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O 
balanço aqui apresentado é uma prestação de 
contas do que foi feito nesses quatro anos e 
inclui abordagens de caráter estruturais – como 
os conceitos de gestão implementados e os re-

sultados financeiros alcançados – e, também, resumos 
do que ocorreu nas diversas áreas de atividade, es-
critos pelos responsáveis de cada uma dessas áreas. 

Trata-se de uma prestação de contas produzida 

em respeito aos associados, dentro da política de 
transparência e de responsabilidade que orientou, de 
forma permanente, todas as ações e decisões promo-
vidas pelas duas diretorias. 

Leia a seguir uma síntese do que será apresentado 
nas páginas desta edição.

Boa leitura!

Nesta edição especial, o BIU faz um balanço das atividades desenvolvidas pelas últimas 
duas gestões eleitas pelo Movimento Democracia Paulista, presididas pelo dr. João Luiz 
Amaro, que assumiu em 2016 e se retirou no ano seguinte para concorrer à presidência 

da SBU Nacional, e dr. Flavio Trigo Rocha, que em 2017 assumiu a presidência na 
condição de vice-presidente do dr. Amaro e que foi reeleito para o biênio 2018-2019.

APRESENTAÇÃO
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Flavio Trigo Rocha

 Acredito que o sucesso de nossa diretoria seja 
resultado do trabalho de um grupo abnegado e 

comprometido, o que nos permitiu implementar uma 
gestão extremamente produtiva em nossa Sociedade.”

João Luiz Amaro

 No âmbito da gestão, um dos pilares estabelecidos 
foi tratar com profissionalismo todas as nossas 

ações, o que rendeu ótimos resultados. Uma das primeiras 
medidas foi trazer as empresas fornecedoras para dentro 
da Sociedade.”

Iderpól Leonardo Toscano 

 Como decorrência da sólida situação financeira  
da entidade e da disposição da diretoria de 

negociar diretamente com fornecedores, antecipamos, 
sempre que possível, pagamentos dos espaços 
consagradamente locados para a realização de eventos. 
Com isso, conseguimos obter custos vantajosos, garantir 
a reserva dos locais desejados e estabelecer um fluxo de 
caixa que permitiu projetar os desembolsos a médio e 
longo prazos, sempre alinhados às receitas disponíveis.”

José Carlos Truzzi

 O Congresso Paulista de Urologia em 2018 foi 
o maior e melhor de todos os tempos. Foram 

22 palestrantes internacionais e mais de trezentos 
palestrantes entre os principais nomes da Urologia do 
nosso país. A programação científica do CPU permitiu  
que o congressista circulasse pelo Centro de Convenções 
do WTC por sessões de várias subespecialidades nos  
três dias do evento ou, ainda, ter a liberdade de escolha 
pelo tema que mais despertasse seu interesse.”

Luís Gustavo Morato de Toledo 

 Editamos o BIU com total liberdade e autonomia, 
sem qualquer solicitação, condição ou sugestão 

colocada pelo corpo diretivo de nossa Sociedade. Isso é 
bom, e não teria aceito se fosse diferente, mas também 
implica em ser o responsável (eu e coeditores) pelas falhas, 
isentando a diretoria da SBU-SP de eventuais críticas.”

Armando dos Santos Arantes

 O programa científico foi cuidadosamente 
elaborado, com conteúdo completo e temas atuais, 

focando principalmente nas patologias mais frequentes 
e dinâmicas em termos de diagnóstico e condutas. 
Recebemos quatro convidados internacionais e os 206 

palestrantes brasileiros representaram a quase totalidade 
dos serviços de Urologia do Estado.”

André Luiz F. Tomé 

 Nesta última edição do Proteus foi confeccionado e 
distribuído a todos os participantes o livro do Proteus, 

tendo como autores dos capítulos os palestrantes de cada 
aula e como co-autores colegas de cada um dos serviços.”

Francisco Kanasiro 

 Visando a manter o papel do urologista como 
principal protagonista no diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento dos pacientes com tumores urológicos, a 
diretoria da SBU-SP decidiu realizar um congresso de Uro-
oncologia voltado para os urologistas e, assim, foi idealizado 
e organizado o 1º Uro-Onco Litoral em novembro de 2017. 
Este primeiro evento contou com renomados palestrantes 
nacionais e estrangeiros, com excelentes palestras, cirurgias 
ao vivo e discussão de casos clínicos, possibilitando a 
atualização e incorporação de novos conhecimentos de uro 
oncologia aos urologistas presentes.”

Alexandre Cesar Santos 

 Com esses cursos teórico-práticos, o urologista  
do interior do estado teve a oportunidade de  

entrar em contato mais próximo com a realização de 
cirurgias minimamente invasivas, trocando experiências  
e adquirindo conhecimento.”

Roberto Vaz Juliano 

 O evento Maio Vermelho foi idealizado para alertar a 
população sobre o câncer de bexiga, que atinge o 

equivalente a 2,4% da população no país. Maio foi escolhido 
ancorado pelo Dia Mundial sem Tabaco, 31 de maio, criado 
em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
alertar sobre a relação de doenças com o tabagismo. A cor 
vermelha foi adotada em analogia à coloração da urina com 
hematúria, sintoma característico da doença.”

Geovanne Furtado Souza 

 Lado a lado, as associações representam e protegem 
os médicos todos os dias. Negociam seus honorários, 

gerais e por especialidade, defendem seus atos privativos 
e fazem o melhor para proteger a saúde dos pacientes. Por 
este motivo, é fundamental que seus representantes atuem de 
forma integrada, em âmbito nacional, estadual e/ou regional. 
Não apenas a Seção São Paulo da Sociedade Brasileira de 
Urologia e a Associação Paulista de Medicina, por exemplo, 
mas todas as entidades associativas.”
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DEMOCRACIA PAULISTA,  
NOSSO LEGADO
Flavio Trigo Rocha, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia – 
Seccional São Paulo – biênio 2018-2019 – e vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Urologia – Seccional São Paulo – biênio 2016-2017 

colocam em risco a área de atuação do urologista, com 
Uropediatria, Uro-oncologia e Disfunções Miccionais.
�  Recuperação do protagonismo: A seleção de presta-

dores de serviços à SBU-SP, incluindo empresas orga-
nizadoras de eventos, passaria a ser aberta e sob forma 
de concorrência. A escolha recairia sobre a empresa 
que apresentasse a melhor proposta em reuniões com 
a participação dos membros da diretoria. Nenhuma em-
presa poderia representar ou falar em nome da SBU-SP 
junto aos patrocinadores sem prévia autorização.
�  Divulgação de novos talentos: Oportunidade para que  

os colegas mais jovens com reconhecido mérito cien-
tífico passassem a ter acesso como palestrantes nos 
eventos da SBU-SP, como o Congresso Paulista, o 
Proteus e a Jornada Paulista de Urologia. Além disso, 
estes colegas passariam a ser incluídos como autores 
nas diversas publicações de livros, manuais e cursos 
online editados por nossa seccional.
�  Democratização da diretoria da SBU-SP: Renovação 

dos quadros diretivos da SBU-SP convidando colegas 
mais jovens a exercerem cargos em nossa diretoria. 
Programas de atualização envolvendo várias cidades, 
com cursos teóricos e práticos, distribuição de bolsas 
para Congressos oferecidas por patrocinadores de 
forma justa e envolvendo todos os associados, reabi-
litação da programação social nos congressos visando 
estimular a interação não só do urologista, mas de suas 
famílias, foram algumas das iniciativas promovidas e 
que proporcionaram excelentes resultados.

