para 

Adequação genital nos transexuais
Francisco Tibor Dénes é professor livre-docente de Urologia pela FMUSP, chefe  
da Unidade de Uropediatria e do Grupo de Identidade de Gênero e Transexualismo 
da Divisão de Urologia do HC-FMUSP

a penetração e que tenha sensibili-
dade para atingir o orgasmo pleno, o 
que ainda não se conseguiu apesar 
dos avanços da medicina. As cirur-
gias que fizemos em dois casos foi 
o alongamento do clintoriano, apro-
veitando a boa resposta ao estímulo 
hormonal masculino.

Alguns pacientes quando che-
gam ao Serviço, já chegam com 
cirurgias efetuadas de prótese ma-
maria e remodelação facial antes 
mesmo da transgenitalização, nos 
casos de M-F.

Nos casos F-M, a retirada das 
mamas é sem duvida o clímax para o 
transexual masculino, foco de tensão 
permanente. A transgenitalização não 
tem o mesmo impacto, sendo que o 
indivíduo se estabiliza emocionalmen-
te só com a mastectomia, ao contrá-
rio do M-F, onde a trangenitalização 
é o objetivo final para se declararem 
prontos para iniciar suas vidas, longe 
dos traumas até então vividos.

O 
indivíduo transexual é aquele 
que apresenta característi-
cas cromossômicas e ge-
nitais normais de um sexo, 

porém apresenta identidade de gê-
nero diferente daquela designada no 
nascimento.  Considerada como um 
transtorno mental até 2018, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
retirou a transexualidade dessa lista, 
enquadrando-a na categoria “saúde 
sexual”. Por definição, o indivíduo 
transexual não pode ter o transtor-
no como manifestação de distúrbio 
mental, devendo também ser dife-
renciado dos homossexuais ou tra-
vestis. Tampouco pode ser portador 
de distúrbio de diferenciação sexu-

al ou anormalidade genética ou do 
cromossomo sexual. A descoberta 
da identidade de gênero contrária 
ao sexo de nascimento geralmente 
ocorre na infância, quando a crian-
ça procura atividades lúdicas e es-
portivas típicas do sexo oposto. O 
sentimento de “viver em um corpo 
errado” consolida-se na adolescên-
cia e vida adulta. Na ausência de 
diagnóstico e de suporte médico e 
psicológico, a condição pode cau-
sar problemas sociais (ostracismo, 
ridicularização e bullying) e médicos 
(automedicação, automutilação e 
suicídio). As estatísticas evidenciam 
que transexuais masculinos (mulhe-
res transexuais) predominam sobre 

transexuais femininos (homens tran-
sexuais) na proporção de 3:1.

Atualmente, o tratamento mé-
dico da transexualidade incorpora 
a psicoterapia, hormonioterapia e a 
cirugia. Após diagnóstico correto, o 
indivíduo deve iniciar o processo psi-
coterápico, durante o qual assume a 
identidade de gênero desejada, in-
cluindo mudança de nome e uso de 
roupas compatíveis. Neste período, 
também é iniciada a hormonização, 
com bloqueio androgênico associa-
do à estrogenoterapia para transe-
xuais masculinos e androgenoterapia 
para transexuais femininos. Em con-
sequência, desenvolvem-se os ca-
racteres sexuais secundários, com-
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No caso de aumento insuficiente do 
clitóris, preconiza-se a neo-faloplastia, 
com utilização de retalhos cutâneos tu-
bulizados, transferidos do hipogástrio, 
antebraço, coxa ou região lateral do 
dorso. Esses procedimentos são mais 
complexos, exigindo técnicas micro-
cirúrgicas para transferência de vasos 
sanguíneos e nervos. Em nosso hos-
pital, são realizados pelos cirurgiões 
plásticos. Embora com bons resulta-
dos, a neofaloplastia tem frequentes 
complicações, como necrose, edema, 
fístula e estenose da uretra. Para ad-
quirir funcionalidade para atividade se-
xual, é necessário o implante de próte-
se peniana, o que implica em riscos e 
complicações adicionais.

gEnitopLastia 
FEMinizantE
Os objetivos são a orquiectomia, a res-
secção dos corpos cavernosos e parte 
da uretra, a confecção da neovagina e 
sua introdução em cavidade perineal, o 
posicionamento do novo meato uretral 
no introito da neovagina e o remode-
lamento escrotal para confecção dos 
grandes lábios. Na técnica por nós uti-
lizada, a glande intacta é levada para o 
interior da neovagina junto com o tubo 
de pele peniana, sendo preservada 
como se fosse um colo de útero, que é 
estimulado erogenamente por ocasião 
do coito. Outros grupos reposicionam a 
glande reconfigurada como um neoclíto-
ris no introito vaginal. Geralmente, todos 
esses passos são realizados em um úni-
co procedimento.

A cirurgia é iniciada com uma incisão 
perineal em y invertido, acima do ânus 
e interessando o escroto, pela qual se 
incisa o corpo perineal. A seguir, realiza-
se dissecção romba cuidadosa entre a 
uretra e próstata de um lado e o reto de 
outro. Caso ocorra lesão retal ou uretral, 
a lesão deve ser suturada e o procedi-
mento abortado. Obtida uma cavidade 
com boa profundidade e largura, esta é 
tamponada temporariamente. Os testí-
culos e seus cordões, exteriorizados e 
dissecados até os anéis inguinais exter-
nos, são ligados e removidos. A seguir, 

patíveis com o gênero desejado, como 
ginecomastia nas mulheres transexuais 
e desenvolvimento do clitóris e hirsutis-
mo nos homens transexuais. A seguir, 
realiza-se a cirurgia de transgenitaliza-
ção. É importante ressaltar que a cirur-
gia não promove a “mudança de sexo”, 
mas adequa os genitais ao gênero do 
paciente. Devido à irreversibilidade, es-
tes procedimentos somente podem ser 
realizados após dois anos de psicote-
rapia e hormonização, para evitar arre-
pendimento e aprimorar resultados. É 
necessário informar ao paciente as eta-
pas cirúrgicas, os cuidados pós-ope-
ratório e as eventuais complicações. A 
cirurgia deve ser evitada em tabagistas 
ou portadores de doenças sistêmicas 
ou de transmissão sexual ativas, na 
presença de anormalidades genitais 
(fimose) ou sequelas de autoinjeção de 
silicone.  Nas genitoplastias feminizan-
tes é necessária uma extensiva depila-
ção ao redor da base e na haste penia-
na, enquanto nos dois procedimentos 
é necessário um vigoroso enteroclisma. 

