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Revista eletrônica da comissão de ensino e treinamento da sBU

E d i t o r i a l
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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E d i t o r i a l
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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E d i t o r i a l
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!

Editores

Fernando Nestor Facio
Marcelo Wroclawisky
Gustavo Carvalhal

Ubirajara Barroso Jr.
Editor-chefe
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Você sabia?

Você sabia?
A Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de
Urologia (CET-SBU) é uma comissão estatutária dessa Sociedade, e iniciou
suas atividades durante a presidência do Dr. Trindade. Sua criação e sua
orientação objetivaram procurar melhorar os Programas de Residência em
Urologia (PRUs) no país, tornando o treinamento dos residentes o mais uniforme possível.
Esta comissão vem sofrendo transformações em seu número de
componentes e em seus objetivos, de acordo com o crescimento e com as
mudanças que têm ocorrido na formação dos residentes. Por determinação
do estatuto da SBU, há a troca de 25% (no máximo) dos seus membros,
em cada troca de Presidência da SBU, que é composta, atualmente, por 18
urologistas dos mais diversos PRUs de 10 estados brasileiros.
A CET tem se preocupado em apoiar, e não apenas fiscalizar, o funcionamento das residências. Nosso objetivo é possibilitar a melhor formação possível ao médico residente e, para tanto, nos preparamos, estudando residências
nacionais e internacionais (de Urologia e outras especialidades), oferecendo os
nossos conhecimentos técnicos e legais para o estabelecimento e o desenvolvimento dos serviços existentes e, enfim, instalando novos PRUS.
Atualmente, a CET tem como coordenador o Dr. Wilson Busato Jr, de
Santa Catarina, que tem incrementado o seu funcionamento. Mantemos um
estreito contato com a Comissão Nacional de Residência Médica, através da
Dra. Maria do Patrocínio, secretária da CNRM, que tem participado ativamente das nossas reuniões. Essa ligação foi objeto de longas negociações,
realizadas por vários Coordenadores da CET e Presidentes da SBU.
Seguimos nos aperfeiçoando e nos colocando à disposição dos
PRUs, para trabalharmos juntos e obtermos a melhor formação para nossos residentes. Agradecemos, ainda, aos colegas, a acolhida que nos dão
quando vamos realizar as visitas.
Nancy Tamara Denicol

4

Nancy Tamara Denicol
Médica Urologista do Hospital de
Clinicas de Porto Alegre
Responsável pela Área Cirurgica
do Transplante Renal no Hospital
de Clinicas e Hospital Mãe de
Deus
Componente da Comissão de
Ensino e Treinamento da SBU
Tesoureira da SBU Seccional RS
Membro da Camera Técnica de
Urologia do CREMERS

Vol. 1 (1): 5-8; Jun | Set, 2012

coluna MBE
Medicina baseada
em evidências

A Evidência Científica
e o Julgamento Clínico
Estas são as duas principais ferramentas da prática médica, que se
complementam com perfeição e devem coexistir na tomada de decisão, cada
uma com sua função específica. Este é o Princípio da Complementaridade
entre a ciência e a decisão clínica. Este é, ainda, o princípio que dá sentido a
tudo o que se fala sobre evidências científicas; é o momento em que a ciência
se une com a habilidade do médico.
Denominamos propositadamente este como o Princípio da Complementaridade, pois é prevalente o equívoco de que a ciência faz oposição ao
julgamento clínico. Alguns se opõem à medicina baseada em evidências, pois
acreditam que esta prática exclui o julgamento clínico do processo, engessa o
médico, impedindo-o de pensar. Pelo contrário, a evidência científica precisa
do julgamento clínico para ser empregada. Na verdade, o processo mental de
aplicação do conhecimento científico é bem mais intenso do que na medicina
baseada em receita de bolo.
Outros consideram que a evidência científica é coisa para ser discutida nos porões da academia, enquanto a medicina é a prática, o mundo real,
como se teoria e prática fossem coisas antagônicas. Mal percebem que a teoria vem da prática, observada com cuidado, por estudos metodologicamente
adequados. Lembremo-nos de que não basta plausibilidade biológica (teoria)
para garantir eficácia ou efetividade (prática). Temos que observar a prática,
através de uma observação metodológica, científica. Por isso que teoria (evidência científica) é coisa muito mais prática do que o achismo.
Evidência sem julgamento clínico ou julgamento clínico sem evidência torna “capenga” a prática médica. Esta é uma das grandes causas de
decisões médicas equivocadas. Sendo assim, o primeiro objetivo deste texto
é deixar claro que ciência e julgamento clínico são funções complementares,
e não antagônicas. Em segundo lugar, precisamos discutir como estas duas
funções devem se complementar. Outro erro muito comum no pensamento
médico é confundir as funções destas duas ferramentas cognitivas. Digo:
achar que o julgamento clínico pode determinar se uma terapia é eficaz ou
achar que o médico deve copiar exatamente a conduta aplicada em um ensaio clínico. Equívocos.
Vamos organizar o pensamento: evidência serve para determinar se
uma terapia é eficaz, ou para verificar qual a melhor terapia ou, ainda, se um
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A Evidência Científica e o Julgamento Clínico

escolha inicial. Mas se, por outro lado, tivermos um
paciente de 40 anos, que gosta de jogar tênis e que
vinha, já, muito limitado pela angina, talvez a angioplastia traga um grande benefício de qualidade
de vida. Isto é julgamento clínico. Se tivermos um
paciente assintomático com obstrução coronária, é
“burrice clínica” instituir um tratamento que apenas
controla sintomas. Controlar sintoma no assintomático? Bem, para quem mora em Marte, aviso que
esta é uma prática em nosso mundo. E isso não decorre só do distanciamento do médico em relação à
evidência, decorre, também, do distanciamento em
relação ao julgamento clínico, preguiça de pensar.

exame é acurado. Ponto. Julgamento clínico serve
para analisar se a terapia eficaz (ou a melhor terapia ou o método acurado) deve ser aplicada a um
dado paciente.
Vamos aos exemplos.
Exemplo 1. Imaginem que um ensaio clínico determina a eficácia de uma terapia quimioterápica que prolonga de 3 para 6 meses a vida de
um paciente com câncer. Porém, o mesmo ensaio
clínico demonstra que a qualidade de vida do paciente piora como consequência dos efeitos colaterais da quimioterapia e ainda quantifica o grau de
redução na qualidade de vida. Até aqui, temos uma
informação científica verdadeira, que não poderia
ser obtida com a mesma confiabilidade a partir da
experiência clínica. Até este ponto, utilizamos a
ferramenta científica, como deve ser feito. Agora,
começaremos a usar o julgamento clínico na decisão final. O que seria melhor: 3 meses de vida com
razoável qualidade ou 6 meses de vida de qualidade ruim? Essa não é uma pergunta científica. Para
tomar esta decisão, o médico precisa de experiência com casos anteriores, sensibilidade, intuição e
capacidade de captar (ou ouvir) o real desejo do paciente e de sua família. Percebam, neste exemplo,
que os dois processos cognitivos (conhecimento
científico e julgamento clínico) se complementam,
porém, cada um mantém sua função.

Exemplo 3. Estatina reduz mortalidade de
pacientes com dislipidemia e que já tiveram infarto.
Isso é evidência científica. Quanto reduz? Número
necessário a tratar (NNT) de 25 para um tratamento
de 5 anos2. Deparo-me, agora, com um paciente
que há um ano apresentou um problema de rabdomiólise sem causa definida (não usava estatina),
com disfunção renal, que ficou por 40 dias internado na UTI. Uso estatina? Esse medicamento reduz
mortalidade, é prevenção secundária! O julgamento
clínico utiliza o dado científico de que apenas 1 em
25 pacientes tratados com estatina se beneficiará com a prevenção de morte. Este conhecimento
científico quanto à magnitude do benefício nos permite julgar que não devemos indicar estatina para
este paciente, que quase morre de rabdomiólise
recentemente. Mas, se o NNT da estatina fosse de
1, sem dúvida, usaríamos a droga. Entre 1 e 25,
pensaríamos. Isso é julgamento clínico, é a prática
do pensar.

Exemplo 2. O conhecimento científico indica que, na doença coronária estável, implante de
stent coronário não reduz mortalidade, nem infarto, apenas promove melhor controle dos sintomas
com relação ao tratamento farmacológico isolado1.
Sendo assim, temos a liberdade de escolher tratamento clínico ou angioplastia para um paciente com
angina estável. A escolha é nossa, e essa liberdade é embasada em evidências. Agora, usaremos
o julgamento clínico para escolher, utilizando nossa
experiência, intuição e sensibilidade. Se tivermos
um idoso, limitado funcionalmente pela própria idade, o tratamento medicamentoso pode ser a melhor

Exemplo 4. Em pacientes que nunca tiveram infarto, estatina não reduz mortalidade, apenas
reduz eventos cardiovasculares, com NNT maior
do que o acima citado3. Se um paciente relata dor
muscular com uso da droga, o que faço? Se o julgamento clínico me indica que a qualidade de vida
do paciente está muito prejudicada, não seria absurdo suspender a droga (julgamento), visto que é
apenas 1 em muitos pacientes que se beneficiam
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aquele caso se trata de uma síndrome coronariana aguda. É uma elevação de marcador de necrose
circunstancial, secundário a aumento de consumo
ou redução de oferta por hipotensão, hipoxemia? O
edema agudo de pulmão foi consequência de um
infarto ou foi o edema agudo que causou a elevação
de troponina? Isto é julgamento clínico.
Percebam que em todos estes exemplos
utilizamos as duas ferramentas cognitivas e que em
nenhum caso confundimos as suas funções. Não
devemos achar que é o julgamento ou a experiência clínica que determina a verdade sobre eficácia,
nem sobre acurácia, mas não é apenas a evidência
que determinará a conduta médica final.
Evidência científica precisa de médico para
beneficiar o paciente, e o bom médico é aquele
que se utiliza do conhecimento científico como pre-

da terapia (evidência), o que não chega a reduzir a
taxa de mortalidade.
Exemplo 5. Temos um método de imagem
comprovadamente acurado com base em ciência.
Mas é o julgamento clínico que vai nos dizer qual
paciente deverá ter o método utilizado, é o pensamento médico que determinará a probabilidade
pré-teste que mostrará a necessidade do exame.
Pacientes de baixa probabilidade pré-teste não se
beneficiam da pesquisa de isquemia miocárdica,
por exemplo, por métodos de imagem ou teste ergométrico, pois as razões de probabilidade não são
boas o suficiente para nos fazer mudar de ideia, no
sentido de que este paciente de baixa probabilidade
clínica, na verdade, tem a doença. O conhecimento
da acurácia destes testes é científico (não por expe-