Todas estas medidas visaram uma maior participação 
e reaproximação de nossa entidade com os associados, 
aumentando a motivação, principalmente entre os mais 
jovens, de participar da SBU-SP, combatendo a elitização 

PREZADOS COLEGAS,

E
m 2016 fui convidado a integrar um grupo que se 
propunha a criar uma chapa para concorrer à dire-
toria da SBU São Paulo para o biênio 2016/2017. 
Esse grupo, denominado Democracia Paulista e 

do qual aceitei participar na condição de vice-presidente, 
se propunha a implementar diversas mudanças que eu 
considerava fundamentais para o aumento da eficiência 
e representatividade da SBU-SP.

NOSSOS PLANOS
Nossos planos se baseavam em cinco pontos:
�  Transparência: dar ao associado livre acesso sobre os 

gastos do repasse de 40% de sua anuidade paga a 
SBU Nacional para a seccional São Paulo. Uma das 
formas de fazê-lo seria publicar o balanço financeiro da 
SBU-SP em todas as edições do BIU e na home page 
da SBU-SP. Todas as receitas referentes aos eventos, 
incluindo nosso evento maior, o Congresso Paulista 
de Urologia, e os outros também importantes, como 
Jornada Paulista e o Proteus, teriam seus resultados 
acessíveis aos associados. Além disso, as informações 
com os dados sobre cursos teóricos e práticos patroci-
nados por empresas farmacêuticas ou de equipamen-
tos também estariam à disposição dos associados, da 
mesma forma que os patrocínios e despesas de cam-
panhas como Novembro Azul, Maio Vermelho, etc.
�  Choque de gestão: Todas as despesas da SBU São Pau-

lo passariam por uma racionalização. Os investimentos da 
entidade passariam a ser realizados para a promoção de 
atividades que propiciassem ampla reciclagem ao asso-
ciado, como publicação de livros, mídias sociais, além, 
claro, da organização de cursos e congressos. Também 
seriam feitos investimentos na representação profissional 
junto à APM e àquelas áreas de Urologia cujas interfaces 

PALAVRA DO EDITOR
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protagonismo também foi responsável pelos recordes 
de público e arrecadação obtidos no Congresso Paulis-
ta de Urologia e Jornada Paulista de Urologia
�  Divulgação de  novos talentos: Colegas mais jovens 

com reconhecido mérito cientifico passaram a dar aulas 
nos eventos da SBU, principalmente no Proteus, que 
teve o seu corpo docente renovado. Também participa-
ram da redação de capítulos de livros, como Proteus e 
Manual de Urologia, além de ministrarem cursos online 
originais nos eventos, que reuniram mais de 600 partici-
pantes, oriundos de todos os estados brasileiros. 
�  Democratização da diretoria da SBU-SP: Acredito que 

hoje temos uma SBU renovada, com diversos membros 
da diretoria oriundos de diferentes serviços e departa-
mentos que participaram ativamente de nossa gestão. 
As programações sociais para acompanhantes organi-
zada durante os eventos também registraram recordes 
de público e adesão. Da mesma forma, programas de 
conscientização da Sociedade foram bastante aprecia-
dos e nossas mídias sociais apresentaram aumento do 
acesso superior a 1.000% no período.

Acredito que o sucesso de nossa diretoria seja resul-
tado do trabalho de um grupo abnegado e comprome-
tido, o que nos permitiu implementar uma gestão extre-
mamente produtiva em nossa Sociedade. Também nos 
empenhamos, em conjunto com outras Sociedades mé-
dicas, para promover a integração dos urologistas em um 
mercado de trabalho que se mostra cada vez mais dinâmi-
co, no que se refere tanto ao SUS quanto ao sistema pri-
vado de saúde. Essas ações tiveram o objetivo de valorizar 
e facilitar a prática médica de seus associados, bem como 
inserir o urologista em um sistema que não se limita mais 
a tabelas de honorários, mas cuja remuneração passa a 
depender de resultados de sua participação na promoção 
da eficiência do sistema como um todo.

Novos desafios - como a verticalização da Medicina, a 
mudança na relação de trabalho médico com empresas e, 
mais recentemente, a participação de grandes grupos fi-
nanceiros atuando na área da saúde, adquirindo hospitais, 
centros diagnósticos e terapêuticos, entre outros recur-
sos - exigem participação e representatividade frequente 
e ativa de nossa Sociedade. Acredito que os objetivos de 
nosso grupo foram plenamente atingidos e esperamos que 
as conquistas obtidas tenham sido institucionalizadas, ser-
vindo de base para o progresso constante de nossa enti-
dade. Desejamos à nova diretoria toda a sorte do mundo e 
que, assim como fizemos, nos entreguem uma Sociedade 
melhor ao final dos próximos dois anos.

DEMOCRACIA PAULISTA,  
NOSSO LEGADO

e o marasmo que muitas vezes tomam conta de nossas 
entidades. Baseado na implementação destas premissas 
aceitei a candidatura a vice-presidente e, posteriormente, 
a presidente, visando dar ao associado uma nova alter-
nativa de gestão e maior representatividade da SBU-SP. 

Acredito que os colegas tenham entendido nossas 
propostas que começaram a ser implantadas em 2016 
e que no final de 2017 já mostraram resultados e me le-
varam a ser eleito presidente da SBU-SP com 584 votos. 

NOSSOS RESULTADOS
Na nova gestão (2018-2019) procurei seguir os mes-
mos princípios e considero que as metas, em sua 
grande maioria, foram atingidas.
�  Transparência: Todos os balancetes de arrecadação 

do congresso e eventos foram publicados no BIU e na 
home page. Todos os membros da diretoria e departa-
mentos puderam participar e ter acesso aos dados da 
diretoria, como investimentos, cortes de custos, gastos, 
etc. A contabilidade de nossa seccional sempre foi uma 
das primeiras a serem disponibilizadas para a contabili-
dade da SBU Nacional. Todos os nossos contratos de 
patrocínios foram previamente aprovados pelo escritório 
de advocacia que fornece consultoria à nossa entidade.