No Hospital das Clínicas da FMUSP, 
o tratamento dos transexuais é encabe-
çado pela Disciplina de Endocrinologia, 
estando envolvidos os Serviços de Psi-
quiatria, Urologia, Ginecologia e Cirurgia 
Plástica. Já dedicado à reconstrução 
das malformações genitais, o grupo de 
Urologia Pediátrica realiza as cirurgias 
de transgenitalização.

gEnitopLastia 
MascuLinizantE
É realizada nas transexuais femininas já 
hormonizadas, que tiveram aumento de 
tamanho clitoridiano. É precedida pela 
pan-histerectomia (retirada dos ovários, 
trompas e útero), associada à colpec-
tomia (remoção da vagina), geralmente 
realizadas por laparoscopia pela equipe 
ginecológica. Simultaneamente ou em 
outra etapa, realiza-se a metoidoplastia, 
ou retificação do clitóris, semelhante à 
ortofaloplastia nas hipospádias. Asso-
ciadamente, realiza-se a escrotoplastia, 
que reconfigura os grandes lábios em 
escroto. Nesse caso, também se realiza 
a uretroplastia proximal, tubulizando a 

mucosa do vestíbulo vaginal e avançan-
do o meato uretral até a borda anterior 
do neo-escroto.  

Após a retificação clitoridiana, trans-
formando-o em pênis, realiza-se em 
outro tempo a uretroplastia distal, com 
tubulização distal da uretra até o ápice 
peniano, com a técnica de Dennis-Brow-
ne utilizada nas hipospádias. Concomi-
tantemente ou noutra etapa, pode-se 
inserir próteses testiculares no neo-es-
croto. O tamanho do pênis dependerá 
do comprimento clitoridiano após hor-
monização, com média de 4,8 a 5,5 
centímetros. É, certamente, um tamanho 
reduzido, porém os homens transexuais 
geralmente não reclamam do tamanho 
do pênis. Para a maioria deles, é mais 
importante ter imagem corporal mas-
culina e urinar de pé, do que conseguir 
penetração vaginal, uma vez que têm ati-
vidade sexual mais regrada, convivendo 
com parceiras que não têm exigências 
em relação ao tamanho do pênis. 

A genitoplastia masculinizante pode 
ter complicações semelhantes às das 
cirurgias da hipospádia, como esteno-
se e fístula. O pênis, além de eventu-
almente ser pequeno, pode permane-
cer com curvatura residual. A prótese 
testicular pode apresentar infecção e 
extrusão. Essas complicações podem 
ser limitantes, exigindo uma ou mais ci-
rurgias para reparação.
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grande lábio, fornecendo um aspecto 
adequado de genital feminino.

O molde vaginal, a sonda uretral 
e um dreno aspirativo são mantidos 
junto com um curativo compressivo 
por dez dias, para estabilização dos 
tecidos. A paciente deve permane-
cer em repouso no leito nesse perío-
do, para prevenir prolapso vaginal. A 
dieta deve ser obstipante, para evitar 
evacuações. Subsequentemente, a 
paciente deve receber laxantes, além 
de cuidados higiênicos e dilatação 
vaginal. Os esforços físicos devem 
ser evitados por 1 mês e a atividade 
sexual por dois meses. 

Em nossa experiência, com um 
tamanho peniano pré-operatório mé-
dio de 10 cm, é possível obter uma 
neovagina com profundidade que 
varia de 8,0 a 9,0 cm. No caso de 
neovagina curta ou estenótica, é ne-
cessário fazer dilatação intensiva, ou, 
alternativamente, realizar nova cirurgia 
com enxerto livre de pele ou mucosa 
labial. Outras complicações são des-
critas, como hematoma, deiscência 
de sutura, estenose do meato uretral 
ou persistência de tecido esponjoso 
periuretral, que provoca abaulamento 
do meato durante a excitação sexual, 
prolapso da neovagina e fistula reto-
vaginal, que eventualmente requerem 
tratamento cirúrgico. 

As mulheres transexuais são geral-
mente mais exigentes que os homens 
transexuais no tocante ao aspecto 
cosmético final de seus genitais, mui-
tas vezes trazendo queixas ou reinvin-
dicações de relevância médica ques-
tionável, mas que podem conturbar o 
relacionamento médico-paciente. 

Deve-se ressaltar que todos os 
transexuais, com o devido preparo 
psicológico, são imensamente gra-
tos pela adequação genital, passan-
do a viver mais felizes com o corpo 
que sempre desejaram. Deve-se 
mencionar que, mesmo nos casos 
bem-sucedidos, além dos controles 
hormonais, todos devem ter um se-
guimento tardio para profilaxia e tra-
tamento de eventuais complicações. 

a uretra é dissecada dos corpos ca-
vernosos, a partir da crura até a glan-
de, onde é seccionada.  