“Precisamos do julgamento clínico, portanto, para identificar quando
estamos nas raras situações de plausibilidade extrema, quando o
tratamento deve ser adotado a despeito da ausência de evidências.”
missa básica para seu julgamento clínico. O mau
médico é aquele que acha que pode gerar conhecimento baseado no achismo ou em sua anedótica
experiência médica. Experiência médica boa é a resultante do treinamento em alinhar o conhecimento
científico ao julgamento clínico.
Temos dois cérebros, o esquerdo (racional)
e o direito (intuitivo, emocional, criativo). Precisamos utilizar os dois cérebros da decisão médica e
não apenas um deles, como se tivéssemos sofrido
um acidente vascular cerebral hemisférico. Não podemos ser médicos sequelados, sem o hemisfério
esquerdo (sem evidências) ou sem o hemisfério
direito (julgamento). Estes dois devem se complementar, como tudo na vida.
A magia da medicina ocorre quando nosso
processo mental de decisão permite a sinergia da
evidência com o julgamento clínico. Neste momento, a medicina baseada em evidência ganha outra
dimensão, a dimensão de beneficiar o paciente.

riência), enquanto que este raciocínio probabilístico
é julgamento clínico.
Como diz o Princípio da Hipótese Nula, uma
conduta se justifica pela demonstração de sua eficácia. Na ausência dessa demonstração, não devemos adotar a conduta. Mas precisamos do julgamento clínico para identificar a exceção ao Princípio
da Hipótese Nula. Precisamos do julgamento clínico, portanto, para identificar quando estamos nas
raras situações de plausibilidade extrema, quando
o tratamento deve ser adotado a despeito da ausência de evidências.
Precisamos também do julgamento baseado em experiência clínica para reconhecer que o
paciente em questão é do tipo que foi representado
por um dado ensaio clínico. Sei que um anticoagulante deve ser usado em síndromes coronarianas
agudas, por evidências científicas. Porém preciso
do julgamento clínico para avaliar se realmente
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Como interpretar
um artigo científico?
A leitura de textos científicos tem sido cada vez mais realizada por
diversos profissionais de saúde. As razões ou interesses mais evidentes para
esse crescimento são as necessidades de, primeiramente, aprofundar conhecimentos prévios e, também, a de conhecer as tendências mais modernas,
que influenciam o diagnóstico e o tratamento das diversas afecções. Nesse
sentido, o primeiro item que nos chama a atenção é o título do artigo, o chamariz que o leitor terá para se interessar em ler o texto na íntegra.
Quando nos referimos às comunicações científicas, podemos considerar diferentes tipos de publicação, cada qual com o seu valor científico, que
pode ser mensurado criticamente, sendo os principais tipos: artigo de revisão
bibliográfica, relato de caso clínico e os trabalhos originais de pesquisa clínica ou experimental.
Entretanto, a tarefa de escolher um bom texto e, mais especificamente, um bom artigo científico, tem sido cada vez mais complexa, em virtude da
quantidade enorme de informação disponível, hoje, na literatura especializada. Além disso, discernir a qualidade do que é ou não confiável talvez seja o
maior desafio a ser vencido.
Outras características importantes a serem analisadas são a qualidade do periódico em que o artigo foi publicado e as características dos autores.
Desta forma, é importante conhecer se a revista em questão é indexada, se
tem corpo editorial com revisores cegos (ou seja, quem revisa não conhece
os autores do trabalho), assim como é, também, importante, saber qual é o
fator de impacto e o índice de rejeição da revista, bem como as linhas de
pesquisa dos autores e das instituições às quais pertence o manuscrito.
A leitura de um artigo científico deve ser crítica no sentido de entender as limitações e as mensagens reais da pesquisa reportada. Os leitores
precisam ser capazes de julgar os métodos de aferição dos resultados, os
argumentos contrários ou a favor da ideia central e se a interpretações dos
dados obtidos nas diversas intervenções foram baseadas em fundamentos
matemáticos, ou se são apenas opinião dos autores. Logo, a avaliação do
método é um filtro importante para o leitor, no sentido de que possibilita a
este saber se os resultados obtidos pelo pesquisador são confiáveis.
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Como interpretar um artigo científico?

É relevante também que se tenha em mente
a determinação da amostra, as técnicas de pareamento, em caso de estudos comparativos, e a descrição dos passos seguidos pelos investigadores,
elementos que devem ser analisados minuciosamente, no sentido de identificar vieses que poderiam enfraquecer ou mesmo invalidar as conclusões obtidas.
Com relação à análise dos resultados, devemos observar números e proporções com bastante
cautela. Em geral, as proporções podem expressar
a magnitude do evento melhor do que os números.
No entanto, dependendo do número de indivíduos
na amostra, as porcentagens podem fornecer uma
impressão distorcida. Um evento raramente reportado na literatura, que esteja presente em 1 de 2
indivíduos estudados, pode dar a falsa impressão
de que o evento está presente em metade da população. Outro erro comum na analise dos dados
é o de extrapolar os resultados obtidos no estudo
a outras populações, que não têm características
semelhantes às dos pacientes incluídos no estudo
em questão.
Uma última analise importante a ser realizada refere-se à coerência das conclusões. Muitos
autores, baseados em dados da literatura, e não
na sua pesquisa em si, tiram conclusões que não
seriam fundamentadas apenas pelos seus próprios
resultados. Este é um erro comum, que deve levar à
reflexão do leitor para a real contribuição do estudo.
Levando em consideração o acima exposto,
este artigo tem por objetivo, portanto, descrever, de
forma simples e didática, uma sistemática na leitura crítica de artigos científicos. Não temos a pretensão de ensinar conceitos profundos de estatística
e metodologia científica, mas objetivamos oferecer
algumas dicas práticas, no sentido de auxiliar o leitor a escolher melhor o que vai ler, se seu tempo
for limitado, e, também, permitir que avalie melhor
o significado dos resultados descritos nas comunicações científicas.

OS 10 ELEMENTOS BÁSICOS DA
INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA
1. Título
2. Autores e origem
3. Objetivo (metodologia)
4. Desfechos (metodologia)
5. Intervenção (metodologia)
6. Desenho (metodologia)
7. Resultados e análise de gráficos e tabelas
8. Vieses
9. Validade: Interna/ Externa
10. Aplicação da informação na prática

SELECIONANDO MELHOR O QUE VAMOS LER
Uma das maneiras de iniciar a nossa pesquisa é procurando artigos baseados em temas em
que temos interesse. Para isso, existem diversas
bases de dados, sendo as mais utilizadas em nosso
meio o PUBMED, a SCIELO e o Google Acadêmico;
porém, uma série de outros endereços podem ser
encontrados no Quadro 1. Nestas bases de dados,
encontram-se resumos ou artigos, que podem ser
pesquisados através de palavras-chave oriundas
do título, do texto em si, do nome de autores, do
periódico etc.
Se a ideia é procurar por atualização mais
ampla, utilizar o termo review após o assunto, como
ferramenta que filtrará apenas os artigos com revisão mais abrangente.
Vale a pena saber também que, hoje, as
publicações científicas são classificadas em níveis
de evidência científica, de acordo com o rigor da
metodologia e da maneira como são reportados
os resultados. A classificação mais utilizada é a de
Oxford, que mostramos a seguir, no Quadro 2.
Se, por outro lado, a ideia for consultar estudos comparativos de maior valor científico, digitar
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O PAPEL DO TÍTULO

randomized controlled trials após a palavra-chave,
o que permitirá a seleção de estudos com melhor
nível de evidência. A busca por meta-análises pode
também ser realizada em sites específicos.
Caso a intenção seja estudar uma doença
rara, pode ser necessário recorrer aos tradicionais
relatos de caso clínico como única fonte de informação disponível.

A primeira grande virtude de um artigo é ter
um título de impacto e que corresponda integralmente ao que está sendo exposto no trabalho. Além disso,
sempre que possível, ele deve ser claro e objetivo.
Lendo o título, pode-se ter uma ideia do
que os autores desejaram estudar. O título pode

Quadro 1: Sites mais importantes, relacionados à atualização na área médica

Busca de artigos originais
Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
Healthgate (http://www.healthgate.com)
Medical SumSearch (http://SumSearch.UTHSCSA.edu/cgi-bin/samartsearch.exe )
Scielo (http://www.scielo.org/php/index.php)
Jornais técnicos com artigos de revisão e meta-análises
Evidence-Based Medicine (http://www.bmjpg.com/data/ebm.htm )
ACP Journal Club (http://www.acponline.org/journals/acpjc/jcmenu.htpm )
Cochrane Collaboration (www.cochrane.co.uk ou www.cochranelibrary.net)
Normas ou recomendações (consensos) clínicas (Guidelines)

American College of Physicians (http://www.acponline.org)
Canadian Medical Association (http://www.mls.cps.bc.ca/mlsbkmk.htm )
Centre for Evidence based Medicine (http://cebm.jr2.ox.ac.uk )
National Cancer Institute (http://www.nci.nih.gov)
PDQ (Physician's Data Query)(http://www.nci.nih.gov/pdq.htm)
National Guideline Clearinghouse (http://www.guidelines.gov/index.asp )
Projeto Diretrizes da AMB (http://www.projetodiretrizes.org.br/)
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Quadro 2: Classificação de Oxford para nível de evidência e graus de recomendação
para intervenções terapêuticas

ser mais genérico ou mesmo ser uma afirmativa,
podendo, ainda, incluir achados relevantes, delineamento, sujeitos e número amostral.
O objetivo maior dos autores redigindo um
bom título é despertar o interesse do leitor. Por isso,
uma análise inicial do artigo inclui uma visão crítica
do título, no sentido de verificar, após a leitura de
todo o artigo, se existe coerência entre a ideia exposta e os achados do trabalho.