As contas mostraram evolução de nossa situação 
econômica, com melhora de patrocínios e corte de ga-
tos desnecessário. Tal fato é ainda mais relevante se 
considerarmos que atravessamos alguns dos anos mais 
difíceis de recessão da economia brasileira, com retra-
ção de investimentos de várias empresas. Esta evolu-
ção pode ser vista no artigo de nosso tesoureiro, Ider-
pól Leonardo Toscano Jr. Foram editados dois livros e 
organizados inúmeros cursos práticos. Realizamos três 
grandes eventos de Uro-oncologia com participação de 
professores da Harvard e Universidade Johns Hopkins. 
Participamos das campanhas da APM. O livro Manual 
de Urologia de Consultório foi o primeiro a ser colocado 
online para servir de referência ao programa de médicos 
generalistas instituído pelo atual ministro da Saúde.
�  Recuperação do protagonismo: Nossa entidade voltou 

a dialogar diretamente com os patrocinadores da indús-
tria farmacêutica e de equipamentos, o que possibilitou 
sensível melhora da arrecadação. Como disse, foram 
organizadas concorrências para a seleção das empre-
sas prestadoras de serviços a SBU-SP, melhorando 
custos e qualidade dos serviços prestados. Voltamos 
também a investir em áreas de suma importância para a 
nossa especialidade, como a Uro-oncologia, que se en-
contrava relegada a segundo plano. A recuperação do 
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A 
ideia de criarmos o Movimento Democracia Pau-
lista começou a amadurecer em 2015, durante 
o Congresso Brasileiro de Urologia, naquele ano 
realizado em Natal. No meu entender, sempre é 

saudável que ocorra a alternância de poder. Por essa 
razão, resolvi lançar minha candidatura à presidência 
da SBU-SP, adotando como lema “a democracia exige 
mudanças”. A proposta era realizar uma gestão moder-
na, eficaz e transparente. 

Para levar adiante essa proposta eu precisava reunir 
colegas que compartilhassem dessas ideias, a come-
çar por meu companheiro de chapa como candidato 
a vice-presidente. Ainda em Natal procurei o dr. Flavio 
Eduardo Trigo, um nome conhecido e respeitado pelos 
urologistas. Lembro que tomamos o café da manhã jun-
tos e, na ocasião, lhe expus minhas ideias. Ele ficou en-
tusiasmado e na mesma hora respondeu que aceitava. 
Naquele momento iniciamos a montar nossa estratégia 
para implantarmos as mudanças que considerávamos 
importantes para a entidade, caso fôssemos vencedo-
res, como de fato fomos. 

Sempre que você quer fazer mudanças é importante 
conhecer o cenário em profundidade. Por isso, peguei 
meu carro e viajei mais de 4 mil quilômetros por todo 
o estado de São Paulo. De norte a sul, com recurso 
próprio. Conversei com urologistas de todas as regiões 
para saber quais eram as reivindicações, o que cada 
um esperava da Sociedade. Acabei conhecendo vários 
colegas, cada um com suas próprias ideias do que de-
veria ser a SBU-SP, o que me ajudou a desenvolver 
um plano de trabalho sintonizado com os anseios, ne-
cessidades e expectativas do conjunto de urologistas. 
Assim lançamos o Movimento Democracia Paulista e 
vencemos a eleição com mais de 90 votos de diferen-
ça, confirmando nossa percepção de que havia uma 

aspiração de mudança. No âmbito da gestão, um dos 
pilares estabelecidos foi tratar com profissionalismo to-
das as nossas ações, o que rendeu ótimos resultados. 
Uma das primeiras medidas foi trazer as empresas for-
necedoras para dentro da Sociedade. Anteriormente 
os contratos com fornecedores eram feitos por uma 
empresa e na nossa gestão a Sociedade passou a 
não ter uma intermediação, o que nos permitiu, como 
disse, fazer melhores negociações tanto com fornece-
dores quanto com patrocinadores. Atualmente temos 
um portfólio de empresas com as quais a SBU-SP se 
relaciona, o que não tínhamos antes. Assim que assumi 
pedi à secretaria a relação de empresas, pois queria 
fazer um café da manhã para me apresentar. Soube, 
então, que essa lista não existia. A entidade não tinha 
contato direto com nenhuma delas.

Pessoalmente me ocupei de fazer a conexão com as 
empresas e de promover a negociação direta, na nossa 
sede, procurando sempre conseguir os melhores custos. 
Ao assumirmos os recursos eram muito restritos e tínha-
mos responsabilidades imediatas para cumprir. Para dar 
uma ideia da urgência, quando assumimos em janeiro de 
2016 tínhamos que organizar o Proteus já no mês de abril 
seguinte e, em setembro, o Congresso Paulista de Urolo-
gia. Para agravar a situação, recebemos a entidade com 
170 mil reais em caixa. Apesar do curto espaço de tempo, 
fizemos um excelente Proteus que, pela primeira vez, teve 
superávit. Isso porque conseguimos, em pouco tempo, 
sensibilizar as empresas da importância dos residentes e, 
com isso, reduzimos expressivamente os custos. 

Em relação ao Congresso Paulista de Urologia, para 
enfrentar a escassez de recursos minha primeira medi-
da foi procurar o gestor do WTC para explicar que se 
tratava de uma entidade sem fins lucrativos e que não 
dispunha de muito dinheiro. Ele entendeu a situação e 

MOVIMENTO 
DEMOCRACIA PAULISTA
João Luiz Amaro, ex-presidente da SBU-SP (2016)
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criamos, por exemplo, o Endopizza, série de cursos feitos 
em regiões onde a entidade nunca esteve. 

Outra prioridade em nossa gestão foi trabalhar pela 
defesa profissional e pela melhoria da remuneração do 
urologista. Quando conversava com colegas do interior, 
diziam que os eventos eram importantes, mas, para eles, 
o que mais preocupava eram as relações de trabalho e 
de remuneração estabelecidas com as operadoras, es-
pecialmente com as Unimed. No nosso Estado, cerca de 
80% dos médicos sobrevivem por meio da relação com 
a Unimed. E nesse ponto tivemos importantes avanços 
na qualificação e reconhecimento da função do médico. 

Também aprimoramos nossos canais de comuni-
cação. Passamos a trabalhar na relação com a mídia 
por meio de uma assessoria de imprensa, trouxemos 
agilidade para o site e tornamos o BIU autossustentável 
e de circulação regular. Para a entidade, cuidar da in-
formação e de sua imagem é muito importante e, nesse 
campo, ou as ações são bem planejadas e executadas 
ou, então, é melhor não fazer. 

Fazendo hoje um balanço das diretorias eleitas pelo 
nosso movimento observo que a principal marca foi a 
transparência na gestão. Nossos números sempre foram 
abertos para todos e, inclusive, publicados no BIU. Fize-
mos a nossa parte, mas não podemos nos perpetuar no 
poder. Está no DNA do Movimento Democracia Paulista 
a defesa da alternância de poder e considero que essa 
postura é muito saudável, desde que os avanços alcan-
çados sejam preservados em benefício da entidade e, 
principalmente, de seus associados.

Fazendo hoje um balanço das diretorias eleitas pelo nosso 
movimento observo que a principal marca foi a transparência na 
gestão. Nossos números sempre foram abertos para todos.

aceitou dividir o pagamento em parcelas. Além de equa-
cionar os custos, precisávamos aumentar a receita. 
Passei a atender cerca de vinte empresas por dia, junto 
com as secretárias da Sociedade, para negociar pesso-
almente a venda de espaços. Com isso, conseguimos 
um superávit superior a um milhão de reais.

