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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Evento:  

1º Encontro Nacional de Ligas Acadêmicas de Urologia da SBU 

(ENLAU-SBU) 

 

Tema: Tratamento da litíase urinária: o que dizem os guidelines? 

 

Organização:  

Ligas Acadêmicas de Urologia cadastradas na SBU 

Coordenação: Dr Marcelo Esteves Chaves Campos  

                       Dr Mário Ronalsa Brandão Filho 

 

 

 

24 de Agosto de 2019 (SÁBADO) 

7h30min às 12h00min 

 

 

 

 

 

 

Médicos, estudantes de medicina e 

outros profissionais da saúde 

envolvidos com o tratamento dos 

cálculos urinários.  



 

  3 

 

Expectativa de público:  100 pessoas 

Taxas: CORTESIA para ligantes com 

participação exclusiva no ENLAU-SBU.  

Para participação no CBU 2019, inscrição com desconto aos ligantes, 

conforme estatuto da SBU.   

 

Inscrições no site: http://www.cbu2019.com.br/ 

 

 

Expo Unimed Curitiba –  

Espaços Positivo 

 

Endereço:  

R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo 

Comprido, Curitiba – PR, 81280-330  

 

 

http://www.cbu2019.com.br/
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Objetivos:  Abordar e discutir, em um formato moderno, temas 

relevantes e atuais sobre urologia, permitir o intercâmbio entre 

médicos especialistas e estudantes de medicina, incentivar a 

criação de novas ligas acadêmicas em urologia, ressaltar a 

importância das ligas acadêmicas na formação médica, além de 

trazer reflexões e desenvolver o senso crítico, principalmente nos 

alunos, em relação a prática médica baseada em evidências.  

 

Temas a serem abordados em 2019: Tratamentos da cólica renal e 

dos cálculos urinários; Ureteroscopia semi-rígida e flexível, 

Cirurgia renal percutânea, Litotripsia extracorpórea, Novas 

tecnologias e Tratamentos de situações complexas em urolitíase. 
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Programação Preliminar 

Tratamento da Litíase Urinária: O que dizem os Guidelines? 

7h30 – 7h50 Credenciamento 

7h50 – 8h00 
Abertura – Dr Mário Ronalsa Brandão Filho (Coordenador das Ligas Acadêmicas da SBU) e 

Matheus da Costa Souto – (Presidente da Liga Acadêmica de Urologia da Paraíba - LUPA) 

8h00 – 8h30  Conferência: Cólica renal – Dr Marcelo Esteves Chaves Campos (Urologista UFMG-BH) 

8h30 - 8h45 Tema orientado:  Terapia Médica Expulsiva  

8h45 - 9h00 Tema orientado:  Tratamento cirúrgico do cálculo ureteral  

9h00 - 9h15 Tema orientado:  Cálculo renal assintomático deve ser tratado?  

9h15 - 9h30 Tema orientado:  Cálculo piélico de 2,0 cm. Qual a melhor abordagem?  

9h30 - 9h45 Tema orientado:  Ainda há espaço para LECO? 

9h45 - 10h15 Coffee-Break 

10h15 - 10h30 Tema orientado:  Tratamento de cálculos urinários nas gestantes 

10h30 - 10h45 Tema orientado:  Tratamento de cálculos urinários nas crianças 

10h45 - 11h00 Tema orientado:  Tratamento de cálculos urinários em pacientes com infecção urinária 
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11h00 - 11h15 Tema orientado:  Tratamento de cálculos urinários em pacientes anticoagulados  

11h15 - 11h30 Tema orientado:  Cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica – quando indicar? 

11h30 - 12h00 
Conferência: Inovações e perspectivas no tratamento da litíase urinária – (Alex Elton 

Meller  (Urologista UNIFESP-SP) - a confirmar 

12h00 Encerramento 

 

EDITAL do 1º Encontro Nacional de Ligas Acadêmicas de 

Urologia da SBU (ENLAU-SBU) 

XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia 

 

A Sociedade Brasileira de Urologia torna pública a abertura do Edital de Seleção de 

Apresentadores de Temas Orientados no 1º Encontro Nacional de Ligas Acadêmicas de Urologia 

da SBU (ENLAU-SBU) que acontecerá durante o XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia, na 

cidade de Curitiba, PR, em 24/08/2019 de 07h30 às 12h00.  