A seguir, inicia-se a ressecção dos 
corpos cavernosos. São dados pon-
tos transfixantes em ambos os corpos 
cavernosos na crura, para ocluí-los e 
ligar os vasos cavernosos, preservan-
do o feixe vásculo-nervoso dorsal do 
pênis. A túnica albugínea é incisada na 
sua face ventral, distalmente às liga-
duras e ressecada até a extremidade 
distal junto com o tecido cavernoso, 
preservando-se apenas a faixa dorsal 
junto à qual corre o feixe vásculo-ner-
voso. Após essas ressecções, restam 
o tubo da pele peniana invertida e a 
glande, que constituirão a neovagi-
na. Antes, porém, a pele do pênis é 
novamente evertida, e se realiza uma 

incisão circular na sua base, que inte-
ressa apenas a epiderme e preserva o 
tecido subcutâneo com sua vascula-
rização ao tubo de pele. A dissecção 
dorsal da epiderme libera ventralmen-
te o tubo de pele peniana, que é inver-
tido de novo e tracionado para baixo, 
sendo introduzido no orifício perineal 
previamente confeccionado, consti-
tuindo a neovagina, que é estabiliza-
da com um molde no seu interior. A 
pele da base do pênis corresponderá 
à do novo vestíbulo vaginal. A uretra, 
previamente dissecada, é seccionada 
ao nível do vestíbulo, ao qual é sutu-
rado como neomeato, acima da neo-
vagina. Subsequentemente, a pele do 
vestíbulo é suturada e estabilizada à 
pele perineal na vertente inferior. Nas 
vertentes laterais, é suturada à pele 
escrotal, reconfigurada em ambos os 
lados como grandes lábios. A vertente 
superior é suturada à pele da região 
pubiana, devidamente rafiada para 
obliterar a falha decorrente da remo-
ção da base do pênis. Ao final, obtém-
se o canal vaginal com a glande na 
sua extremidade, introduzido na ca-
vidade perineal, a uretra localizada no 
novo introito vaginal, e a pele de cada 
hemi-escroto reconfigurada como 

É importante ressaltar 
que a cirurgia não 

promove a “mudança  
de sexo”, mas adequa  
os genitais ao gênero  

do paciente.
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fELLowshiP Em divERsAs  
áREAs dA URoLogiA

Conheça os pRogRamas ofeReCidos  
pela faCUldade de mediCina do aBC

A 
Disciplina de Urologia 
da Faculdade de Medi-
cina do ABC oferece o 
programa de fellowship 
desde 2008. Inicialmen-

te, era focado em vídeo laparosco-
pia, mas atualmente inclui também 
as áreas de andrologia (medicina 
sexual e infertilidade masculina), 
disfunção miccional e endourologia.

De acordo com o professor Sid-
ney Glina, titular de Urologia da fa-
culdade, a disciplina foi uma das 

pioneiras em vídeo-laparoscopia 
urológica, com os médicos Carlos 
Bezerra, Roberto Vaz Juliano e Mar-
cos Tobias Machado. “Isto levou vá-
rios urologistas a buscarem nossos 
serviços com o objetivo de se de-
senvolverem nesta área”, assinala. 

A duração de todos os progra-
mas é de um ano. O número de va-
gas varia: em andrologia a institui-
ção pode receber dois fellows, em 
vídeo laparoscopia de um a quatro 
estagiários e nas demais áreas, um 

A Disciplina de 
Urologia da FMABC 

tem capacidade 
para oferecer um 

treinamento intensivo 
para os fellows,  
com atividades 

didáticas e científicas.
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participante por ano. Os programas têm carga horá-
ria de pelo menos vinte horas semanais, de segunda 
a sexta-feira, e os fellows participam de todas as ati-
vidades da Disciplina nos três hospitais da instituição 
(Hospital de Clínicas de São Bernardo, Hospital Mario 
Covas e Centro Hospitalar Maria Braido) e no instituto 
Ideia Fértil, onde são realizadas as atividades do Pro-
grama de Infertilidade Masculina. A reunião da Disci-
plina realizada todas as quartas-feiras pela manhã é 
também atividade obrigatória.

A Disciplina de Urologia da FMABC tem capacidade 
para oferecer um treinamento intensivo para os fellows, 
com atividades didáticas e científicas. Muitos dos que 

  
Durante a residência médica, passei a me 
interessar pela andrologia, tanto no que diz 
respeito à medicina sexual quanto à inferti-
lidade masculina. A maioria dos urologistas 
não se interessa em se dedicar a esta área, 

principalmente à infertilidade, onde a necessidade de gran-
de interação com outras especialidades, como ginecologia 
e genética médica, é encarada como obstáculo por muitos 
urologistas. A oportunidade de me aprimorar em uma área 
desconhecida pela maior parte dos colegas urologistas, 
chefiado por equipe extremamente reconhecida no meio e 
em um dos centros com maior volume de pacientes do país, 
foi o que despertou meu interesse. 

Acredito que o fellowship me proporcionou um ganho signi-
ficativo em diversos aspectos. Como urologista, hoje posso 
oferecer um atendimento mais amplo e completo, consi-
derando também questões sexuais que muitas vezes são 
omitidas pelos pacientes e esquecidas pelo urologista ge-
ral. Especificamente, no campo da andrologia, o fellowship 
possibilitou oportunidades de atuação em equipes médicas 
muito conceituadas e serviços de grande porte, com foco em 
medicina sexual e infertilidade. Como diferenciais, é impor-
tante destacar a escassez de programas de fellowship foca-
dos em medicina sexual e infertilidade masculina. Além disso, 

a maior parte dos programas existentes separa essas duas 
áreas, fazendo com que o urologista interessado tenha que 
escolher entre um programa exclusivo de disfunção sexual 
ou de infertilidade. 

Na FMABC pude participar de um programa mais amplo, 
contemplando as duas subáreas. Aprendi com alguns dos 
maiores nomes nesta área e em um dos maiores serviços 
do país. A disciplina de Urologia tem ambulatórios voltados 
para o atendimento de um grande número de pacientes com 
os mais variados distúrbios sexuais que são tratados em um 
serviço bem estruturado que oferece métodos terapêuticos 
atuais, apoio de equipe de Psicologia, além do desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa. Com relação à infertilidade, 
o Instituto Ideia Fértil, ligado à FMABC, tem equipe de an-
drologia e de ginecologia altamente experiente e especiali-
zada e atende, em média, 2.635 pacientes, realizando cerca 
de 155 ciclos de FIV/ICSI com, aproximadamente, 20 proce-
dimentos de recuperação de espermatozoides mensalmen-
te, proporcionando aprendizado e experiência ao fellow na 
área de reprodução humana e infertilidade masculina. 

Durante o fellowship participei de alguns projetos de pesqui-
sa e, atualmente, após o término do programa, ingressei no 
programa de mestrado pela faculdade.”