Com dinheiro em caixa, conseguimos antecipar as 
negociações para os outros eventos futuros, o que nos 
possibilitou estabelecer condições sempre favoráveis. 
Essa prática foi uma das marcas da minha gestão e tam-
bém da que me sucedeu, presidida pelo dr. Trigo. Para 
atender o anseio de urologistas do interior que pediam 
para organizarmos eventos fora da cidade de São Paulo 



E D I Ç Ã O  E S P E C I A L  D E  B A L A N Ç O

BIU · Boletim de Informações Urológicas · Nov/Dez 201910

A
o encerrarmos este ciclo de dois mandatos, 
acredito que tenhamos repassado um impor-
tante legado para a nossa Sociedade, que vai 
além dos recursos em caixa, sem dúvida fun-

damentais para que a próxima diretoria possa organizar 
os futuros eventos com planejamento, tranquilidade e 
segurança. A principal herança deixada no âmbito ad-
ministrativo é o modelo de gestão dos recursos que 
implantamos logo ao início do mandato do dr. Amaro 
e que foi mantido – e aperfeiçoado a partir das experiên-
cias vividas – ao longo da gestão do dr. Trigo.

Quando assumimos a diretoria da SBU-SP, em ja-
neiro de 2016, tínhamos em caixa cerca de R$ 170 mil, 
recurso suficiente apenas para custear as despesas 
fixas da entidade por aproximadamente seis meses. 
Nossos desafios, porém, iam muito além do paga-
mento das contas regulares. Precisaríamos organizar 
o Proteus, já no mês de abril seguinte, e em setembro 
o Congresso Paulista de Urologia, um dos mais im-
portantes encontros da especialidade em âmbito mun-
dial. Para agravar ainda mais a situação, o país vivia, 
e ainda vive, um período de grande instabilidade eco-
nômica. Muitas empresas que poderiam entrar como 
patrocinadoras estavam contendo seus investimentos 
diante das incertezas do mercado, e notávamos os pa-
trocinadores distantes da SBU-SP. 

Para enfrentar esse cenário adverso, a diretoria da 
SBU-SP adotou, de imediato, a postura de trazer os di-
retores das empresas patrocinadores para reuniões em 
nossa sede, para negociações firmes e diretas. Estas 
ações, muito bem-sucedidas, foram conduzidas pesso-
almente pelos nossos presidentes Amaro e Trigo.

Da minha parte, debrucei-me detalhadamente so-
bre cada item de despesa, para manter os custos dos 
eventos anteriores. Qualquer gasto que não estivesse 

previsto no orçamento deveria ser aprovado separada-
mente. Outra medida fundamental foi que a tesouraria 
avocou para si a responsabilidade de negociar direta-
mente com as empresas organizadoras dos eventos 
e os fornecedores visando obter de cada um deles 
as melhores condições para a entidade. Apenas para 
lembrar, e sem que isso represente qualquer crítica, 
até então essas negociações com os fornecedores 
eram intermediadas por uma empresa contratada para 
a organização dos eventos, o que incluía a negociação 
com fornecedores e locação dos espaços.

Na nossa gestão passamos a exigir que a empresa 
contratada para realizar os eventos nos enviasse no míni-
mo três orçamentos de fornecedores para cada item ne-
cessário para a organização de um congresso ou jorna-
da (por exemplo, equipamento audiovisual, sinalização, 
acesso à internet, etc), sendo que nem a empresa organi-
zadora e nem os fornecedores sabiam dos valores prati-
cados nos eventos anteriores. Isso facilitou a negociação 
e a obtenção da melhor performance dos eventos. 

Por meio desse novo mecanismo conseguimos obter 
expressivas condições nas duas pontas: melhores cus-
tos junto a fornecedores e contribuições mais expressivas 
dos patrocinadores, o que nos possibilitou não apenas 
garantir – e até aprimorar – a qualidade e a participação 
nos eventos, como também contabilizar lucros que nos 
permitiram fazer uma gestão com uma margem financei-
ra segura e manter expressivas reservas em caixa. 

Como decorrência da sólida situação financeira da 
entidade e da disposição da diretoria de negociar direta-
mente com fornecedores, outra postura adotada foi an-
tecipar, sempre que possível, pagamentos dos espaços 
consagradamente locados para a realização de eventos. 
Com isso, conseguimos obter custos vantajosos, garantir 
a reserva dos locais desejados e estabelecer um fluxo de 

RESPONSABILIDADE, CON TROLE E TRANSPARÊNCIA  
FORAM OS PILARES DA G ESTÃO FINANCEIRA
Dr. Iderpól Leonardo Toscano Jr., 2º tesoureiro na gestão 2016-2017 
e 1º tesoureiro na gestão 2018-2019
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caixa que permitiu projetar os desembolsos a médio e 
longo prazos, sempre alinhados às receitas disponíveis. 

Apenas para dar uma ideia da segurança adminis-
trativa que resultou desse planejamento e da manu-
tenção de reservas em caixa, ao final de 2016 o saldo 
financeiro era de mais de 273 mil reais – sem contar 
pagamentos adiantados – e passou para mais de 400 
mil reais em dezembro de 2017.

Nas gestões do dr. Trigo essa situação positiva foi 
consolidada. No final de 2018 o saldo era de mais de 
381 mil reais e, ao final deste ano, deixaremos para a 
próxima diretoria um saldo positivo de R$ 1.150.000,00, 
sendo aproximadamente R$ 400.000,00 em aplicação 
financeira e  R$ 670 000,00 já direcionado para paga-
mento antecipado da locação do WCT para o Congresso 
Paulista em  2020, negociado com aumento de apenas 
R$ 20.000,00 em relação ao Congresso Paulista de 
2018,  que sem nenhuma dúvida é a principal despesas 
para 2020. Também já efetuamos o pagamento integral 
do Centro de Convenções Rebouças para realização do 
Proteus 2020 no valor de R$ 83.000,00, o que ao meu 
proporciona uma condição bem favorável para a diretoria 
que assumirá em janeiro de 2020. Outra ação da parte 
administrativa foi a solicitação de todas as certidões ne-

gativas e o fechamento do livro caixa, não havendo qual-
quer pendência para a próxima administração.

Para possibilitar o acompanhamento por parte dos 
associados, as despesas realizadas e os saldos ban-
cários foram publicados regularmente tanto BIU (que foi 
reorganizado, com redução dos seus custos e obtenção 
de patrocínios para que não gerasse prejuízo), quanto no 
site oficial (que também foi melhorado com significativo 
aumento de visualizações e acessos). Entendemos ser 
nosso dever garantir ao associado o direito de se infor-
mar de que forma os recursos da entidade são utilizados. 

Desejo à nova diretoria toda a sorte na condução da 
SBU-SP e que consiga fazer mais e – tomara – melhor 
pela nossa entidade e por seus associados. 