Centro de Medicina baseada em evidências de
Oxford (Maio 2001)
Nível

Intervenções terapêuticas

1a

Revisões sistemáticas de ensaios clínicos
randomizados com homogeneidade

1b

Ensaios clínicos randomizados individuais com
intervalos de confiança estreitos

1c

“Séries tudo ou nada” Não seria: Séries “tudo ou
nada” (?)

2a

Revisão sistemática de estudos observacionais
com homogeneidade

2b

Estudo de coorte incluindo ensaio clínico
randomizado de baixa qualidade (ex. < 80% de
seguimento)

2c

Pesquisas de desfechos outcomes e estudos
ecológicos

3a

Revisão sistemática de estudos de casos-econtroles com homogeneidade

3b

Estudos individuais de casos-e-controles

4

Série de casos ou coortes ou estudos de casos-econtroles com problemas metodológicos

5

Opinião de especialistas sem revisão crítica
explícita, ou baseada na fisiologia, ou em
princípios

Exemplo:
PLoS Med. 2009 December; 6(12):
e1000197.
Immediate Risk for Cardiovascular Events
and Suicide Following a Prostate Cancer Diagnosis: Prospective Cohort Study
Katja Fall,#1,2* Fang Fang,#1 Lorelei A. Mucci,2,3 Weimin
Ye,1 Ove Andrén,4 Jan-Erik Johansson,4 Swen-Olof Andersson,4 Pär Sparén,1 Georg Klein,5 Meir Stampfer,2,3
Hans-Olov Adami,1,2 and Unnur Valdimarsdóttir1,6
Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
2
Department of Epidemiology, Harvard School of
Public Health, Boston, Massachusetts, United States of America.
3
Channing Laboratory, Department of Medicine,
Harvard Medical School, Boston, Massachusetts,
United States of America.
4
Örebro University Hospital, Örebro, Sweden.
5
The Microbiology Tumor Biology Center, Karolinska
Institutet, Stockholm, Sweden.
6
Centre of Public Health Sciences, University of Iceland, Reykjavík, Iceland.

1

Graus de recomendação
A

Estudos nível 1 consistentes

B

Estudos nível 2 ou 3 consistentes ou extrapolações a
partir de estudos nível 1

C

Estudos nível 4 ou extrapolações a partir de estudos
nível 2 e 3

D

Estudos nível 5 ou estudos inconsistentes ou
inconclusivos de qualquer nível

COMO AVALIAR A IMPORTÂNCIA DOS
AUTORES E DA INSTITUIÇÃO DO ARTIGO?
Após o nosso interesse despertado pelo
título, o próximo passo é verificar a competência
científica dos autores e da instituição em questão,
no sentido de produção científica, na linha de pesquisa a que pertence assunto em questão.
Em geral,o primeiro autor é o indivíduo que
propôs o trabalho, ou quem se envolveu mais inten-

Produzido por: Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug
Badenoch, Sharon Straus, Brian Haynes e Martin Dawes, a partir
de novembro de 1998.
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samente no estudo. O último autor, normalmente, é
o orientador responsável pela linha de pesquisa, o
chefe do laboratório ou o professor de maior grau
ou reconhecimento acadêmico. Para verificar a produção de cada um dos envolvidos, normalmente, se
sugere consultar o currículo Lattes ou as citações
do Medline.
Vale, ainda, verificar se a instituição e o referido departamento ou laboratório têm tradição de
publicações nessa linha e, especialmente, se existe fonte pública de financiamento para o trabalho.
Este último item não garante a qualidade mas, certamente, sugere que o projeto tem boa metodologia, uma vez que foi revisado por pares de alto nível
antes da sua execução.
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Exemplo: Site UroToday, cujo cadastro permite receber apresentações e resumos comentados de artigos de um assunto específico (no caso,
câncer urológico), recentemente divulgados (Quadro 3).
A METODOLOGIA AVALIADA EM 10 QUESTÕES
ESSENCIAIS
Uma série de questões deve ser respondida, no sentido de verificar se o trabalho está bem
estruturado metodologicamente. É importante que
cada um dos elementos a seguir seja conhecido,
para dar credibilidade à pesquisa e aos seus resultados:

QUAIS SÃO O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA
DO RESUMO?

1. Qual é o tipo de estudo e seu nível de evidência?
2. Há descrição clara da população incluída?

O resumo é uma síntese de todo o trabalho, que tem, geralmente, um limite de palavras
ou caracteres determinados pelas revistas para as
quais pode ser submetido. Um bom resumo deve
ser autoexplicativo, devendo apresentar, sucintamente, o objetivo do estudo, os métodos (amostra
e procedimentos) e os resultados mais importantes,
finalizando com conclusões coerentes. A descrição
do texto pode ou não ser estruturada em sessões,
dependendo da revista.
A leitura sistemática de resumos de um determinado assunto pode dar uma ideia da produção
científica na área em questão, oferecer a oportunidade de conhecer, ainda que superficialmente, uma
grande quantidade de informações e, finalmente,
permitir que possamos selecionar melhor o que
pretendemos ler na íntegra.
Existem alguns sites específicos que, após
cadastro gratuito, enviam resumos comentados
por e-mail, considerando determinado assunto de
interesse. Essa, além das bases de dados consagradas já descritas anteriomente, é uma dica interessante e moderna para se manter ciente do que
é mais atual.

3. Os critérios de inclusão e exclusão são coerentes
e éticos?
4. Há aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido?
5. Os desfechos primários e secundários a serem
estudados estão adequados?
6. Os métodos escolhidos de aferição são os mais
adequados para avaliar os desfechos?
7. Seria possível a qualquer pesquisador da área
reproduzir a metodologia técnica descrita pelos
autores?
8. A intervenção a ser aplicada foi explicada com
detalhes (tempo, frequência, dose, intensidade
etc), com fontes bibliográficas atuais e confiáveis?
9. O cálculo da amostra foi apresentado e está coerente com outros estudos similares já realizados?
10.
Foram descritos os testes estatísticos para
cada pergunta ou comparação realizada?

13
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Quadro 3
Prostate Cancer

Browse categories

EORTC-NCI-AACR 2010 - The concept of synthetic lethality
- Session Highlights
BERLIN, GERMANY (UroToday.com) - Dr. Thomas
Helleday from Oxford University discussed the
DNA damage response as an anti-cancer barrier.
read more

EORTC-NCI-AACR 2010 - Targeting the Chk 1//Cdc25A
pathway in p53-deficient tumors - Session Highlights

BERLIN, GERMANY (UroToday.com) - Dr. Helen
Piwnica-Worms, Washington University, St. Louis,
discussed genotoxic and replicative stress.
read more

Renal Cancer
EORTC-NCI-AACR 2010 - The concept of synthetic lethality
- Session Highlights
BERLIN, GERMANY (UroToday.com) - Dr. Thomas
Helleday from Oxford University discussed the
DNA damage response as an anti-cancer barrier.
read more

EORTC-NCI-AACR 2010 - Targeting the Chk 1//Cdc25A
pathway in p53-deficient tumors - Session Highlights

BERLIN, GERMANY (UroToday.com) - Dr. Helen
Piwnica-Worms, Washington University, St. Louis,
discussed genotoxic and replicative stress.
read more

Testicular Cancer
AUA NY 2010 - AUA male health initiative - Slide
Presentation
KRAKOW, POLAND (UroToday.com) - Presented
by Steven A. Kaplan, MD at the Annual Meeting
of the AUA - New York Section - October 3 - 9,
2010 - Kraków, Poland
read more
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UMA LEITURA CRÍTICA DOS RESULTADOS
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medidas no tempo, comparando duas ou mais variáveis, os gráficos de dispersão são os mais adequados. Para comparações de uma mesma medida
e desvio-padrão no tempo, utilizamos os gráficos
de linha ou, também, os do tipo Box plot. Se desejamos mostrar diversas variáveis em meta-análise,
utilizamos os gráficos do tipo Forest plot.

Todo trabalho é realizado visando obter resultados para serem analisados. No entanto, cabe
cautela para verificar se o que está sendo mostrado
na forma de texto, figura, gráfico ou tabela é a melhor maneira de expressão e se tais informações
estão de acordo com o que realmente foi obtido no
estudo. Além disso, dados importantes podem ser
omitidos, no sentido de ocultar algum resultado fora
do interesse dos autores. Seguem, abaixo, algumas
questões a serem analisadas, para a avaliação dos
resultados descritos em artigos:

5) Os fluxogramas apresentados definem
bem os passos sequenciais no estudo? A presença
de fluxogramas é particularmente útil em estudos
de meta-análise, mostrando, por exemplo, a estratégia de busca e o número de citações sendo filtradas passo a passo.

1) Os dados apresentados seguem uma sequência lógica e estão relacionados aos objetivos do
estudo?

6) Os dados estão expostos através de proporções, medidas de tendência central e de desvio-padrão? Muitas vezes os valores médios entre
duas variáveis podem ser semelhantes, porém, se
o desvio-padrão de uma das variáveis for muito
grande, pode haver um erro comparativo, especialmente se o espaço amostral for pequeno.