EM 2017 o Dr. rAFAEl AMBAr PArtICIPoU Do ProgrAMA DE FEllowShIP EM ANDrologIA DA 
DISCIPlINA DE UrologIA DA FMABC. lEIA A SEgUIr SEU DEPoIMENto SoBrE ESSA ExPErIêNCIA:

A OPInIãO DE UM Ex-FEllOw

participaram do programa continuaram realizando o 
curso de pós-graduação da faculdade, em nível de 
mestrado e doutorado. 

Segundo o professor Glina, o ponto a aprimorar é 
a produção científica dos “fellows”, uma vez que isso 
ainda depende muito da iniciativa de cada um e de-
verá passar a ser uma atividade obrigatória. Para se 
candidatar a um dos programas é preciso ter realizado 
Residência em Urologia em Serviço Credenciado pela 
SBU. O processo seletivo é feito por meio de análise 
de currículo e uma entrevista com os responsáveis por 
cada Programa. No mês de agosto de cada ano é pu-
blicado um edital com as vagas disponíveis. Esse edital 
fica publicado na página da Faculdade de Medicina do 
ABC (www.fmabc.br), dentro na página da Disciplina de 
Urologia (www.uroabc.com.br). 

Informações complementares podem ser solicitadas 
ao dr. Marcello Gava (gavaurologia@uol.com.br), res-
ponsável pela organização dos programas.
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Urologia Legal

tUdo o qUE você qUERiA sAbER 
E não tinhA A qUEm PERgUntAR

whAtsAPP:
AtEndimEnto PELo

A
final o WhatsApp é uma forma de dinamizar a 
relação médico-paciente, facilitando o contato 
ou é um modo pelo qual o médico se transfor-
ma em um escravo moderno, passando ne-
cessariamente a estar à disposição dos seus 

pacientes 365 dias por ano, 24 horas por dia? O futuro 
da medicina está reservado apenas àqueles que se comu-
nicarem com seus pacientes por esta ferramenta rápida, 

ágil e gratuita para o paciente? É aconselhável e permitido 
trocar mensagens com o paciente? E para interagir com o 
colega de profissão?

Quais são as implicações legais de se ler e de se respon-
der uma mensagem no Whats? Este tipo de comunicação 
pode ser utilizado como prova judicial? Quais são as orien-
tações éticas para o uso destas mensagens? São estas as 
respostas que tentaremos mostrar neste curto texto.

Ernesto Lippmann é advogado, com pós-graduação pela USP. Foi consultor 
jurídico do CREMESP e membro da Comissão de Bioética da OAB-SP
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Atualmente, 69% dos jovens médicos têm o costume 
de utilizar o aplicativo para trocar informações com outros 
profissionais da área.  Segundo outra pesquisa o Brasil 
é o pais líder, no mundo, no qual a comunicação entre 
médicos e paciente é feita pelo Whats, sendo que no Bra-
sil 87% dos médicos se comunicam com seus pacientes, 
seguido pela Itália 61%. Seguem-se a China com 50%, os 
EUA, 4%, e a Inglaterra, 2% .

O baixo índice dos Estados Unidos diz respeito a um 
problema que está se repetindo no Brasil: o alto índice de 
processos contra médicos, e o uso de mensagens eletrô-
nicas como meio de prova. Nos Tribunais mensagens por 
emails, celulares e seus aplicativos como Whats e similares 
são aceitos rotineiramente como provas em ações onde 
se questiona a conduta médica.

Este é o primeiro ponto que deve ser refletido pelo mé-
dico ao usar este meio de comunicação. Tudo o que você 
teclar pode ser usado por um advogado raivoso do pa-
ciente numa ação questionando sua conduta. E, o mesmo 
paciente que insiste em ter suas mensagens respondidas 
imediatamente, possivelmente não terá pudores em acusar 
o médico de erro médico por não ter feito a consulta pre-
sencial, em desacordo com as normas éticas do CRM.

Este parece um tema novo, mas já em 1942 o artigo 
1º, IV, do Decreto Lei nº 4.113, já trazia a vedação legal 
para a realização de consultas médicas por meio de “cor-
respondência, pela imprensa, caixa postal, rádio ou proces-
sos análogos”. A menção aos “processos análogos” o torna 
aplicável a todas as tecnologias surgidas após o Decreto, 
dentre as quais as redes sociais, celulares e aplicativos. 

o código dE ética Médica, 
nos sEus artigos 37 E 114 vEdaM:
“Art. 37. Prescrever tratamento ou outros procedimentos 
sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência 
ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, 
devendo, nessas circunstâncias, fazê-lo imediatamente 
após cessar o impedimento.

Parágrafo único. O atendimento médico a distância, nos 
moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob 
regulamentação do Conselho Federal de Medicina.”

“Art. 114. Consultar, diagnosticar ou prescrever por 
qualquer meio de comunicação de massa.”

Não bastasse isto, já há alguns posicionamentos oficiais 
do Conselhos Regionais sobre o tema. O primeiro posicio-
namento foi do Pará em 2015 e afirma que :

n  Consulta por mídias sociais (WHATSAPP, e-mails, 
etc.) não se constitui ato médico completo.

n  Se realizada a anamnese e o exame físico, a critério 
do médico e em acordo prévio com o paciente/res-
ponsável, este poderá enviar resultados de exames 
ou novas informações por meio eletrônico.

n  Como não se trata de ato médico completo, o pro-
fissional não poderá receber remuneração por suas 
orientações/prescrições, se o fizer. 

Um pouco mais tarde a Resolução do CREMESP re-
comenda que: “Quando for responder aos seus pacientes 
por WhatsApp ou aplicativos similares, façam-no desde 
que conheçam o seu quadro clínico atual com o intuito 
apenas de orientá-los, com observância ao Código de Éti-
ca Médica, particularmente com respeito ao sigilo profis-
sional, não os expondo em grupos.” 