RESPONSABILIDADE, CON TROLE E TRANSPARÊNCIA  
FORAM OS PILARES DA G ESTÃO FINANCEIRA

RECURSOS FINANCEIROS DEIXADOS PARA A PRÓXIMA DIRETORIA

Aplicações financeiras (caixa) R$ 400 mil

Adiantamentos da locação do WTC para CPU 2020 R$ 670 mil

Pagamento do Centro de Convenções Rebouças para Proteus 2020 R$   83 mil

SALDO TOTAL R$ 1.150 milhão
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A
o assumir a gestão da Seccional São Paulo da 
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU-SP) para 
o biênio 2018-2019 a diretoria, capitaneada pelo 
presidente Flavio Eduardo Trigo Rocha, teve 

como firme propósito engrandecer a nossa Sociedade. 
Uma peculiaridade marcou o início desta administração 
da SBU-SP. Tivemos a oportunidade de dar seguimento 
e incrementar ações adotadas pouco mais de um ano e 
meio antes por um grupo, mantido em sua maioria após o 
afastamento estatutário de candidatura do então presiden-
te João Luiz Amaro, ao qual se somaram novas lideranças 
urológicas da capital e do interior. Tal fato fortaleceu o de-
sejo e a capacidade de atingir as metas almejadas. 

O Boletim de Informações Urológicas – BIU - recebeu 
um novo Corpo Editorial, manteve a direção jornalística 
e a elevada qualidade gráfica. Possibilitou ao urologista 
acompanhar de modo transparente o dia a dia da sua 
SBU-SP. Todas as decisões tomadas pela diretoria fo-
ram reportadas, assim como o balanço bimestral e as 
atividades da tesouraria detalhadas em cada edição. 

Os projetos de atualização científica foram descen-
tralizados. O interior do estado e  litoral fizeram parte do 
itinerário de cursos teóricos e práticos, simpósios e jor-
nadas. O Endopizza reuniu dezenas de urologistas em 
reuniões onde temas específicos foram abordados em 
meio à discussão de casos clínicos. Santos e Guarujá re-
ceberam as primeiras edições do Uro-Onco Litoral. Mais 
do que promover o conhecimento em Oncologia, busca-
mos resgatar essa subespecialidade para a o urologista. 

O Congresso Paulista de Urologia (CPU) em 2018 foi 
o maior e melhor de todos os tempos. Foram 22 pales-
trantes internacionais e mais de trezentos palestrantes 
entre os principais nomes da Urologia do nosso país. 
O número recorde de participantes – mais de 3.600 - o 
consolidou entre os maiores congressos urológicos do 

mundo. Não apenas os números, mas a qualidade do 
evento foi elevada, com um grande número de cursos 
pré-congresso e com a preocupação de incluir temas 
contemporâneos, sem que houvesse sobreposição de 
tópicos. A programação científica do CPU permitiu que 
o congressista circulasse pelo Centro de Convenções 
do WTC por sessões de várias subespecialidades nos 
três dias do evento ou, ainda, ter a liberdade de escolha 
pelo tema que mais despertasse seu interesse. 

Em abril deste ano, a dose foi repetida na Jornada Pau-
lista em Campos do Jordão. Um vez mais contamos com 
a maior participação de urologistas entre todas as suas 
edições. Os urologistas de todo o país que frequentaram a 
XVI Jornada Paulista de Urologia se depararam com uma 
estrutura que abrangeu todas as subespecialidades uro-
lógicas, com a participação de palestrantes internacionais 
e das principais instituições de ensino e pesquisa urológi-
ca do nosso estado. Tanto no Congresso Paulista como 
na Jornada Paulista, a programação social foi impecável. 
Aproximou os urologistas, amigos e familiares em ativida-
des ao mesmo tempo instrutivas e de recreação. 

Estes objetivos somente foram passíveis de se 
concretizar como consequência de uma administração 
que atribuiu o papel de todas as negociações de apoio 
e patrocínio junto à indústria farmacêutica e de mate-
riais para o seu corpo diretivo. Com isto, a obtenção 
de recursos para viabilizar a execução dos projetos, 
cursos e congressos foi ampliada. Ainda que a saúde 
financeira da Seccional São Paulo venha a ser aborda-
da em outra matéria desta edição do BIU, cabe ressal-
tar que todas as atividades realizadas, algumas delas 
descritas nos parágrafos anteriores, o foram tendo um 
balanço financeiro final extremamente positivo.

Engrandecer a nossa Sociedade, esse o objetivo, 
essa a meta alcançada.

OBJETIVO MAIOR 
FOI ENGRANDECER  
A SOCIEDADE
José Carlos Truzzi, 1º secretário da SBU-SP e coordenador da 
programação científica do Congresso Paulista de Urologia de 2018
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O número recorde de participantes 
no CPU de 2018 – mais de 3.600  
– o consolidou entre os maiores 

congressos urológicos do mundo.
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F
oram 11 edições do BIU sob responsabilidade 
minha e de meus amigos coeditores Sandro 
Cardoso, Fernando Korkes e Walter Costa. A 
última edição do BIU desta gestão, a 12º, está, 

por solicitação própria, sob responsabilidade do prof. 
Flavio Trigo, a quem agradeço muito a confiança e 
grande oportunidade. Inicialmente, o cargo me pro-
vocou um misto de sentimentos: a satisfação pela 
confiança em mim depositada e o peso da respon-
sabilidade, tanto por dirigir este veículo cujo público 
alvo é tão seleto, crítico e diferenciado, como por re-
conhecer a extrema competência daqueles que me 
antecederam. Aceitei o convite após os drs. Sandro, 
Walter e Fernando, amigos de confiança e competên-
cia reconhecida, confirmarem que estariam comigo. 
Tive o privilégio de escolher os coeditores. O peso 
foi reduzido ainda mais quando conheci a equipe de 
jornalismo e produção, liderados pelo Simon. 

Ao perceber a qualidade da primeira edição, criar 
o BIU passou rapidamente a ser prazer e satisfação. 
Fizemos reuniões de pauta bimestrais muito produti-
vas e descontraídas. Debatíamos as ideias, estabe-
lecíamos os temas para cada sessão das próximas 
edições, distribuíamos as tarefas e terminávamos 
com pizza e cerveja. Buscamos - e creio que entre-
gamos - o melhor conteúdo, informações técnicas, 
imparcialidade e transparência. Editamos o BIU com 
total liberdade e autonomia, sem qualquer solicitação, 
condição ou sugestão colocada pelo corpo diretivo 
de nossa Sociedade. Isso é bom, e não teria aceito 
se fosse diferente, mas também implica em ser o res-
ponsável (eu e coeditores) pelas falhas, isentando a 
diretoria da SBU-SP de eventuais críticas. 