 

Art 1˚ - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

1.1 O I ENLAU-SBU propõe a apresentação oral de Temas Orientados, por acadêmicos de 

medicina, na área de urologia, sobre o tema: Tratamento da Litíase Urinária – O que dizem os 

Guidelines? 

1.2 Todos acadêmicos participantes de Ligas Acadêmicas de Urologia do Brasil cadastradas na 

SBU poderão se canditar a apresentadores do I ENLAU-SBU. 

1.3 Deverão ser formados grupos compostos por 5 (CINCO) alunos e por 1 (UM) orientador 

(TiSBU), totalizando 6 (SEIS) participantes, para apresentação dos Temas Orientados. Os 

alunos não necessitam ser da mesma universidade, mas deverão representar a mesma Liga. 

1.4 O processo de seleção dos apresentadores dos Temas Orientados será em duas fases: 
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1.4.1 Primeira fase: seleção dos grupos que irão apresentar sobre um dos Temas Orientados 

descritos na programação preliminar do I ENLAU-SBU. 

1.4.2 Segunda fase: após a divulgação do resultado da primeira fase, será realizado um sorteio 

dos Temas Orientados entre os grupos selecionados para as apresentações. 

1.5 Para seleção dos apresentadores, os grupos deverão elaborar um texto com o seguinte tema: “I 

ENLAU-SBU – Por que o nosso grupo deveria participar”. 

1.6 Os textos deverão ser submetidos pelo autor principal (apresentador) através do e-mail 

enlau.sbu@gmail.com até 31 de maio de 2019 (sexta-feira). Não serão aceitos trabalhos 

enviados após essa data para fins de seleção.  

1.7 Cada texto submetido deverá conter 6 (SEIS) integrantes, sendo: 1 (UM) autor principal; 4 

(QUATRO) coautores; e 1 (UM) orientador, conforme as seguintes orientações:  

1.7.1 Assunto do e-mail: “I ENLAU-SBU – Por que o nosso grupo deveria participar”. 

1.7.2 Corpo do e-mail deve conter apenas: Autor principal (Apresentador): nome completo, 

celular, e-mail. Coautores: nomes completos e e-mails. Liga Acadêmica de Urologia (nome, 

instituição(ões) vinculada(s) e local). Orientador: nome completo e e-mail. O orientador deve 

necessariamente ser Membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia. 

1.7.3 Anexar o texto em arquivo formato Word editável conforme a seguinte formatação 

especificada: 

1.7.3.1 Configuração da página: papel tamanho A4 (21cm x 29,7cm); margens superior e 

inferior com 3cm; margens esquerda e direita com 2cm. Espaçamento entre as linhas: 1,5 

linha. Fonte Arial, letra tamanho 12, justificado, em parágrafo único, contendo no máximo 

300 palavras.  

1.7.3.2 É proibida qualquer menção que possibilite identificação da autoria como 

menção dos nomes dos autores e de instituição(ões) no texto a ser anexado em formato 

Word. Estes dados deverão ser informados apenas no corpo do e-mail. Não serão 

permitidas ilustrações, gráficos ou tabelas no texto, bem como formatações em negrito, 

itálico, sublinhado ou qualquer outra forma de diferenciação. Letras gregas e símbolos 

representativos deverão sempre ser expressos por extenso. Ao utilizar sigla ou abreviatura 

no texto, escrevê-la por extenso na primeira vez em que for citada, seguida pela sigla ou 

abreviatura correspondente entre parênteses. Nas citações seguintes, utilizar apenas a sigla 

ou abreviatura. 

1.8 Textos enviados em quaisquer outras plataformas ou e-mails não serão aceitos, estando 

automaticamente excluídos da seleção.Todos os autores do texto (inclusive o orientador) 

deverão obrigatoriamente estar inscritos no I ENLAU-SBU. 
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1.9 Salvo casos justificados previamente à Comissão Organizadora via e-mail 

(enlau.sbu@gmail.com), cuja decisão compete à própria comissão, o apresentador do Tema 

Oral deverá ser o autor principal.  

