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PRESIDENTE DA SBU

Prezado Associado,

É com muita alegria e satisfação que estamos inaugurando
esta revista eletrônica exclusiva dos residentes brasileiros. Sem dúvida, este projeto proporcionará o crescimento da ciência brasileira e
refletirá positivamente na formação do urologista.
Os frutos desta nova publicação da Sociedade Brasileira de
Urologia não ficarão restritos aos residentes, mas atingirão todos os
urologistas brasileiros e, consequentemente, os nossos pacientes.
Quero parabenizar todos os que trabalharam no desenvolvimento
deste projeto e, de forma especial, a Comissão de ensino e treinamento, além dos doutores Azoubel e Ubirajara.

Aguinaldo Nardi
Presidente SBU
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PRESIDENTE DO CET

PUBLICAÇÃO NA RESIDÊNCIA: A CONFIRMAÇÃO
DA EXCELÊNCIA
O processo de aprendizado é constante e segue por toda a vida
do ser humano. Ao vencer cada fase desse processo, um novo desafio se agiganta a nossa frente e temos de ter os instrumentos para
sobrepujar. A exigência de publicação ao término da residência busca
desenvolver a capacidade de pesquisa pessoal e instigar a investigação urológica, e tem apresentado nítidas repercussões na esfera clínica diária. Urologista que publica costuma realizar mais procedimentos
complexos, atuar em uma amplitude maior dentro da Urologia e estar
mais familiarizado com as diretrizes internacionais, quando comparados
àqueles sem esse atributo.
Ao preparar um manuscrito, é necessário não só o conhecimento
técnico, que garante discernimento para a leitura de artigos em periódicos e para o julgamento da veracidade das informações, recebidas ou
oferecidas, pela leitura e produção de textos, mas é igualmente necessária uma ampla revisão do tema escolhido. Essas duas características
tornam o autor um profundo conhecedor de determinado tema.
A Comissão de Ensino e Treinamento está propiciando a todos
os residentes de Urologia do país a possibilidade de publicar sob a
supervisão de autores renomados. Acreditamos que essa revista eletrônica se tornará, em breve, uma das principais fontes de acesso rápido
na Urologia nacional, na medida em que o ato de publicar nela se tornar
rotina nos PRU e a partir da criação, nesses mesmos programas, de
linhas de pesquisa.

Wilson Busato
Presidente do CET
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Esta edição marca o início da RECET, revista que possui, em
sua essência, dois objetivos. O primeiro é abrir um canal entre a Sociedade Brasileira de Urologia e os residentes, futuros membros efetivos
da nossa Sociedade. O segundo é o de estimular a pesquisa científica
nas residências de Urologia. Nesse sentido, tenho a pretensão de dizer
que esta revista é um marco, pois, com um corpo editorial do mais alto
quilate, a RECET se destinará a publicar artigos originais, de revisão, ou
relatos de casos, em que o residente é o primeiro autor. Aumenta-se
a capacidade de interpretar a literatura e, por consequência, a visão
crítica do médico residente.
Precisaremos de alguns meses para publicar os primeiros artigos dos residentes. Nesta primeira edição da RECET, abordaremos
aspectos sobre a primeira fase de um trabalho científico que é a pergunta de pesquisa. Para tanto, alguns grandes urologistas do Brasil
discutem esse aspecto, que pode, ainda, ser chamado de hipótese
de pesquisa, nas suas respectivas áreas. Esta será uma boa oportunidade para conhecermos os “hot topics” em determinado assunto e
começarmos trabalhos científicos nesses temas. Também há um artigo
excelente sobre o uso da telemedicina como importante ferramenta de
aprendizado e comunicação.
A RECET terá, ainda, uma sessão de e-mails dos residentes,
que serão comentados. Por isso, enviem qualquer dúvida ou comentário
para o nosso endereço eletrônico.
Sejam bem vindos à RECET e aproveitem!
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