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É uma honra e privilégio ter ajudado na construção deste número da RECET. O
primeiro suplemento da Revista eletrônica da Comissão de Ensino e Treinamento (RECET)
inclui os trabalhos submetidos e aprovados no Congresso Sul-Brasileiro da Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU). Realizado em Balneário Camboriú, SC no segundo semestre de
2018. Nossa revista continua a crescer, sendo uma opção para a publicação da pesquisa dos
nosso residentes e sócios.
Trabalhos Científicos em forma de e-poster e vídeos, foram submetidos de todo o Brasil.
Destacadamente, dos 3 estados do Sul. Com número recorde de submissões, fruto da
divulgação e premiação oferecida pela Comissão Organizadora e pelo nosso Presidente. Esse
suplemento da RECET inclui temas diversos que abordaram todas as subáreas da urologia.
Do Paraná, trabalhos do interior e da Capital se destacaram nas áreas de andrologia e urooncologia. Na capital Curitiba, grupos abordaram a andrologia (Lorenzini e colaborador,
avaliaram o epidídimo após MESA, além de temas em transplante renal. Um estudo
multicêntrico, com autores do PR e SC, investigou o papel da escore RENAL em nefrectomias
parciais (Buratte e colaboradores) recebeu a premiação de segundo colocado.
O Estado sede do evento Sul-Brasileiro, foi o com maior número de trabalhos aprovados.
Seguimento ativo de câncer de próstata, validação de questionários de qualidade de vida,
foram temas premiados. A experiência do Cepon, centro oncológico de Florianóplis, em
seguimento ativo de câncer de próstata de baixo risco foi agraciado como 1o lugar. Trabalhaos
prospectivos em biópsia de próstata, colocaram o grupo BURC (Brazilian Urology Research
and Collaborative network) sob o radar.
O Rio Grande do Sul, com suas escolas abordaram temas sempre relevantes como infecções
urinárias e a atual alarmante incidência de infecções mulitresistentes.
Este suplemento da revista oficial da RECET foi dividida por áreas para melhor leitura.
Agradecemos os esforços dos membros da CET e do seu presidente, do Editor da Revista
Marcelo L Wroclawski (TiSBU) e do corpo editorial, em nome do Ricardo de Moraes.
Lembramos que a RECET é uma revista indexada e o lugar do residente de urologia brasileiro.
Iniciativas como essa, renovam a parceria da SBU com seus associados júnior. Em tempos
que especialidades médicas sofrem duros golpes, com o aparecimento de “cursinhos”
por todo território nacional, a publicação da RECET com tantos trabalhos de residentes de
programas oficiais reconhecidos pela SBU, consolida a tutela da SBU com nossos programas.
A parceria assinada, neste mesmo evento, pelos Presidentes da SBU e pela CNRM (Comissão
Nacional de Residência Médica) oferece novos horizontes para o reconhecimento e regras de
programas ainda não credenciados pela SBU e a RECET complementa a formação em uma
das áreas da nossa profissão, o ensino científico.