Não fizemos grandes mudanças na estrutura do 
BIU. Substituímos a seção ”Residência” por “Apri-

moramento”, onde abordamos programas de espe-
cialização, desenvolvidos em instituições de ensino, 
nas diversas subáreas da Urologia, especialmente 
naquelas em que há interface com outras especiali-
dades, como Disfunção Miccional, Urologia Feminina, 
Uropediatria, Andrologia, Infertilidade, Uro Oncologia 
e Urologia Reconstrutiva. O objetivo foi informar, ao 
egresso da Residência em Urologia, as oportunida-
des de aprimoramento existentes e estimular o de-
senvolvimento de novos programas. 

A interface com outras especialidades e aplicabili-
dade prática nortearam a definição do conteúdo cientí-
fico. Os temas foram selecionados por relevância e os 
autores por conhecimento acadêmico e prático sobre 
o respectivo assunto. Havia sempre opções de autores 
de equivalente gabarito para dissertar sobre o tema, e 
a facilidade de contato entre o corpo editorial e o possí-
vel autor influenciou nesta escolha. Assim, abordamos 
cenários clínicos que compartilhamos com outras es-
pecialidades com o objetivo de nos manter atualizados 
e atentos para oferecermos o melhor cuidado ao nos-
so paciente, e consequentemente mantê-lo em nossas 
mãos. A altíssima qualidade dos artigos evidencia o res-
peito dos autores pelo BIU e por nós leitores.

A partir da terceira edição em 2018, o BIU passou 
a ter o International Standard Serial Number (ISSN), 
código que o identifica - único internacionalmente - e 
o qualifica, solidifica e organiza ainda mais suas edi-
ções, permitindo também, àqueles que contribuem 
para sua edição, referenciá-lo mais precisamente. 
Publicações que têm ISSN fazem parte dos registros 
de publicações seriadas mantido pelo Centro Interna-
cional do ISSN, em Paris. Faltam apenas a determi-
nação de volume e fascículo para tornar cada edição 
do BIU um número independente. 

BIU, PRODUZIDO COM 
RESPONSABILIDADE 
E SATISFAÇÃO
Luís Gustavo Morato de Toledo, editor do BIU
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Buscamos – e creio que entregamos – o melhor conteúdo, 
informações técnicas, imparcialidade e transparência.

Tive o prazer e honra de participar da edição come-
morativa dos 50 anos de nossa seccional. Vejo a SBU-
-SP como entidade representativa de seus associados, 
atuante nos seus propósitos, influente e respeitada por 
seus sócios, outras entidades de classe e órgãos gover-
namentais. Sua excelência e regularidade na execução 
de seus projetos e eventos lhe conferem independência, 
autonomia, respeito e credibilidade, exigindo de seus 
administradores muita dedicação, profissionalismo e 
responsabilidade. Foram 26 presidentes e respectivas 
diretorias neste meio século de construção de nossa 

seccional para atingir a solidez atual. Eu agradeço mais 
uma vez à SBU-SP, e em especial ao prof. Flavio Trigo, 
a oportunidade e honra de ter sido editor do BIU. Foi 
trabalhoso, mas muito enriquecedor e prazeroso. Tive 
retornos emocionantes e gratificantes de leitores. 

Desejo sucesso ao dr. Celso de Oliveira, seus coe-
ditores e ao novo corpo diretivo da SBU-SP. Agradeço 
também a competência e dedicação dos meus grandes 
amigos Sandro, Walter e Fernando, além da eficiência 
do jornalista Simon e sua equipe. Com um time como 
este, tudo parece mais fácil!! Muito obrigado.
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U
ma das mais importantes realizações da nos-
sa diretoria, neste ano, foi a Jornada Paulista de 
Urologia, a qual tive a honra de presidir e que foi, 
certamente, uma das maiores Jornadas Paulistas 

em número de participantes (988) e uma das melhores em 
termos de qualidade e extensão do programa científico, 
aliado a uma excelente programação social. A pesquisa 
de satisfação revelou média para todos os quesitos, so-
mando ótimo e bom, entre 92 e 95%. Além disso, foi tam-
bém a de melhor resultado financeiro, com lucro de R$ 
137.000,00, superior ao lucro de R$ 86.000,00 alcançado 
em 2017 e se comparada às deficitárias de 2015 e 2013.

O programa científico foi cuidadosamente elaborado, 
com conteúdo completo e temas atuais, focando princi-
palmente nas patologias mais frequentes e dinâmicas em 
termos de diagnóstico e condutas. Recebemos quatro 
convidados internacionais e os 206 palestrantes brasileiros 
representaram a quase totalidade dos serviços de Urologia 
do Estado. Foram feitos vários cursos e workshops, além 
de simpósios satélite, cobrindo os temas mais atuais e com 
novidades da nossa especialidade. O índice de satisfação 
geral, de aproveitamento científico, a confraternização in-
tensa e o resultado financeiro são motivo de muito orgulho 
para toda a diretoria e para a comissão organizadora, que 
se desdobraram para termos uma Jornada ímpar.

Um diferente layout do tradicional Centro de Con-
venções nos permitiu melhor aproveitamento do espa-

ço, disponibilidade de mais auditórios e plenária maior, 
resultando em mais conforto e possibilidade de realizar 
mais atividades em paralelo, proporcionando maior 
oferta e multiplicidade de conteúdo científico, sem 
comprometer a área de stands e exposições. Assim, 
expandimos os temas abordados, ênfase em Onco-
logia, Litíase, Urologia de consultório, evento especial 
de Uropediatria, Transplante Renal, Trauma e cirurgia 
reconstrutiva, Disfunção erétil, HPB, Uroradiologia. In-
continência Urinária etc. Ou seja, toda a Urologia numa 
Jornada. A parte social foi excelente, grande participa-
ção, eventos de alta qualidade, interessantes e de baixo 
custo, inclusive a festa de encerramento com a banda 
SP3 que ofereceu um excelente espetáculo.

Apesar de ser um evento dispendioso, dificuldade de 
logística, poucos hotéis de porte grande, o local foi apro-
vado por 95% dos participantes, o que nos compele a 
já programar a próxima Jornada Paulista em Campos do 
Jordão, que ficará a cargo da próxima diretoria, tentando, 
com reservas de espaços antecipados, otimizar os custos 
deste que é o evento mais charmoso da Urologia brasi-
leira.Apesar dessas características locais, continua sendo 
um evento com boa participação e patrocínio da indústria, 
o que nos permite mantê-lo, e quiçá ampliá-lo, sem ne-
cessidade da transferência de recursos de outros eventos 
para subsidiá-lo. Se bem organizado, é lucrativo.

Obrigado SBU-SP.

JORNADA PAULISTA 
DE UROLOGIA
Armando dos Santos Arantes, vice-presidente da SBU-SP 
e presidente da Jornada Paulista de Urologia 

O índice de satisfação geral, de aproveitamento científico, a 
confraternização intensa e o resultado financeiro são motivo de 
muito orgulho para toda a diretoria e para a comissão organizadora.
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PROTEUS, CADA VEZ 
MELHOR E MAIOR

André Luiz F. Tomé, delegado da SBU-SP 
e co-coordenador do Proteus

C
ompletando 21 anos de existência, o Proteus 
Intensivão tem atraído participantes de prati-
camente todos os estados brasileiros e batido 
recordes de inscrições a cada nova edição. 