2) Os autores referem a ocorrência e os
motivos para eventuais “perdas amostrais”? Estudos com perda significativa da amostra inicial têm
um risco maior de obter resultados inacurados do
que aqueles com pequenas perdas (< 10%).
3) Uma tabela inicial com a característica
das diferentes populações estudadas foi apresentada? Foram realizados testes estatísticos de comparação dos dados demográficos entre as amostras
comparadas? Curiosidade: É clássico o trabalho
publicado no New England J Medicine, comparando maçãs com peras e mostrando que, de acordo
com o método empregado naquele estudo, foi comprovado que ambas são iguais. Esse é um exemplo de que o passo inicial da análise comparativa
é verificar se duas amostras que se quer comparar
são equivalentes quanto aos dados demográficos.
Se partirmos do pressuposto errado (amostras diferentes), estaremos sujeitos a cometer falhas na
avaliação dos resultados.

7) Os resultados são considerados estatisticamente significativos, avaliando-se o valor de p e
seus intervalos de confiança?
8) Parece haver omissão de algum resultado importante?
VIÉS: QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ARMADILHAS
QUE PODEM INVALIDAR OU ENFRAQUECER
AS CONCLUSÕES?
O viés é qualquer tendência na coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão de dados,
que possa levar a conclusões que sejam sistematicamente diferentes da verdade.
Cabe ao leitor buscar, com atenção, os potenciais vieses do estudo, pois estes podem ter
impacto direto nos resultados e nas conclusões
fornecidas.

4) Os gráficos, tabelas e figuras são de fácil
avaliação, autoexplicativos e organizados? Existe
uma infinidade de formas de exposição de resultados. Por exemplo, se queremos mostrar sobrevida
no tempo, o ideal é representar através de curvas
do tipo Kaplan-Meyer. Quando comparamos várias

Os 3 tipos mais comuns de erros relacionados à pesquisa são:
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•
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5) O autor abre o horizonte ou, eventualmente, sugere novas propostas de pesquisa na
área?

Viés de seleção: comparações entre grupos de
pacientes que diferem em outros determinantes de desfecho, além do que está sendo estudado.
Viés de confusão: quando os efeitos atribuídos
à exposição de interesse podem sofrer interferência de uma variável externa.
Viés de aferição: diferença nos métodos de
aferição entre os grupos ou acompanhamento
mais regular do grupo tratado.

6) Os resultados obtidos permitem alguma
generalização para outras populações de pacientes?]

O TRABALHO AVALIADO TEM VALIDADE?
Existem dois tipos de validação que devem
ser observadas:

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: A CAPACIDADE DO
AUTOR DE VALIDAR OU REFUTAR AS HIPÓTESES
INICIALMENTE FORMULADAS

Validade interna
Procurar, nos procedimentos do estudo,
explicações para obtenção dos resultados alcançados:

A discussão é a parte do artigo onde o autor faz uma análise crítica dos resultados obtidos e
os compara aos dados presentes na literatura em
questão. É, certamente, a parte mais prazerosa de
ser lida, porém, não se pode incorrer no erro de
assumi-la como verdadeira sem, previamente, analisar a metodologia e os resultados.
Uma analise crítica da discussão também
inclui um conhecimento técnico mais apurado da
literatura, no sentido de saber se os argumentos do
autor têm suporte no que está previamente relatado
por outros autores, ou se o autor utiliza apenas argumentos e referências que lhe são favoráveis, de
acordo com sua hipótese. Nesta sessão, algumas
perguntas importantes também devem fazer parte
de uma análise mais crítica:

•
•
•

Quando forem observadas diferenças entre os
grupos, isso pode ser atribuído à intervenção?
A randomização foi realizada por método aceitável para o estudo em questão?
É importante avaliar a adequação entre o objetivo, os métodos e os testes utilizados, bem
como os resultados alcançados.

Validade externa
Procurar populações externas onde seja
aceitável a reprodução dos resultados encontrados.
São pontos-chave para validação externa:
•
•

2) É apresentada, na sessão, uma discussão ampla sobre o que já existe na literatura?

Definir para quem o resultado se aplica.
Verificar: Até que ponto as respostas dos estudos podem ser generalizadas? O tamanho da
amostra tem influência na interpretação e generalização dos resultados?

3) O texto procura explicar os achados divergentes e tenta formular hipóteses para os diversos achados?

QUAL A REAL APLICABILIDADE CLÍNICA DOS ACHADOS ENCONTRADOS NOS ESTUDOS?

4) O autor discute as principais limitações
do estudo?

Muitos estudos são idealizados para confirmar
hipóteses aparentemente comprovadas de maneira

1) A discussão aborda as principais perguntas motivadas pelo estudo?
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empírica, enquanto outros estudos mais são exploratórios e os seus resultado e análise, por si só,
são importantes para a Ciência.
Uma tarefa que pode, realmente, ser difícil é
definir se certo achado ou estudo se aplica ao diagnóstico ou tratamento de um determinado paciente.
Talvez as perguntas mais importantes a serem respondidas nessa avaliação girem em torno
de se o resultado obtido serve para ajustar as nossas decisões terapêuticas; se oferece nova terapêutica ou, ainda, se sugere o abandono da prática
por nós realizada até o momento.
Inicialmente, deve-se lembrar que resultados estatisticamente significantes não querem
dizer, de maneira obrigatória, que sejam clinicamente significantes, e vice-versa. Por exemplo,
imaginemos um novo tratamento oncológico, que
confere uma melhora estatisticamente significativa de 35% na sobrevida com relação ao placebo,
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dado que, à primeira vista, nos parece ser excepcional. Os efeitos colaterais graves secundários ao
tratamento com a droga nova foram 2 vezes mais
frequentes do que com placebo (5 x 10%). No entanto, os pacientes com placebo sobreviveram em
média, 2 meses, quando comparados aos 3 meses
verificados naqueles que receberam a nova droga.
Ainda que consideremos positivo o resultado acima descrito, devemos ponderar se vale a
pena prolongar a vida de determinado indivíduo sob
o risco de piorar a qualidade de uma vida que nos
parece estar no final. Esse tipo de dilema é comum
na prática e faz parte da atividade dos profissionais
que estão envolvidos no tratamento de pacientes.
Espero que com as explicações e sugestões simples, fornecidas nesse artigo, os residentes de Urologia possam manter-se atualizados, entendendo o real valor dos resultados descritos em
artigos científicos.
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A Pergunta
de Pesquisa
A pergunta de pesquisa é o primeiro passo de uma investigação
científica. Quanto melhor for a pergunta de pesquisa, melhor será o trabalho. Evidentemente, muitos outros fatores estarão no meio do caminho,
como o tamanho da amostra, o desenho do estudo, o tipo de avaliação,
a intervenção realizada, a análise estatística. A escolha da pergunta de
pesquisa é essencial tanto para os estudos quantitativos (expressos em
números) quanto para os qualitativos (não expresso em números).
A pergunta de pesquisa deve preceder a construção do questionário e a coleta de dados. É comum àqueles menos experientes em pesquisa coletar dados baseados em um questionário estruturado, mas com
o intuito de apenas avaliar a experiência pessoal ou a de um grupo com
uma determinada intervenção. Essa é a pior forma de realizar um trabalho
científico porque, com altíssima probabilidade, faltarão informações para
responder uma pergunta de pesquisa, informações essas que advirão no
decorrer da coleta de dados.
Como nasce a pergunta de pesquisa

Não é fácil construir uma boa pergunta de pesquisa. Ela nasce de
uma dúvida gerada com a experiência profissional ou pelo conhecimento
teórico de determinado assunto. Como exemplo, um urologista pode achar
que uma modificação técnica realizada por ele facilita a cirurgia e reduz o
tempo cirúrgico e a morbidade. Daí, então, ele decide fazer uma pesquisa
sobre o tema. A partir da pergunta de pesquisa, segue o próximo passo
fundamental: o conhecimento amplo da literatura. Na maior parte das
vezes, o autor da pergunta decepciona-se ao descobrir, depois de estudar,
que essa pergunta já foi respondida por outros, mas isso não é motivo
de desistência. Muitas vezes, os autores dos trabalhos precedentes não
usam a metodologia correta, o que torna possível que um outro trabalho
possa ser publicado com uma melhor metodologia. Além disso, repetir um
trabalho pode ser válido quando o tema é importante é controverso, pois é
a partir da repetição dos métodos que nascem as metanálises.
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O estudo quantitativo busca responder o
que, onde ou quando acerca do tópico de pesquisa. É um estudo que envolve construção de variáveis, usa modelos matemáticos e estatísticos. Uma
técnica para construir uma pergunta de pesquisa
em estudos quantitativos é usar o método PICOS
(population, intervention, comparison, outcome,
study)1,2,3. Por exemplo: Será que indivíduos acima
de 50 anos com hiperplasia prostática (população), que são submetidos à cirurgia endoscópica
da próstata a laser (intervenção), têm maior redução dos sintomas que aqueles submetidos à RTU
de próstata (comparação), num seguimento de 2
anos (seguimento), num ensaio clínico randomizado
( tipo de estudo)? Com a maturidade, a pergunta
nasce espontaneamente, sem a necessidade de
usar desse artifício (Tabela 1).
O estudo qualitativo busca aprender por
que e como. Como exemplo, a disfunção sexual
pode ser quantificada por escores (estudo quantitativo), mas saber o impacto que uma disfunção erétil
tem na relação de um casal somente pode ser respondida com um estudo qualitativo. Um exemplo:
como a disfunção sexual (fenômeno) afeta o relacionamento (significado do fenômeno, podendo-se
subdividir por etnia ou classe social, por exemplo)
de um casal (participantes). Um estudo pode ser
misto quando é quantitativo e qualitativo.
Algumas questões importantes, que devem
ser feitas relacionadas à pergunta de pesquisa, são:

Mais comumente, o conhecimento da literatura precede a pergunta de pesquisa. Esta,
muitas vezes, nasce depois da leitura de um artigo, ao discordar-se da metodologia nele utilizada,
e da busca de alguma ideia que melhore a qualidade do manuscrito lido. Segue um exemplo para
ilustrar: imaginemos que um trabalho tipo série de
casos aborda os resultados de uma nova medicação, usada para tratar a bexiga hiperativa. O leitor
pode questionar-se, após a leitura: será que o uso
dessa droga é melhor do que não fazer nada? Será
que essa droga é melhor do que as pré-existentes?
Será que existe alguma característica clínica ou da
população que interfira nos resultados dessa nova
droga? Como veem, nasceram 3 perguntas de pesquisa. Daí o leitor terá que buscar, na literatura,
a existência ou a não existência de algum estudo
comparativo dessa nova droga com placebo (pergunta 1), se já foi comparada com as drogas pré-existentes, inclusive com análises de toxicidade e
custo (pergunta 2) e se há algum estudo que tenha
avaliado preditores de sucesso para essa droga
(pergunta 3).
Raramente um trabalho é completamente
original. Geralmente, estes nascem da descoberta
de uma nova técnica cirúrgica, de um novo exame
ou de uma nova droga ou intervenção. Mas interpretar um trabalho e melhorá-lo abordando aspectos jamais abordados também é original.
Quando uma pergunta de pesquisa deriva
de outras já respondidas, existe, então, uma linha
de pesquisa.

1) Você conhece bem a literatura?
2) Quais são as perguntas mais importantes
no campo estudado?
3) Que áreas precisam ser mais exploradas?
4) O meu estudo preencherá alguma lacuna? Levará a um maior entendimento do problema?
5) Alguma outra pesquisa abordou o problema?
6) Algum estudo dessa natureza já foi realizado? Se sim, há espaço para melhorá-lo?
7) É a época correta para se realizar uma
pesquisa sobre o tópico? É atual ou está ficando obsoleto?

Principais fontes da pergunta de pesquisa:
- Prática diária
- Literatura
- Hipóteses
A pergunta de pesquisa e a metodologia

A pergunta de pesquisa não se encerra na
dúvida, mas deve contemplar a população e a metodologia científica que será aplicada.
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Tabela - Estratégia PICOS para a pergunta de pesquisa.

Acrônimo

Definição

Descrição

P

Paciente ou problema

Um grupo
de pacientes com uma condição
particular ou um problema de saúde

I

Intervenção

Representa a intervenção de
interesse, que pode ser terapêutica
(ex.: RTU de próstata),
preventiva (ex.: profilaxia antibacteriana para evitar infecção urinária),
diagnóstica
(ex.: uso da ressonância na incontinência urinária feminina),
prognóstica, administrativa ou
relacionada a assuntos econômicos (custos envolvidos com determinado
tipo de intervenção).

C

Controle ou comparação

Definida como uma intervenção
padrão, a intervenção mais
utilizada ou nenhuma intervenção

O

Desfecho (“outcome”)

Resultado esperado

S

Tipo de estudo (“study”)

Desenho do estudo

gunta ampla: “Quais são as complicações da prostatectomia radical?”. Essa pergunta já teve sentido
no passado, quando do início da cirurgia, e havia a
necessidade de se conhecer as suas complicações
mais comuns. Porém, agora, a mesma é obsoleta.
Uma pergunta mais estreita seria: “Qual a probabilidade de haver disfunção erétil em indivíduos submetidos à prostatectomia radical, em que somente
um feixe neurovascular tenha sido poupado?”.
Mais de uma pergunta de pesquisa pode
ser realizada por projeto de pesquisa. É comum,
por exemplo, ampliar um questionário de pesquisa para contemplar a resposta para mais de uma
pergunta. Seguem exemplos de três perguntas

8) O meu estudo terá um grande impacto na
minha especialidade?
Uma boa ideia de pesquisa deve passar pelo
teste do “E daí?”
Pensem acerca do impacto que uma pesquisa realizada no campo terá sobre a vida e a qualidade de vida dos pacientes. Quem se beneficiará
da sua pesquisa? Quem será ajudado por ela?
Uma pergunta de pesquisa deve ter um foco
estreito. Um trabalho tem geralmente um objetivo
principal que não deve ser amplo. Objetivos secundários também são possíveis. Exemplo de uma per-
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de pesquisa em um mesmo trabalho: “a ureterolitotripsia com laser é mais eficaz que a litotripsia
extracorpórea para cálculos maiores ou iguais a um
centímetro em ureter proximal?”; “a ureterolitotripsia com laser é mais custoefetiva que a litotripsia
extracorpórea para cálculos maiores ou iguais a um
centímetro em ureter proximal?”; “Qual a taxa de
complicações da ureterolitotripsia com laser e da
litotripsia extracorpórea no tratamento do cálculo
de ureter proximal?”. Nesse caso, em um único
projeto e protocolo de pesquisa, todas as perguntas
podem ser respondidas. Deverão constar no protocolo dados com relação aos resultados após os dois
procedimentos, uma análise dos custos e a observação das complicações após a ureteroscopia. Unir
mais de uma pergunta de pesquisa em um mesmo
protocolo poupa tempo.
Portanto, a regra é: protocolos de pesquisa
podem ser amplos, mas cada pergunta de pesquisa
deve ser estreita.

p e r g u n ta d e p e s q u i s a

Hipóteses

Uma boa pergunta de pesquisa levará imediatamente à construção de hipóteses. As hipóteses são divididas em: alternativa e nula. Por exemplo, suponhamos que a pergunta de pesquisa seja:
“Qual o método mais eficaz para tratar o refluxo
vésico-ureteral grau V, a injeção endoscópica ou
a cirurgia aberta?”. A hipótese nula é: H0) Não há
diferença entre a injeção endoscópica e a cirurgia
aberta no tratamento do refluxo vesico-ureteral
grau V, enquanto que a hipótese alternativa é: H1)
Há diferença entre a injeção endoscópica e a cirurgia aberta no tratamento do refluxo vesico-ureteral
grau V. Ou seja, para cada pergunta de pesquisa, há
sempre uma hipótese nula (H0) e uma alternativa
(H1). O pesquisador, por princípio, deve aceitar que
as duas são possíveis e não perseguir a busca de
alguma dessas hipóteses, o que poderia introduzir
graves vieses ao trabalho.
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A Pergunta de
Pesquisa nas Disfunções
Sexuais Masculinas
Uma boa pesquisa começa com uma boa pergunta. Não há dúvida
de que as melhores perguntas nas pesquisas clínicas não surgem no laboratório, mas sim na prática clínica. Quando, no dia a dia do consultório/ambulatório, na sala cirúrgica ou nas reuniões clínicas dos serviços de Urologia,
surgem dúvidas de causas, métodos diagnósticos, terapêutica ou prognóstico
(os quatro principais assuntos de pesquisa) uma boa pergunta e uma boa
pesquisa podem surgir. Desta forma, se quisermos realizar uma pesquisa
de relevância, temos que ser bons observadores e eternos insatisfeitos. Insatisfeitos com o nosso conhecimento atual, com o nível de evidência em
relação a um assunto qualquer e insatisfeitos com os resultados cirúrgicos
ou clínicos ainda não ideais. Assim que formularmos uma boa pergunta, uma
boa pesquisa irá requerer um bom conhecimento sobre o assunto, um ótimo
planejamento e uma avaliação crítica de nosso projeto. No Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, o aluno, para ingressar
no mestrado ou doutorado, deverá apresentar, previamente à sua matrícula,
uma dissertação com as sessões Introdução, Revisão de literatura (bom conhecimento) e Material e métodos (bom planejamento), além de ter submetida a sua dissertação a uma banca de qualificação e ao Comitê de Ética em
Pesquisa (avaliação crítica). A partir daí, poderá começar a coletar os dados e
iniciar sua pesquisa com grandes chances de realizar uma excelente pesquisa e publicá-la num bom periódico.
Quais seriam, então, as principais linhas de pesquisa nas disfunções
sexuais masculinas? Quando avaliamos o The Journal of Sexual Medicine,
encontramos a seguinte divisão de temas: epidemiologia, pesquisa básica
(usualmente experimental), psicologia, dor, sexualidade feminina, endocrinologia, oncologia (alterações sexuais decorrentes de doenças ou tratamentos
oncológicos), cirurgia (para tratamento da disfunção erétil), disfunção erétil,
doença de Peyronie e distúrbios ejaculatórios. Desta forma, uma grande gama
de possibilidades de pesquisa clínica ou experimental existe nesta área.
Na particularização da pesquisa desenvolvida durante a residência
médica em Urologia, uma orientação específica se faz necessária. Boas perguntas de pesquisa e excelentes projetos podem ser desenvolvidos em con-
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orientação, se faz necessário uma fundamentação
científica. Em nosso programa de Pós-Graduação,
demonstramos que homens que têm maior prática
de atividade física e melhor condicionamento físico
têm menos disfunção erétil1.
Assim, como poderíamos desenvolver um
projeto de pesquisa neste sentido? Algumas sugestões:
Através de estudos observacionais, podemos estabelecer a associação da disfunção erétil
com alguma outra condição clínica, como tabagismo, obesidade, uso de medicações, prática de atividade física, índice de massa corpórea, fração de
ejeção sistólica ou qualquer outra condição interessante. Conceitualmente, o desfecho (disfunção erétil) é considerado a variável dependente e a exposição (tabagismo etc), as variáveis independentes. A
disfunção erétil pode ser facilmente caracterizada
pelo questionário de disfunção erétil traduzido e
validado para o Português. Neste caso, podemos
realizar uma de três possibilidades de pesquisa:

comitância com o atarefado dia a dia do residente.
Um ponto importante a ser comentado é que cada
país, cada programa de Pós-Graduação, ou ainda
cada núcleo de pesquisa deve conduzir pesquisas
de acordo com as particularidades de seu local.
Ou seja, de nada adianta tentar realizar pesquisas
com grande necessidade de verbas ou material se
não houver sido desenvolvida a infraestrutura necessária. Não adianta realizarmos pesquisa com
tecnologias não acessíveis em nosso país, o que
impede comparações entre centros diferentes, com
realidades diferentes. Contudo, isso não quer dizer
que faremos pesquisa de menor nível, mas que é
necessário um investimento de infraestrutura previamente às pesquisas de alto nível, com laboratórios caros e sofisticados. As pesquisas clínicas são
as que menos dependem de uma infraestrutura
prévia, sendo acessíveis a qualquer serviço de residência em urologia.
Desta forma, na linha de pesquisa de Disfunções Sexuais Masculinas, propomos três perguntas:

a) Estudo de corte: estudo observacional prospectivo, em que acompanhamos, num dado
intervalo de tempo, uma população com um grupo
exposto e outro não exposto, e comparamos a incidência (números de casos novos em um intervalo de
tempo dividido pela população estudada) do desfecho. Trata-se de um estudo que demanda tempo por
ser prospectivo, com necessidade de acompanhamento dos pacientes ao longo da pesquisa.
b) Estudo de prevalência: estudo observacional transversal. Nele, avaliamos uma população em que caracterizaremos a prevalência da
disfunção erétil (número de casos no momento presente da avaliação, dividido pela população estudada) e compararemos a prevalência entre expostos
e não expostos às variáveis independentes. Requer
uma única avaliação dos pacientes.
c) Estudo caso-controle: estudo observacional em que avaliamos dois grupos, o grupo
caso, com a doença desfecho (disfunção erétil) e
o grupo controle, sem o desfecho, e comparamos
a frequência de exposição. Não requer um número

1) Quando um paciente se queixa de disfunção erétil, posso prescrever, inicialmente,
um inibidor da fosfodiesterase, ou devo me preocupar com as doenças associadas à disfunção
erétil? Existe outra forma de tratá-la, que esteja de acordo com uma visão mais global da
saúde do paciente?
Esta é uma questão muito atual e pertinente. Nos últimos anos, foi demonstrado, muito claramente, que a disfunção erétil é um marcador de
alto risco cardiovascular, associado a hipertensão
arterial sistêmica, diabetes melito, doença coronariana, tabagismo, obesidade, depressão e síndrome
metabólica. Se um paciente diabético, hipertenso,
obeso, tabagista e sedentário queixar-se de disfunção erétil no nosso consultório, a prescrição de
tratamento farmacológico sem um programa de
mudança de hábitos, como a prática de atividade
física e programa de perda de peso, constitui uma
visão restrita e não global do paciente. Mas, para tal
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estudo desse tipo está detalhado e padronizado pelo
enunciado CONSORT, com versão em Português. Outra opção, de menor valor científico evidente, é fazer
a comparação dos resultados de duas técnicas cirúrgicas, retrospectivamente, de pacientes que já foram
operados. Neste caso, não há randomização, não há
uma seleção criteriosa dos pacientes, nem outras situações que geram vários vieses de pesquisa. Apesar
disto, um estudo bem programado, mesmo sendo retrospectivo, pode gerar resultados relevantes para a
prática médica e tais estudos enchem as páginas de
muitos periódicos de relevância mundial. Pode, desta
forma, ser um bom objeto de pesquisa. Vale ressaltar
que até um relato de caso pode ser importante e ter
seu espaço. O primeiro caso de AIDS no mundo foi
publicado em um relato de caso.

muito grande de pacientes e é feita apenas uma avaliação dos pacientes.
Desta forma, no caso de uma pesquisa
dentro do contexto de uma residência médica, o estudo observacional tipo caso-controle ou o de prevalência para disfunção erétil são muito interessantes
e factíveis, podendo gerar conhecimento de alta relevância clínica.
Desta forma, no caso de uma pesquisa dentro do contexto de uma residência médica, estudo
observacional tipo caso-controle ou de prevalência
para disfunção erétil são muito interessantes e factíveis, podendo gerar conhecimento de alta relevância clínica.
2) Qual é a melhor técnica para correção
de curvatura peniana?

3) Qual o melhor tratamento para ejaculação precoce?

Quando avaliamos qual o melhor tratamento
de algo, o ideal é recorrermos a um estudo clínico
prospectivo e randomizado, visto que essa é o tipo
de pesquisa que gera o maior nível de evidência.
Proporcionalmente, é o estudo mais difícil de ser
feito, sendo, classicamente, associado a uma pesquisa para tese de doutorado. Talvez, para alguns
residentes, este possa ser um projeto interessante,
quando houver interesse em seguir nos cursos de
Pós-Graduação stricto sensu. Temos que caracterizar os pacientes elegíveis ao estudo (pacientes com
curvatura peniana e indicação de correção cirúrgica);
avaliar os critérios de não inclusão (pacientes com cirurgia prévia, pacientes com disfunção erétil associada etc.); definir o tamanho da amostra (há cálculos
estatísticos para isto); definir os possíveis tratamentos (incisão da placa e enxerto com aponeurose do
reto abdominal versus pericárdio bovino); randomizar
os pacientes para umas das opções de tratamento;
e, finalmente, comparar os resultados após um intervalo de tempo definido. Realmente, um grande e
“trabalhoso” trabalho.
Este tipo de pesquisa vale para qualquer avaliação de um tratamento, seja farmacológico, seja cirúrgico: são os estudos intervencionistas. Para quem
tiver interesse, o passo a passo da realização de um

Todos sabemos que o uso de antidepressivos
é a prática mais difundida para o tratamento da ejaculação precoce. Entretanto, e é o que quero enfatizar nesta pergunta, práticas de medicina alternativa
podem e devem ser pesquisadas sem preconceito,
caracterizando-se, assim, o verdadeiro espírito científico. A acupuntura é eficaz no tratamento da ejaculação precoce, segundo ensaio clínico randomizado
e prospectivo publicado no European Urology, revista
de maior fator de impacto na área urológica2. Na
pesquisa clínica, não devemos nos limitar apenas ao
que já existe. Tratar cistite de repetição com homeopatia pode dar resultado? Os homeopatas dizem que
sim. Vamos estudar. Por que não?
Finalizando, o residente em Urologia, de fato,
precisa ser formado para realizar pesquisa clínica.
Pode ser que nunca seja um pesquisador, mas lerá
as pesquisa, caso queira se manter atualizado, durante toda sua vida. Uma boa pergunta, um bom
planejamento e um grande esforço são as condições necessárias para uma grande pesquisa e um
enorme aprendizado.
Boa pesquisa !
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Pesquisa em
Transplante Renal
O primeiro transplante renal que obteve sucesso em humanos foi realizado em Boston, em 1954, por Joseph Murray, entre gêmeos univitelinos.
Apesar de ter sido um marco na história da Medicina, não houve progresso no
número de transplantes por quase 30 anos, simplesmente porque não havia
esquema imunossupressor eficaz e tolerável. Apenas na década de 80, com
a introdução da ciclosporina, houve um aumento exponencial do número de
transplantes. Devido à introdução do esquema imunossupressor clássico (ciclosporina, azatioprina e corticoide), aumentou-se sensivelmente a sobrevida
do enxerto.
Tanto a diálise quanto o transplante apresentaram melhoras substanciais nas últimas décadas, entretanto, estamos longe de um resultado ideal
de longo prazo no transplante renal.
Para vislumbrarmos o futuro do transplante, é importante segmentarmos as possíveis áreas de pesquisa envolvidas:
- Captação e preservação dos órgãos
- Ato cirúrgico propriamente dito
- Imunossupressão
-Outros
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Captação e preservação de órgãos

Apesar do aumento do número de transplantes, tem havido concomitante elevação na lista de espera de pacientes aguardando por um órgão.
Isso, provavelmente, é reflexo do aumento da expectativa de vida e dos cuidados médicos.
Em países nos quais o sistema de captação de órgãos ainda não
atingiu o auge, tem havido um rápido crescimento do número de transplantes
com doadores falecidos. No Brasil, em 2011, foram realizados 3.314 transplantes renais com doadores falecidos e 1.643 com doadores vivos.1 Grandes
esforços têm sido realizados para melhorar o sistema de captação de órgãos,
mas muito ainda pode ser feito. Para se ter uma ideia, o Brasil alcançou,
em 2011, 11 doadores efetivos por milhão de habitantes; porém, há uma
enorme discrepância na distribuição estadual. Santa Catarina, por exemplo,
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científicos inéditos, justamente porque a técnica
cirúrgica já é bem estabelecida desde os anos 60
e vem sendo realizada, a partir de então, com poucas modificações.
Talvez a mudança mais significativa dos últimos anos tenha sido a introdução da nefrectomia
de doador vivo por via laparoscópica, em 1995,
por Ratner e colaboradores, e, na sequência, das
nefrectomias por mini-incisão, com melhora importante no pós-operatório2,3.
Em relação ao receptor, boa parte das
questões relativas ao ato cirúrgico já foram respondidas, tais quais o uso ou não de duplo J, incidência de complicações em rins com múltiplas
artérias, entre outras.
Algumas outras questões têm sido estudadas em nosso serviço, em teses já em andamento,
como curva de aprendizado em transplante renal
e um grande levantamento para se saber quais os
receptores com maior probabilidade de apresentarem complicações cirúrgicas.

atingiu 19,2 doadores por milhão de habitantes,
enquanto Alagoas permaneceu com 1 doador por
milhão. Isso mostra que em um país como o nosso
existe um enorme espaço para o desenvolvimento
de equipes transplantadoras.
Em países desenvolvidos, como os Estados
Unidos, tem ocorrido um fenômeno diferente. Apesar de haver um aumento do número de transplantes, esse crescimento tem sido mais lento, já que o
sistema de captação de órgãos nacional já se encontra estruturado há anos e o número de doadores
vivos tem se mantido razoavelmente estável.
O que tem sido feito para aumentar o pool
de doadores vivos, e que ainda pode ser alvo de
muitos estudos, são os transplantes ABO incompatíveis, os transplantes em cascata (no qual um
doador que não é compatível com seu receptor doa
à outra pessoa e o doador deste último doa ao primeiro receptor) e até transplantes de rins de pacientes que foram submetidos à nefrectomia radical
por tumor.
Em relação à preservação de órgãos, várias pequenas mudanças podem ser testadas nas
soluções de preservação mais utilizadas (Collins
e Belzer), como adição de substâncias como a N-acetilcisteína, que, teoricamente, pode reduzir o
stress oxidativo. Além disso, poucos estudos em
nosso meio testaram a eficácia das máquinas de
perfusão, nas quais, também ainda no campo teórico, o órgão pode ficar por mais tempo e com melhor
qualidade de preservação, não se sabendo, porém,
se essa abordagem é custo-efetiva.
Outros estudos possíveis consistem na avaliação do enxerto proveniente de doadores com
diferentes distúrbios metabólicos e também de
doadores com o coração parado, que ainda não é
realizado no país, mas é uma importante fonte de
órgãos em países como a Espanha.

