Vol. 1 (1): 4-4; Set | Dez, 2012

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
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