Observamos nos últimos anos um aumento expo-
nencial no número de participantes. Palestrantes de 
praticamente todos os serviços de residência do es-
tado de São Paulo foram prestigiados e solicitamos 
a todos que na aula fosse dada ênfase ao conteúdo 

programático da prova. Nesta última edição foi con-
feccionado e distribuído a todos os participantes o 
livro do Proteus, tendo como autores dos capítulos os 
palestrantes de cada aula e como co-autores colegas 
de cada um dos serviços.

O Centro de Convenções Rebouças, além de ter 
fácil acesso, propiciou conforto e ótimas condições 
técnicas para a sua realização e se consolidou como 
a sede para o evento.

Observamos nos últimos 
anos um aumento 
exponencial no número 
de participantes.
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URO ONCO LITORAL: RETO MANDO O 
PROTAGONISMO DO UROL OGISTA NO 
TRATAMENTO DOS TUMOR ES UROLÓGICOS
Francisco Kanasiro, 2º tesoureiro da SBU-SP 
 e coordenador do Uro-Onco Litoral

Visando a manter o papel do urologista como principal 
protagonista no diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos 
pacientes com tumores urológicos foi criado o Uro-Onco Litoral
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A 
forma de condução dos tumores urológicos 
tem avançado dia a dia, com surgimento de 
novas ferramentas tecnológicas e novos medi-
camentos. Os equipamentos de imagem, como 

a ressonância nuclear multiparamétrica da próstata e o 
PET-PSMA, têm ganhado cada vez mais espaço na 
abordagem do câncer de próstata, seja no diagnós-
tico, na vigilância ativa ou nos tratamentos cirúrgicos 
ou radioterápicos. A incorporação da cirurgia vídeo-
-laparoscópica robótica assistida tem aperfeiçoado a 
vídeo-laparoscopia convencional, tornando-a mais er-
gonômica e precisa, visando diminuir as complicações 
cirúrgicas e tornar mais rápida a recuperação dos pa-
cientes.  Os novos medicamentos de uso oral, como 
a Abiraterona e a Enzulamida, permitiram vislumbrar 
novas perspectivas no tratamento dos pacientes de 
câncer de próstata hormônio-refratários. 

Visando a manter o papel do urologista como prin-
cipal protagonista no diagnóstico, tratamento e acom-
panhamento dos pacientes com tumores urológicos, a 
diretoria da SBU-SP decidiu, na gestão do dr. João Luiz 
Amaro, realizar um congresso de Uro-oncologia voltado 
para os urologistas e, assim, foi idealizado e organiza-
do o 1º Uro-Onco Litoral em novembro de 2017. Este 
primeiro evento ocorreu no Hotel Parque Balneário, na 
cidade de Santos e contou com renomados palestran-
tes nacionais e estrangeiros, com excelentes palestras, 
cirurgias ao vivo e discussão de casos clínicos, possi-
bilitando a atualização e incorporação de novos conhe-
cimentos de uro oncologia aos urologistas presentes. 

Ciente da importância de outros profissionais não-
-médicos no tratamento dos pacientes oncológicos, fo-
ram organizados cursos paralelos para os fisioterapeu-
tas, enfermeiros e psicólogos durante o evento, sendo 
avaliados como de grande relevância e sucesso. 

Em novembro de 2018, na gestão do dr. Flavio 
Eduardo Trigo, foi realizado o 2º Uro-Onco Litoral, no 
Casa Grande Hotel, no Guarujá, evento que manteve 
o mesmo formato e excelência da primeira edição, 
acrescido do charme de ser realizado na cidade praia-
na mais badalada de São Paulo. 

Em novembro de 2019, o 3º Uro-Onco Litoral voltou 
para Santos, repetindo o sucesso das edições anterio-
res. Além dos ilustres convidados nacionais, contou-se 
com a presença de palestrantes estrangeiros, das mais 
renomadas e importantes  instituições médicas inter-
nacionais, como Ketan Badani (Mont Sinai), Max Kates 
(Jonhs Hopkins), Michael Droller (editor-chefe do Uro-
logic Oncology: Seminars and Original Investigations), 
Quoc-Dien Trinh (Harvard) e Robert Svatek (University 
of Texas), que falaram sobre novos marcadores tumo-
rais, novas drogas e protocolos, novos tratamentos e 
novos exames de diagnóstico e de estadiamento nos 
diversos tumores urológicos.

Destacamos e agradecemos o importante papel da 
indústria farmacêutica, responsável pelo desenvolvi-
mento das novas drogas orais, atuando em parceria 
com a SBU-SP e patrocinando o Uro-Onco Litoral, que 
possibilitou a aquisição e difusão de novos conheci-
mentos, levando à retomada do protagonismo do uro-
logista como o principal profissional na condução dos 
pacientes com tumores urológicos.  

URO ONCO LITORAL: RETO MANDO O 
PROTAGONISMO DO UROL OGISTA NO 
TRATAMENTO DOS TUMOR ES UROLÓGICOS
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U
ma das propostas da diretoria da SBU-SP para 
o biênio 2018-2019 foi levar atividades de ensino 
aos urologistas do interior do estado. Com esse 
objetivo, realizamos em Barretos três cursos te-

órico-práticos durante nossa gestão, em parceria com 
o Hospital de Amor de Barretos e empresas parceiras.

No dia 16 de junho de 2018 realizamos em parce-
ria com a Allergan o curso prático de aplicação intra-
-vesical de botox. A dra. Ana Paula Bogdan, médica e 
coordenadora do Departamento de Urologia Feminina 
da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
ministrou suas palestras sobre as principais indica-
ções do uso do botox em bexiga hiperativa e realizou 
duas cirurgias ao vivo com transmissão simultânea 
para o IRCAD. Participaram aproximadamente 30 
urologistas das regiões de Barretos, Ribeirão Preto e 
São José do Rio Preto. 

O evento foi realizado nas dependências do IR-
CAD América Latina, um dos maiores centros de trei-
namento do Brasil. Os urologistas participantes ava-
liaram o curso de forma muito positiva. Como ponto 
alto do evento, as cirurgias ao vivo demonstraram o 
método de diluição passo-a-passo e as formas pos-
síveis de aplicação. Muitos colegas tiraram suas dú-
vidas em momento real e a troca de experiência foi 
muito produtiva. O evento foi encerrado com um al-
moço no restaurante do IRCAD.  

Em parceria com a Ethicon e com o Hospital de 
Amor de Barretos organizamos dia 5 de setembro 
de 2018, como parte do programa do XV Congresso 
Paulista de Urologia, o curso pré-congresso de imer-
são em cirurgia minimamente invasiva, com a reali-
zação de seis cirurgias ao vivo com os convidados 
dentro da sala cirúrgica. Foram feitas duas prosta-
tectomias assistidas por robô, uma prostatectomia 

radical laparoscópica com herniorrafia inguinal simul-
tânea, uma nefrectomia parcial laparoscópica, uma 
nefrectomia radical laparoscópica e uma nefrourete-
rectomia radical laparoscópica. Estiveram presentes 
15 urologistas inscritos no Congresso, que puderam 
vivenciar toda a preparação e execução de cirurgias 
laparoscópicas e robóticas. 