Há também um parecer Consulta do CFM que afirma: 
“É permitido o uso do WhatsApp e plataformas similares 
para comunicação entre médicos e seus pacientes, bem 
como entre médicos e médicos, em caráter privativo, 
para enviar dados ou tirar dúvidas, bem como em grupos 
fechados de especialistas ou do corpo clínico de uma 
instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas as 
informações passadas têm absoluto caráter confidencial 
e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem, 
tampouco, podem circular em grupos recreativos, mes-
mo que composto apenas por médicos.” 
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Devemos lembrar em primeiro lugar que o uso do 
Whats pelo médico é facultativo. Cabe a ele decidir se 
quer utilizar esta ferramenta, e como deseja fazer, de-
vendo ser ponderado que por determinação do CFM, 
a consulta virtual não pode ser cobrada pelo médico. 

Assim, desde a primeira consulta, cabe ao médico 
esclarecer ao paciente que a troca de mensagens não 
pode e não deve substituir a consulta presencial, e deve 
ser esclarecido pelo médico se ele costuma retornar as 
mensagens com prontidão ou se reserva um horário do 
dia para isto. Deve também ser esclarecido que na im-
possibilidade de contato ou no agravamento dos sin-
tomas que o paciente deve se dirigir a um Hospital, ou 
pronto atendimento, devendo estas regras serem refe-
rendadas com o “de acordo” no prontuário do paciente.

O Whats pode ser utilizado para elucidar dúvidas, 
tratar de aspectos evolutivos e passar orientações ou 
prevenções de caráter emergencial ao paciente que 
já está recebendo assistência, e até mesmo para es-
clarecimentos de exames que sejam numéricos como 
o PSA, embora não se recomende que, pela falta de 
nitidez e possibilidade de erro na interpretação, sejam 
feitos diagnósticos com imagens. Não há qualquer 
problema na comunicação entre médicos pelo Whats, 
desde que respeitado o sigilo do paciente. 

O Whats também pode ser manejado pela secretá-
ria do consultório com o objetivo de lembrar o paciente 
das consultas agendadas, passar mensagens de inte-
resse geral sobre saúde e alertar o paciente sobre a 
necessidade de exames de rotina.

Volto a lembrar que a consulta por Whats deve 
ser evitada ao máximo, devendo ser respondido ao 
paciente que relata o agravamento dos sintomas que 
ele deve procurar por um colega que o atenda de for-
ma presencial, e evidentemente aqueles que não são 
pacientes não devem ser atendidos. Recomenda-se 
também ao médico comunicar seus períodos de folga, 
com resposta automática, mediante aplicativos http://
tecnologia.umcomo.com.br/artigo/como-programar-
mensagens-automaticas-no-whatsapp-16296.html

Ter um registo próprio e atualizado de todas as 
mensagens trocadas com os pacientes também é fun-
damental e estas conversas devem ser salvas na nu-
vem no modo como se segue ao lado:

No Iphone:
Ajustes do WhatsApp > Conversas > Backup de con-
versas. Toque em > Efetuar Backup > www.whatsapp.
com/faq/pt_br/iphone/20888066

Já no Android:
Configurações > Conversas > Backup de conversas. 
Toque em > Fazer backup para o Google Drive e confi-
gure a frequência de acordo com a sua preferência, ou 
toque em Fazer backup para fazer um backup imediato 
> www.whatsapp.com/faq/pt_br/android/20887921

Lembre-se, ainda, que se estiver com raiva, não 
tecle. Não revide nem participe de debates fúteis, seja 
com colegas, seja com pacientes. Se houver o uso ju-
dicial da mensagem, você não quer passar por destem-
perado, certo? 

Bem orientado, o médico não pode ser responsabili-
zado por não responder as mensagens do Whats, mes-
mo no caso de agravamento do quadro do paciente, 
ainda que faça uso deste meio de comunicação.

Reitera-se a orientação de que a consulta e verifi-
cação do estado do paciente nunca devem ser feitos 
por meio da telemedicina, que deve ser reservada ape-
nas a casos simples. Se houver qualquer dúvida do 
médico quanto à complexidade do atendimento este 
deve orientar o paciente a ir ao consultório ou ao pron-
to atendimento, se estiver ausente. 

Bem ultimado, o Whats contribui para o triângulo da 
segurança jurídica do médico que é composto pelo bom 
relacionamento entre ele e seu paciente, a anotação cui-
dadosa e detalhada no prontuário de todas as situações 
do atendimento, e a discussão das diversas possibilida-
des de tratamento com o paciente devidamente referen-
dadas no termo de consentimento informado.
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Como tRataR

n
o Brasil, BCG para instilação intravesical só é pro-
duzida pela Fundação Ataulpho de Paiva. A cepa 
disponível é a Moreau Rio de Janeiro, na forma 
de ampolas com 40mg de BCG liofilizado. Entre-
tanto, seguidos períodos de desabastecimento, 

como o atual, vêm se repetindo, prejudicando o tratamento 
de inúmeros pacientes com câncer de bexiga (CaB). 

Segundo a própria Instituição, após visita da Vigilância 
Sanitária em janeiro de 2018, retomou-se a fabricação do 
imuno-BCG, que até então estava paralisada, com previ-
são de normalização da venda do produto em meados de 
maio deste ano. Até o momento em que este texto é escrito, 
porém, há notícias de que a imuno-BCG ainda não é facil-
mente encontrada em muitos centros, talvez por questões 
de distribuição. Desta forma, discutiremos neste texto alter-
nativas à ausência do Onco-BCG para o tratamento do car-
cinoma urotelial de bexiga não-músculo-invasivo (CUBNMI). 

iMportação
Originalmente, Calmete e Guérin cultivaram e conseguiram 
liofilizar a cepa Pasteur. Desde então, inúmeras cepas, com 
diferentes fenótipos, foram desenvolvidas e comercializa-
das. Entretanto, aparentemente as diversas cepas mantêm 
o mesmo perfil antigênico, proporcionando a mesma eficá-
cia. Há poucos estudos comparando diretamente diferentes 
cepas de BCG, mas uma metanálise de 2002 sugere não 
existirem diferenças significativas entre as cepas disponíveis 
no mercado, como Pasteur, Frappier, Connaught, Tice e 
RIVM. Por outro lado, um estudo prospectivo randomizado 
mostrou que os resultados podem variar de cepa para cepa. 