Imunossupressão

Nos últimos 40 anos inúmeras drogas foram
introduzidas na imunossupressão de transplantados
renais e a diferente combinação entre elas possibilitou a diminuição da rejeição aguda de mais de 70%
para menos de 20%. Consequentemente observou-se paralelo aumento de sobrevida de um ano de
enxerto de 40% para próximo de 90%, sendo que
a maioria dos transplantes ultrapassa 5 anos com
função adequada4.
A melhor compreensão da imunobiologia dos
transplantes, com o consequente desenvolvimento de
novas drogas, foi o fator preponderante para o sucesso dos programas de transplante pelo mundo, apesar
dos vários problemas que ainda necessitam de solução. Mesmo com melhora substancial da imunossupressão, dois terços das perdas de enxerto ainda são
causadas por rejeição aguda. Além disso, a rejeição
crônica continua se instalando insidiosamente, levando à perda tardia do órgão, mesmo utilizando-se de
esquemas variados de combinações de drogas.

Ato Cirúrgico Propriamente Dito

De todas as áreas dentro do transplante,
justamente a que é mais ligada aos urologistas,
talvez seja a mais difícil para se realizar trabalhos
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órgãos de animais), e criação de órgãos com células-tronco, entretanto, todos esses estudos ainda estão
longe de possuírem alguma aplicabilidade prática.
Existem outras pesquisas que estão mais
avançadas, como o desenvolvimento do rim artificial implantável, cujos primeiros testes em humanos
estão previstos para 2017. Esse aparelho funciona
como uma diálise portátil, implantada tal como o rim,
nos vasos ilíacos e na bexiga do paciente, e, no futuro
próximo, poderá ser uma excelente alternativa à diálise convencional, principalmente em pacientes em
idade produtiva.
Em resumo, o transplante renal tem várias
facetas a serem exploradas do ponto de vista acadêmico e o Brasil pode ser um local de destaque, já
que, por um lado, possui centros de excelência reconhecidos internacionalmente e, por outro, tem grande
potencial de crescimento na área.

Outros problemas diretamente relacionados
às drogas, como nefrotoxicidade, mielotoxicidade, desenvolvimento de diabetes, hiperlipidemia, infecções
oportunistas e desenvolvimento de malignidades ainda precisam ser equacionados. Dessa forma, apesar
de o progresso da imunossupressão ter sido crucial
para o desenvolvimento dos programas de transplante, é justamente nessa área onde se concentram os
maiores esforços, visando-se o desenvolvimento de
drogas cada vez menos tóxicas e mais efetivas.
Outras áreas de pesquisa

Existem inúmeras outras pesquisas relacionadas ao transplante que, apesar de aparentemente
promissoras, ainda estão longe de serem utilizadas na
vida clínica. Dentre as pesquisas que podemos citar,
estão a utilização de heteroenxertos (ou seja, uso de
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As Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação
(Tic ) na Prática Urológica
A distinção dicotômica entre ciências naturais e sociais é cada dia
menos significante no paradigma atual: as noções de lei vêm sendo substituídas por outros modelos e as novas Tecnologias de Informação e Comunicação, agentes catalisadores deste processo, estão em processo contínuo de
democratização, principalmente após 1990, com o crescimento exponencial
da internet (World Wide Web), ferramenta relativamente recente e que, comparativamente, é mais nova que o Sistema Único de Saúde (1988).
Na Medicina e na Urologia, da mesma maneira, muitos processos já
possuem algum tipo de Tecnologia de Informação e Comunicação inseridas.
O vetor tecnológico é um aliado nos processos formais de treinamento de um
cirurgião e na educação permanente do profissional em serviço. Freire (1971)
diz que “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é
transferência de saber, mas encontro de sujeitos interlocutores que buscam a
significação de significados”. Enfatiza a comunicação como a situação social
na qual pessoas criam conhecimento juntas, em vez de transmiti-lo ou impô-lo, sendo uma interação entre sujeitos iguais e criativos.
Termos como Telemedicina e Telessaúde podem ser encontrados
com frequência na prática urológica. Porém, acreditamos que somente com
constantes reflexões sobre as Políticas em Saúde no Brasil e acerca da Lei de
Diretrizes e Bases e das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais é que conseguiremos defini-los com clareza. Cumpre citar que erro comum é confundir
Telemedicina e Telessaúde com informatização. Não se trata de tecnologia,
mas sim da aplicação desta.
Ações governamentais no intuito de fomentar a criação de uma rede
avançada de internet voltada para a comunidade brasileira de ensino e pesquisa foram recentemente implantadas, conectando as principais universidades e institutos de pesquisa nacionais, incluindo tecnologias de transmissão
óptica e conexão com redes acadêmicas estrangeiras, como a Clara (América
Latina), Internet2 (Estados Unidos) e Géant (Europa).
Inseridas neste contexto, diversas instituições nacionais que formam
profissionais em saúde tiveram a oportunidade de se comunicar com diversos outros centros de excelência, nacionais e internacionais. As ações em
Telemedicina, anteriormente realizadas por tecnologias menos robustas, encontrou substrato favorável para franca expansão. Entretanto, esse avanço
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aconteceu de forma dependente de estrutura de
alto custo e não disponível para a população geral,
verticalizando, assim, o acesso.
A Rede Universitária de Telemedicina –
RUTE, uma iniciativa da Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa, é um exemplo do sucesso deste processo de inclusão que, progressivo, já conta com
instituições de ensino de todas as unidades da
federação. Dentro da RUTE, podemos encontrar
Grupos de Interesses Especiais (SIGs), cada um
deles formado por uma instituição matriciadora e
por diversas outras participantes. Sumariamente
relacionados com a Urologia, podemos encontrar o
SIG de Urologia e o SIG de Urologia Pediátrica, mas
diversos outros SIGs também têm assuntos relacionados à Urologia, de maneira direta ou indireta.
Para participar, basta ter ponto homologado na RNP
para conexão, equipamento (hardware) para acesso às videoconferências (com vídeo e som de alta
qualidade) e solicitar inclusão formal no respectivo
SIG de interesse. Após aceitação, a agenda e as
instruções de conexão são previamente enviadas
(periodicamente), de maneira automática. Assim,
classicamente, um medidor de atividade em Telemedicina são as estatísticas de utilização das salas
virtuais de videoconferência da RNP.
Interessado na pulverização das novas Tecnologias de Informação e Comunicação a todos os
profissionais de saúde, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGETS), iniciou um projeto-piloto
de implantação de uma ferramenta denominada
“Telessaúde”, direcionada a todos os profissionais
de saúde. Com ênfase inicial na Atenção Básica de
Saúde, iniciou suas ações em 2007, com a criação de nove Núcleos Universitários de Telessaúde,
situados nos estados que já possuíam alguma experiência acumulada em lidar com Telemedicina
(Amazonas, Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul).
A segunda fase, iniciada após a avaliação
do projeto-piloto, fomentou a implantação de, pelo
menos, um Núcleo em cada Estado do Brasil, para
que se possa alcançar uma cobertura de forma sustentada. O Estado do Tocantins comporta o primeiro