Durante os procedimentos os convidados pude-
ram presenciar a utilização de dispositivos médicos, 
tais como telas sintéticas, fios escamados, agentes 
hemostáticos e pinças de energia, além do aprimora-
mento de técnica cirúrgica. 

No último curso do Proteus, realizado entre os 
dias 11 e 13 de abril de 2019, foram sorteadas dez 
inscrições para o novo curso de imersão em cirurgia 
minimamente invasiva. Nos mesmos moldes do curso 
anterior, vinte urologistas participaram dentro da sala 
cirúrgica de cinco procedimentos laparoscópicos e ro-
bóticos, que aconteceram no centro cirúrgico do Hos-
pital do Amor dia 6 de junho deste ano, numa ação que 
contou com a parceria da Johnson & Johnson. 

Acreditamos que com esses cursos, o urologista 
do interior do estado teve a oportunidade de entrar 
em contato mais próximo com a realização de cirur-
gias minimamente invasivas, trocando experiências e 
adquirindo conhecimento. 

Contando com uma estrutura privilegiada, o Hos-
pital de Amor de Barretos permite o treinamento ci-
rúrgico em várias áreas da Medicina e o apoio dado a 
SBU-SP, em parceria com as empresas acima citadas, 
levou conhecimento e inovação aos colegas urologis-
tas do noroeste do estado. 

Desejamos que os trabalhos realizados, bem avalia-
dos pelo público participante, sirvam de exemplo e que 
possam ser continuados pelas próximas gestões. 

CURSOS  
TEÓRICO-PRÁTICOS
Alexandre Cesar Santos, delegado-suplente da SBU-SP  
e coordenador dos cursos teóricos-práticos
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Dr. Juliano divulgou 
o campanha Maio 
Vermelho na rádio 
Trianon e na TV ALESP.

O 
privilégio que tive de participar das diretorias da 
SBU SP no último quadriênio foi muito gratifi-
cante, não só pela convivência harmoniosa com 
os demais colegas, mas principalmente pela 

contribuição dada à Urologia. Especificamente, gos-
taria de pontuar dois eventos de grande importância 
para a sociedade urológica brasileira: o Maio Vermelho 
e o Uro Onco Litoral, que pude participar ativamente. O 
primeiro evento, de forma especial, foi idealizado para 
alertar a população sobre o câncer de bexiga, já que 
atinge o equivalente a 2,4% da população no país.

Nos dois últimos anos, 2018 e 2019, contamos 
com o apoio da Assembleia Legislativa, que iluminou 
o prédio da instituição em vermelho e cedeu espaço 
para palestras de conscientização, além de parceria 
com a Concessionária CCR AutoBAn, sistema Anhan-
guera-Bandeirantes. Foram distribuídos informativos 
nos pedágios para sensibilizar mais de 10 mil motoris-
tas sobre a prevenção da doença.

O mês de maio foi escolhido ancorado pelo Dia 
Mundial sem Tabaco, 31 de maio, criado em 1987 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar 
sobre a relação de doenças com o tabagismo. A cor 
vermelha foi adotada em analogia à coloração da urina 
com hematúria, sintoma característico da doença.

Já o Uro Onco Litoral, com o diferencial de encon-
tros paralelos de enfermagem e fisioterapia, nasceu 
com o objetivo específico de oferecer atualização da 
uro-oncologia à comunidade urológica. O simpósio 
acontece anualmente na cidade de Santos, sendo a 
versão de 2018, no Guarujá. Desde a primeira edição 
reuniu mais mil participantes. Vários convidados na-
cionais e internacionais contribuíram com conteúdo 
científico de alta qualidade. Registro o agradecimento 
a essa diretoria, a todos os apoiadores, organizado-
res, professores e participantes destes eventos, que 
certamente preencheram lacunas e foram ao encon-
tro dos anseios dos associados.

MAIO VERMELHO, UMA 
CAMPANHA A SERVIÇO 

DA POPULAÇÃO
Roberto Vaz Juliano, delegado da SBU-SP 
e coordenador da campanha Maio Vermelho

O evento Maio Vermelho foi idealizado para alertar 
a população sobre o câncer de bexiga, já que atinge 
o equivalente a 2,4% da população no país.
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OS BONS FRUTOS DO 
TRABALHO CONJUNTO
Geovanne Furtado Souza, 2º secretário da SBU-SP

J
untos somos mais fortes. A frase, que serviria 
de slogan a muitas empresas e negócios, pode 
parecer “batida” em primeiro momento, mas traz 
uma verdade profunda sobre as relações huma-

nas e a vida em sociedade.
A força da sociedade brasileira nas ‘Diretas Já’ foi 

fundamental para a reabertura democrática, assim 
como os ‘caras-pintadas’ contribuíram para a saída do 
então presidente Fernando Collor de Mello. Mais recen-
temente, a união do povo conseguiu aprovar o projeto 
de lei que ficou conhecido como ‘ficha limpa’.

São apenas exemplos de bons frutos colhidos do tra-
balho conjunto, o que também ocorre no âmbito das en-
tidades médicas. Criamos e aprovamos juntos a CBHPM 
(Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos) e continuamos lutando por ela até hoje.

Independentemente de quem esteja à 
frente das instituições representativas 
da nossa classe, as ações conjuntas 
devem sempre ocorrer.

Lado a lado, as associações representam e protegem 
os médicos todos os dias. Negociam seus honorários, 
gerais e por especialidade, defendem seus atos privativos 
e fazem o melhor para proteger a saúde dos pacientes.

Por este motivo, é fundamental que seus represen-
tantes atuem de forma integrada, em âmbito nacional, 
estadual e/ou regional. Não apenas a Seção São Pau-
lo da Sociedade Brasileira de Urologia e a Associação 
Paulista de Medicina, por exemplo, mas todas as enti-
dades associativas.

De acordo com a Demografia Médica de 2018, so-
mos pouco mais de 5.300 urologistas no Brasil e 1.500 
no estado de São Paulo. Entretanto, nossa força e po-
der de barganha aumentam significativamente quando 
nos unimos aos mais de 450.000 médicos generalistas 
e de outras especialidades que atualmente estão em 
atividade no nosso País, dos quais 150.000 em SP.

Independentemente de quem esteja à frente das ins-
tituições representativas da nossa classe, as ações con-
juntas devem sempre ocorrer. Eventos científicos, para 
os médicos e pacientes, ou ações integradas em defesa 
de direitos e visando a qualidade do atendimento nos 
sistemas público e suplementar de saúde são a melhor 
forma de provarmos todos os dias o valor dos médicos.

O caminho a ser percorrido ainda é longo, mas as 
vitórias obtidas dia a dia nos dão a força necessária 
para seguir em frente. Juntos.