De qualquer forma, uma opção para a escassez de 
BCG é a aquisição da vacina no exterior, mesmo que de 
outra cepa, principalmente nos casos de alto risco. Entre-
tanto, além do tempo para entrada dos frascos no Brasil, 
esbar ra-se no custo. Cada frasco de Imuno-BCG nacional 
pode ser adquirido por menos de R$ 315,00. Por outro lado, 
tanto a BCG vinda da Alemanha (BCG-Medac, cepa RIVM), 

quanto a trazida dos Estados Unidos (Onco-Tice , MSD, 
cepa TICE) são muito mais caras, chegando a custar até 
€340,00/frasco, fora o frete, orçado em até €720,00.

rEdução dE dosE E/ou  
do tEMpo dE ManutEnção
Para determinar a dose de BCG, deveríamos reportar o 
número de bacilos presentes em cada aplicação. Entretan-
to, na prática, temos por hábito utilizar quantos miligramas 
cada frasco contém. O problema é que a quantidade de 
bacilos/mg é variável de cepa para cepa e isso pode levar 
a interpretações equivocadas. Empiricamente, estabeleceu-
se que a dose preconizada de BCG (cepa Frappier) seria de 
120mg. Desde então, inúmeras tentativas de se encontrar 
uma dose reduzida tão efetiva quanto a dose “cheia”, mas 
significativamente menos tóxica, foram analisadas.

Demonstrou-se que a aplicação de 1/3 da dose de BCG 
(cepa Connaught) proporcionaria taxas de recidiva e progres-
são semelhantes àquelas encontradas com o uso da dose 
plena. Entretanto, em estudo fase III que investigou se 1/3 
da dose era não inferior à dose plena, tanto com esquema 
de manutenção de um ano, quanto com esquema de três 
anos, concluiu-se que 1/3 da dose com esquema de manu-
tenção de um ano é sub-ótimo se comparado a dose plena 
por três anos. A partir destes resultados recomenda-se que 
se trate pacientes de risco intermediário com dose plena por 
um ano, pois nesse grupo não houve benefício adicional em 
se estender o tratamento até três anos. Já nos pacientes 
de alto risco, dose plena de BCG por três anos reduziu as 
recorrências quando comparado a dose plena por um ano, 
mas sem diferenças em relação à progressão e sobrevida.

No cenário de escassez de BCG, pacientes que já com-
pletaram um ano ou mais de manutenção, principalmente 
nos casos de risco intermediário, mas eventualmente tam-
bém nos de alto risco, podem dar como encerrado o es-
quema de manutenção, mantendo-se acompanhamento 
regular através de exames e cistoscopia.

Marcelo Langer Wroclawski é urologista do Hospital Israelita  
Albert Einstein e professor afiliado da Disciplina de Urologia da FMABC

câncER dE bExigA não-múscULo-invAsivo 
qUAndo bcg EstivER Em fALtA
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cistEctoMia radicaL
Há inúmeras razões para considerarmos a cistectomia ra-
dical em alguns casos de CUBNMI, mesmo quando o BCG 
está disponível. Em tempos de indisponibilidade do produ-
to, esta alternativa deve ser considerada com atenção. Na 
cistectomia podemos estadiar de maneira mais adequada 
os tumores diagnosticados como T1 na RTU, uma vez que 
de 27 a 51% dos casos podem sofrer upstage para doença 
músculo-invasiva quando submetidos à cirurgia radical. 

Além disso, sabe-se que alguns CUBNMI de alto ris-
co podem apresentar até 78% de chance de recidiva e 
45% de chance de progressão em cinco anos. Os casos 
de T1 de alto grau associado a Cis, presença de grandes 
e/ou múltiplas lesões T1 de alto grau e/ou lesões T1 de 
alto grau recidivantes, presença de variantes histológicas 
do carcinoma urotelial (como a micropapilar) e presença 
de invasão linfo-vascular são aqueles com maior risco de 
progressão. Nestes cenários a cistectomia radical deve ser 
indicada pois os pacientes que experimentam progressão 
para doença invasiva apresentam pior prognóstico do que 
aqueles que foram diagnosticados desde o início com uma 
neoplasia músculo-invasiva.

Os riscos e benefícios desta opção terapêutica devem 
ser discutidos com o paciente, pesando-se a mortalidade, 
morbidade e impacto na qualidade de vida causado pela 
cistectomia, em contraposição à sobrevida livre de recidiva 
em cinco anos maior que 80% nos casos submetidos à cis-
tectomia quando a doença ainda é não-músculo invasiva. 

outras drogas
O racional para a instilação de um quimioterápico até 24 
horas após uma RTU é prevenir o implante de células tu-
morais, reduzindo assim a recorrência precoce. 

Uma metanálise evidenciou que a aplicação no pós
-operatório imediato de uma dose de mitomicina C, epiru-
bicina, tiotepa ou pirarubicina pode reduzir em 35% o risco 
de recidiva do CaB em 5 anos, apesar de não interferir no 
risco de progressão. Entretanto, não houve benefício deste 
tratamento isolado nos pacientes com o escore de recor-
rência da EORTC acima de 5 e naqueles com mais de uma 
recorrência/ano, o que inclui a grande maioria dos casos de 
risco intermediário e todos de alto risco, ou seja, pacientes 
que já não receberiam BCG.

Em pacientes de risco intermediário, principalmente nos 
com múltiplos tumores, instilações subsequentes de qui-
mioterapia intravesical, após aplicação inicial no pós-ope-
ratório imediato, podem reduzir o risco de recidivas. Porém, 
tanto a frequência de administração da droga, quanto a du-
ração do tratamento, ainda não estão bem estabelecidos. 