Núcleo homologado (2011), criado nos moldes da
segunda fase do Programa Nacional de Telessaúde, com a oportunidade de estruturar a ferramenta
usando como substrato as experiências anteriores
e incorporando novas alternativas.
Atualmente pertencente ao rol dos procedimentos do SUS, o Telessaúde pretende fornecer aos
profissionais e trabalhadores das Redes de Atenção
à Saúde no Sistema os serviços de Teleconsultoria
(síncrona e assíncrona), Telediagnóstico, Segunda
Opinião Formativa e Tele-educação. Teleconsultoria é uma consulta registrada e realizada entre
trabalhadores, profissionais e gestores da área de
saúde, por meios de instrumentos de comunicação
bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre
procedimentos clínicos, ações de saúde e questões
relativas ao processo de trabalho, podendo ocorrer
em tempo real (síncrona) ou no modo de mensagens “off-line” (assíncrona). Telediagnóstico é um
serviço autônomo, que utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação para realizar serviços de
apoio ao diagnóstico através de distância e temporal. Segunda Opinião Formativa corresponde a uma
resposta sistematizada, construída com base em
revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção
básica à saúde, a perguntas originadas das teleconsultorias e selecionadas a partir de critérios de
relevância e pertinência em relação às diretrizes do
SUS. A Tele-educação incorpora conferências, aulas e cursos, ministrados por meio da utilização das
Tecnologias de Informação e Comunicação.
O Programa Telessaúde é integrado por
gestores da saúde, instituições formadoras de profissionais de saúde e serviços de saúde do SUS,
sendo constituído por Núcleo de Telessaúde Técnico-Científico e pelos Pontos de Telessaúde. O Núcleo de Telessaúde Técnico-Científico é caracterizado por instituições formadoras ou de gestão e/ ou
serviços de saúde responsáveis pela formulação e
gestão de Teleconsultorias, Telediagnósticos e Segunda Opinião Formativa. Ao Ponto de Telessaúde
correspondem os serviços de saúde a partir dos
quais os trabalhadores e profissionais do SUS demandam Teleconsultorias ou Telediagnósticos. As
diversas ações demandadas pelos profissionais de
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saúde do SUS poderão ser elaboradas ou respondidas a partir de qualquer Núcleo Técnico-Científico
ou Ponto de Telessaúde.
Diferentemente das ações verticalizadas
em Telemedicina, baseadas em hardware e internet
de alta velocidade, as ações em Telessaúde tendem
a ser, inicialmente, mais horizontalizadas, com enfoque em ferramentas de inclusão como a webconferência multiponto (software) e em plataformas de
teleconsultoria via Web, que podem ser acessadas
de qualquer dispositivo, como computadores e portáteis, incluindo smartphones. Como o objetivo é o
alcance de profissionais de saúde de Unidades Básicas de Saúde, principalmente em áreas remotas e
prioritárias, o acesso é fundamental, devendo, portanto, ser realizado com ferramentas que o permitam (velocidade de internet dependente de acesso
ADSL, rádio ou móvel). Dessa forma é que surge
o paradoxo pois, inicialmente, as instituições que
tradicionalmente realizam ações em Telemedicina,
que receberam os recursos para o projeto-piloto de
implantação do Telessaúde, não necessariamente
tinham habilidades de democratização de acesso
para realização de ações em Telessaúde, pois muitos dos entraves estão localizados nas pontas da
rede, sejam eles relacionados à informatização ou
a questões pertinentes ao processo de trabalho dos
profissionais de saúde da Atenção Básica, como o
acesso à informação, qualificação, entre outros.
A implantação do Programa Nacional de
Telessaúde, que iniciou com o Projeto-piloto do Telessaúde, em janeiro do 2007 (Portaria 35), é contemporânea ao novo paradigma sugerido por Jonh
Markoff que, em 2006, pressupõe uma terceira geração de serviços da Internet, os quais se suportam
no que podemos citar de “Web inteligente”, “Web
3.0” ou “Web Semântica”. A característica principal
deste modelo é que os conteúdos podem ser registrados de maneira a serem compreendidos, interpretados e processados por “agentes de software”,
os quais passam a pesquisar, partilhar e integrar a
informação de uma forma mais eficiente. Assim, a
Web Semântica é uma web organizada de forma
que não somente os seres humanos possam entendê-la, mas, principalmente, as máquinas. Na chamada “Web 1.0” a principal preocupação da rede
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era torná-la acessível e comercializável, através de
protocolos de acesso, criação de sites e portais.
Por sua vez, a “Web 2.0” enfatiza a colaboração
“on-line” e a partilha entre os utilizadores, com o
trabalho social em redes. A quantidade de conteúdo
que é incorporada não permite que consigamos ver
tudo. Quando, antigamente, tínhamos a sensação
de que éramos “nutridos” pela internet, agora experimentamos, muitas vezes, a sensação que somos
“consumidos”.
A arquitetura da plataforma de teleconsultoria nos parece fundamental e, cientes da magnitude do projeto e de sua inserção como ferramenta
de indução de mudanças na saúde pública, o vetor
pedagógico do Telessaúde não pode ser negligenciado em detrimento apenas do serviço (assistência) e o Telessaúde não deve ser mecanismo de
informatização do Sistema Único de Saúde, mas
estratégia fundamental de superação das fragilidades do SUS. No nosso ponto de vista, a garantia de
real funcionamento dos mecanismos de Referência
e Contrarreferência constitui simples e eficaz método de superação de problemas no SUS, principalmente quando determinado problema pode ser
visto através de um fluxo bidirecional, onde o ponto
que demanda consultoria encaminha para o médico regulador (especialista em Medicina de família e
comunidade), que fornece a resposta ou encaminha
(simultaneamente) para a equipe multidisciplinar,
cujo parecer retorna sempre para o médico regulador, que faz o fechamento do caso, retornando-o
à fonte. Ao contrário da maioria dos outros estados
e da plataforma recém-disponibilizada pelo Ministério da Saúde, na qual o fluxo se inicia no ponto
solicitante, passando pelo médico regulador e para
o especialista, que responde diretamente ao ponto
solicitante (não tendo enfoque interdisciplinar), no
estado do Tocantins a plataforma (criada com tecnologia local da Universidade Federal do Tocantins)
tem ação pedagógica e, sobretudo, multidisciplinar.
A equipe de teleconsultores foi progressivamente incorporada às ações do Telessaúde. Como
ferramenta fixadora de profissionais em áreas remotas e prioritárias, após deliberação do comitê
intergestor estadual, foi iniciada parceria inédita
com a Comissão de Residência Médica da UFT
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(COREME), onde os coordenadores de cada Programa de Residência Médica foram qualificados para
atuar como teleconsultores, incluindo a inserção da
ferramenta nos profissionais já em formação (Residentes e alunos). Os eixos prioritários foram coincidentes com os Programas de Residência Médica
do Estado (Rede Cegonha – PRM em Ginecologia e
Pediatria), Álcool e Drogas de Abuso (Psiquiatria),
Hipertensão e Diabetes (Clínica Médica e Nefrologia), doenças de pele (Dermatologia e Cirurgia),
entre outros. Além disso, a Coordenadora do único
Programa de Residência Multiprofissional do Estado também foi incorporada como teleconsultora,
além de professores da ETSUS. A equipe odontológica, com profissionais da Secretaria de Saúde do
Estado, da Faculdade de Odontologia e do SESC, é
responsável pela inserção das Políticas de Saúde
Bucal no Estado, contando ainda com especialistas em ortodontia, implantodontia e cirurgia buco-maxilo-facial.
Como resultado da parceria com a Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, a inserção
de softwares de webconferência multiponto como
principal motor de integração regional permitiu
superar a falta de velocidade de conexão regional
(interior do estado) e a falta de hardware para videoconferência. Acreditamos que, desta forma, os
recursos, aliados à webconferência, são os indicadores efetivos de atividade de cada Núcleo de
Telessaúde no paradigma atual. O Núcleo Técnico-Científico de Telessaúde do Tocantins conta, no
momento, com cinco salas disponíveis para webconferências simultâneas, duas direcionadas para
o Núcleo Gestor (atividades diversas), uma para a
COREME, outra para ETSUS e a última para o Programa de Valorização à Atenção Básica do Sistema
Único de Saúde (PROVAB).
É neste cenário que a Urologia nacional,
pioneira na utilização de recursos de Tecnologia de
Informação e Comunicação, necessita reavaliar sua
postura na educação formal, na comunidade e educação permanente. Os Programas de Residência
Médica, além das ferramentas como Telessaúde e
UNASUS, são potenciais fixadores de profissionais
em áreas prioritárias. As disparidades de fixação
de profissionais médicos (inclusive urologistas) no

território nacional parece também refletir situação
semelhante em áreas metropolitanas, consolidando
a necessidade de combater o modelo centralizado
e “hospitalocêntrico” de formação do médico. A ferramenta Telessaúde, aliada aos programas de residência médica, compartilhada com os pós-graduandos, permite, justamente, combater esse modelo,
uma vez que proporciona, para toda a equipe em
formação, um contato permanente com as Unidades de Saúde (e vice-versa), além de outras especialidades e profissões na saúde. Os egressos dos
Programas de Residência Médica em Urologia, ao
dominar a ferramenta, podem contar com a certeza
da utilização da mesma como instrumento de apoio
em qualquer localidade que resolvam desempenhar
suas ações em saúde. As ações, estruturadas em
Redes de Atenção à Saúde (RAS), permitem uma
inserção mais racional e sustentável. Os Programas
de Residência Médica em Urologia, como sugestão, precisam considerar a hipótese de rediscussão
das grandes áreas (Exemplo: Urologia feminina,
Urologia pediátrica, Endourologia etc), avaliando a
possibilidade de inserção de novas frentes, como,
por exemplo, a Rede Cegonha, a Atenção Integral à
Saúde do Homem, a Saúde da Mulher, do Idoso, da
Criança, do Indígena, entre outras. Acreditamos que
instituições com currículo tradicional têm tendência
a configurar as ações do Telessaúde de maneira
também tradicional. Somente com a modernização
curricular na direção das novas Diretrizes Curriculares Nacionais é que poderemos induzir melhorias
no processo de formação médica e, consequentemente, do urologista.
Segue, abaixo, bibliografia recomendável
para leitura e aprofundamento no assunto:
ALANEIR, de Fátima dos Santos. Telessaúde: um instrumento de suporte assistencial e educação permanente. Belo Horizonte, 2006.
ALEIXO, José Lucas Magalhães. A Atenção
Primária à Saúde e o Programa Saúde da Família:
Perspectivas de Desenvolvimento no Início do Terceiro Milênio. Disponível em:
http://www.epidemio-ufpel.org.br/proesf/2%20Aleixo%202002.pdf.
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CARTAS

Caro Residente,
Seja bem vindo a seção Cartas.
Esta sessão é destinada a sua comunicação com o RECET
e a Comissão de Ensino e Treinamento da SBU (CET).
Gostariamos de convidar você a enviar mensagens, se
envolver, participar, opinar, a trocar conosco informações,
para juntos formarmos um espaço construtivo.
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