Nos pacientes de alto risco, BCG é significativamente 
superior à mitomicina C no que diz respeito a risco de re-

cidiva, apesar de ambas apresentarem riscos equivalentes 
de progressão. Neste grupo de pacientes, a quimioterapia 
intra-vesical hipertérmica induzida por micro-ondas vem 
surgindo como uma opção interessante. No Brasil, contu-
do, a mitomicina C não é mais amplamente encontrada, 
precisando ser importada, o que acarreta em altos custos, 
frequentemente não cobertos pelas fontes pagadoras.  

A epirubicina intravesical, mais facilmente encontrada 
em nosso país, já foi estudada como alternativa ao BCG em 
pacientes de risco intermediário e alto. Entretanto, a BCG 
foi significativamente superior à epirubicina, não apenas 
no tempo para primeira recidiva, como também no tempo 
para metástase à distância, sobrevida câncer-específica e 
sobrevida global. 

Uma opção mais promissora, também disponível no 
país, é a gencitabina, que mostrou-se efetiva nos pacientes 
com suspeita de CUBNMI de baixo risco, reduzindo a taxa 
de recorrência de 47 para 35% em quatro anos, quando 
comparada à placebo. Pequenas séries prospectivas com-
parando BCG e gencitabina, em pacientes sem tratamen-
tos prévios, foram publicadas. Numa delas, com indivíduos 
de alto risco, mas sem Cis, ambas as drogas apresentarem 
equivalentes taxas de recorrências (25% no grupo gencita-
bina e 30% no grupo BCG), além de idêntica taxa de pro-
gressão (2,5%). Entretanto, em trabalho com pacientes de 
alto risco, caracterizados por doença de alto grau e/ou Cis, 
a taxa de recorrência foi significativamente maior no grupo 
da gencitabina do que naquele que recebeu BCG (53,1 vs. 
28,1%) e o tempo para recorrência também foi menor com 
o quimioterápico (25,5 meses vs. 39,4 meses). Por outro 
lado, em pacientes de alto risco que falharam à BCG, gen-
citabina proporcionou menos recidivas do que novo ciclo 
de BCG (52,5 vs. 87,5%) e maior intervalo sem recidiva (3,9 
vs 3,1 meses), com similares taxas de progressão entre os 
grupos (33 vs. 37,5%) e sem diferença na toxicidade. 

Portanto, frente a falta de BCG, principalmente para os 
pacientes de risco intermediário e eventualmente nos casos 
de alto risco, sem Cis, podemos lançar mão da gencitabi-
na. A dose preconizada é a de instilação intravesical de 2g 
da droga, diluído em 50 ml de água destilada, por 6 sema-
nas, seguida de manutenção mensal por 1 ano.

Em conclusão, a indisponibilidade de BCG vem ocor-
rendo com alguma frequência no Brasil. É mandatório que 
estudemos como otimizar o uso desta droga, que até o 
momento é fundamental para o manejo de pacientes com 
CUBNMI, assim como espera-se que outras opções tera-
pêuticas surjam em um futuro próximo, principalmente com 
o advento de novos imunoterápicos. Enquanto isso, deve-
mos estar cientes das alternativas cirúrgicas, medicamen-
tosas e até logísticas que poderão proporcionar adequado 
cuidado aos nossos pacientes com câncer de bexiga.
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As equipes entrando 
em campo ao som da 
música do estádio foi 

de arrepiar, assim como 
a execução do hino 

nacional, quando todos 
os brasileiros do estádio 

cantamos em coro.

URoLogistAs nA coPA dA RússiA:
dE toRcEdoREs A tURistA

A
s Copas do Mundo de Futebol, além de serem das mais disputa-
das competições esportivas, são uma excelente oportunidade para 
conhecer novos países. Ocasiões especiais para entrar na cultura 
de outros povos, visitar pontos turísticos e interagir com torcedores 
de diversas nações. Na Copa da Rússia o Brasil foi o segundo país 

com maior número de torcedores nos estádios. Entre eles, os urologistas Al-
fredo Souza Jardim e Rafael Zanotti. Eles contam para os leitores do BIU suas 
impressões sobre o país e suas experiências como torcedores e turistas. 

ruMo ao dEsconhEcido 
Alfredo Souza Jardim, urologista

Desde os tempos de ginásio, nas aulas de Geografia, tenho o desejo de co-
nhecer aquele imenso território entre a Europa e Ásia que é a Rússia. Com o 
advento da perestroika implantada por Gorbatchov tudo parecia indicar que 
meu sonho poderia se realizar. E com a Copa de futebol chegou a grande 
chance de partir rumo ao desconhecido. A aventura começou com alguns en-
traves: amigos desistindo, família alegando que poucos lá falam inglês. Porém 
não desisti do meu sonho e embarquei com meu único amigo inseparável, o 
Google Tradutor, que muito me ajudou.

A viagem superou minhas expectativas. É uma nação maravilhosa, um 
povo gentil, receptivo. O tempo todo os russos querendo conversar, tirar fotos 
com você. Sempre prestativos. Até mesmo um policial quis tirar uma foto co-
migo, dentro do metrô. Por falar em metrô, os trens são muito limpos e tudo 
muito organizado. Quando um trem para, todos respeitam quem sai primeiro, 
para depois entrarem. Um detalhe: não se espera mais do que dois minutos 
para um novo embarque.

Os monumentos históricos são muito bem cuidados. O regime é rígido, 
porém tudo muito disciplinado. O governo de Putin investe em cultura, nos 
parques, nas universidades e no lazer. O alfabeto cilírico é impossível de com-
preender. Eu aprendi em russo algumas palavras, como obrigado, bom dia, 
desculpe, leite e pão. Estive em Moscou e São Petersburgo. São cidades mui-
to limpas, dinâmicas e futuristas. Os prédios são restaurados, têm amplas ave-
nidas e calçadões. Nos pontos turísticos é possível observar esculturas góticas 
e neoclássicas conservadíssimas. E a segurança é total. 

Valeu muito e realizei o desejo de visitar essa nação. Foi uma viagem que enri-
queceu muito a minha cultura. Recomendo a todos conhecer a Rússia e também 
participar de uma Copa do Mundo, o que é uma confraternização entre os povos 
muito bonita e saudável. Uma experiência muito valiosa. É isso o que nos dá vida. 

Com relação ao desempenho da nossa seleção, o futebol foi fraco e o 
Brasil deixou escapar o hexa. Quem sabe no Catar?
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anFitriã iMpEcávEL
Rafael R. Zanotti é R3 de Urologia  
na Santa Casa de São Paulo

Eu e mais sete amigos saímos de São Paulo na madru-
gada do dia 4 de julho e chegamos em Moscou após 
30 horas de viagem. Logo na chegada a essa cidade já 
enfrentamos o primeiro desafio: lá quase ninguém fala 
Inglês, mesmo em pontos turísticos bem conhecidos. 
E o alfabeto cirílico também dificulta a localização de 
ruas ou estações de transporte público.

Fomos direto pegar o trem que nos levaria até 
Kazan, para assistirmos as quartas de final do Brasil 
contra a Bélgica. O transporte foi cedido pelo país 
sem qualquer custo.

Ao descer do trem, cantos da torcida brasileira 
ecoavam pela estação. Éramos maioria absoluta. Fo-
mos para a rua Bauman, ponto de concentração das 
torcidas. Ao seguir caminhando para o estádio, pas-
samos por construções imponentes, como a mes-
quita Qolsharif, uma das maiores da Europa, que é 
deslumbrante e se vê de quase todos os cantos da 
cidade, com suas torres altas em azul e branco. Até 
que chegamos ao palco da partida: Arena Kazan. 

O estádio possui uma área externa gigantesca, 
comportando a circulação de grande quantidade de 
pessoas, sem que houvesse qualquer tipo de tumul-
to. As equipes entrando em campo ao som da música 
do estádio foi de arrepiar, assim como a execução do 
hino nacional, quando todos os brasileiros do estádio 
cantamos em coro.

O jogo começou muito bem para nós, com uma 
bola do Thiago Silva na trave. Se entrasse, talvez ti-
vesse dado à nossa equipe a tranquilidade necessá-
ria. Após o primeiro gol sofrido o time ficou nitidamen-
te desorganizado e afoito, o que custou o segundo 
gol. As modificações deram mais ânimo à equipe, 
chegamos ao 2x1 e tivemos oportunidades de empa-
tar o jogo. Infelizmente não houve tempo suficiente e 
a retranca belga segurou o placar. 

A Copa do Mundo terminou para nós, mas a via-
gem continuava, já que só voltaríamos um dia após 
a final. Ainda acompanhamos a seleção Russa, que 
chegou longe e cativou a população. Fomos para 
São Petersburgo, a cidade dos Czares, com prédios 
incríveis da dinastia Romanov, como o Hermitage, a 
Catedral de Kazan e o Peterhof Palace.

Voltamos de São Petersburgo para Moscou, menos 
como torcedores e mais como turistas. A Praça Verme-
lha e os prédios estatais são imponentes e concentram 
boa parte dos pontos turísticos. O Kremlin, o Museu 
de Arte Nacional e a Catedral de São Basílio ocupam a 
atenção de qualquer um por horas, se não dias.

Nessa época do ano as noites são chamadas de 
“noites brancas”, isso porque o sol se põe por volta 
das 22 horas e nasce lá pelas 3 da manhã.

O sistema de transportes de trem pelo país, que 
usamos para ir e voltar para Kazan (821km) e São Pe-
tersburgo (705km), também é extremamente eficiente, 
confortável e acessível. Poderia servir de exemplo de 
transporte para o Brasil, já que também temos dimen-
sões continentais e nossas capitais são bem distantes.

Terminamos a viagem com uma sensação de que 
faltou algo: ver a seleção brasileira levantando o tro-
féu. Porém, a competição nos deu a oportunidade de 
conhecer um país de cultura, costumes e idioma tão 
distintos. Uma Rússia surpreendente, orgulhosa, re-
ceptiva: anfitriã impecável, abrindo sua casa para o 
mundo. Spasiba Rússia!
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A 
SBU-SP realizará entre os dias 1 e 4 de novembro de 2018 o Uro-Onco 
Litoral, com programação na Santa Casa de Santos e no Casa Grande 
Hotel do Guarujá. De acordo com o presidente da entidade, dr. Flavio 
Trigo, “a Urologia é uma especialidade em constante evolução e, entre 
todas as suas subespecialidades, podemos dizer que a Uro-oncologia 

está entre as que evoluem com maior rapidez”. O evento tem justamente o obje-
tivo de contribuir para que os profissionais possam se atualizar e acompanhar os 
avanços, tanto em técnicas cirúrgicas como nos medicamentos incorporados para 
o tratamento das neoplasias do trato urinário. “Este encontro se situa entre os mais 
importantes de Uro-Oncologia nacional e visa restabelecer o protagonismo do uro-
logista no tratamento das neoplasias urogenitais”, ressalta o dr. Trigo.

convidados EstrangEiros
Para a edição deste ano foram convidados quatro especialistas estrangeiros: 
n  Quoc-Dien Trinh, professor assistente de cirurgia na Harvard Medical School e co-diretor do Progra-

ma de Câncer de Próstata do Dana-Farber/Brigham e Women’s Cancer Program.
n  Paul L Nguyen, professor associado da faculdade de Medicina de Harvard e vice-presidente de 

Pesquisa Clínica do Departamento de Radiação Oncológica e co-líder do Centro de Doenças Geni-
turinárias do Dana-Farber / Brigham e Women’s Cancer Center.

n  Maria De Santis, oncologista, é presidente da Secção Interdisciplinar de Medicina do Câncer Geni-
to-urinária do Charité Medical University Hospital, Berlim

n  Fernando Bianc, médico com residência em Cirurgia Geral e Urologia pela Faculdade de Medicina 
da Wayne State University (EUA).

A ProgrAMAção coMPLeTA e DeMAiS iNForMAçõeS PoDeM Ser oBTiDAS No SiTe Do 
eveNTo (www.urooNcoLiTorAL.coM.Br), oNDe TAMBéM PoDe Ser FeiTAS AS iNScriçõeS.

Casa Grande Hotel / Guarujá

URo onco LitoRAL 2018

A  G  E  N  D  A
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