1.10  Alterações posteriores no nome do autor principal, coautores, orientador e instituição(ões) 

relacionada(s) não serão permitidas após a submissão do texto. As informações fornecidas são 

de inteira responsabilidade do autor que submete o texto, cabendo ao mesmo conferir todos os 

dados antes de efetuar a submissão.  

1.11  Cada acadêmico poderá participar de apenas 1 (UM) grupo e estar envolvido na apresentação 

de apenas 1 (UM) Tema Orientado. 

1.12  O descumprimento de qualquer item acima acarretará em eliminação do processo seletivo. 

 

Art 2˚ - SELEÇÃO DOS GRUPOS E TEMAS  ORIENTADOS 

2.1 Todos os textos que estiverem de acordo com esse edital serão avaliados, conforme critérios 

estabelecidos pela Comissão Organizadora, por Membros da Comissão Científica do XXXVII 

Congresso Brasileiro de Urologia. 

2.2 Serão selecionados 10 (DEZ) grupos para elaboração de apresentações orais dos Temas 

Orientados na I ENLAU-SBU. 

2.3 Não serão aceitos quaisquer pedidos de revisões sobre as avaliações dos textos enviados. 

2.4 O resultado final será divulgado por e-mail aos autores e no site do CBU 2019 

(www.cbu2019.com.br) a partir do dia 24 de junho de 2019. 

2.5 Os Temas Orientados serão distribuídos entre os grupos selecionados através de um sorteio 

realizado pela Comissão Organizadora do evento após 24 de junho de 2019. Os autores principais 

receberão um e-mail da Comissão Organizadora com o Tema Orientado sorteado para elaboração 

da apresentação oral. 

 

Art 3˚ - APRESENTAÇÕES  

3.1 Os grupos selecionados para apresentação de Tema Orientado devem elaborar apresentação oral 

do tema proposto sorteado, em formato Power Point (arquivo compatível 97-2003), salvá-la e levá-

la no dia do evento. Não será permitida a utilização de computador pessoal. 

3.2 Apenas 1 (UM) acadêmico poderá apresentar o trabalho. O apresentador deve ser o autor 

principal do texto selecionado e submetido previamente. Todos os integrantes do grupo devem, 

necessariamente, estar presentes durante a apresentação e poderão responder perguntas ao final da 

palestra. É obrigatória a presença do orientador durante a apresentação do acadêmico.  
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3.3 A apresentação do Tema Orientado deverá ter duração máxima de 10 (DEZ) minutos, 

seguida de 3 (TRÊS) minutos para perguntas e discussão. 

3.4 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos, como 

problemas da apresentação ou da formatação, que ocorram no dia do evento. É de total 

responsabilidade do grupo levar a apresentação para o dia do evento. 

3.5 Trabalhos selecionados e não apresentados no dia da I ENLAU-SBU não receberão 

certificados. 

3.6 A data, o horário, o tempo estipulado das apresentações e os próprios temas poderão ser 

alterados pela comissão organizadora e avisados aos grupos participantes. 

3.7 Serão premiadas, com certificados, as três melhores apresentações, que serão julgadas por 

especialistas convidados pelos organizadores. Os critérios avaliados serão pré-estabelecidos pela 

comissão organizadora e serão utilizados os mesmos critérios para todos apresentadores.  

3.8 Cada grupo receberá 1 (UM) certificado constatando a apresentação de Tema Orientado na I 

ENLAU-SBU, que acontecerá durante o XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia. O certificado 

emitido irá conter nome do autor principal, dos coautores e do orientador. 

3.9 É de inteira responsabilidade dos participantes arcar com todos os custos individuais durante as 

apresentações, como: inscrições, transporte, hospedagem, alimentação.  

 

Art 4˚ - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1 A paticipação no I ENLAU-SBU implica em total conhecimento do edital e aceitação de todos 

os itens deste regulamento.  

4.2 Os participantes declaram que as apresentações enviadas não infringem direitos de terceiros, 

não incorrem em plágio com reprodução total ou parcial e responsabilizam-se na esfera civil e 

penal, pelo descumprimento das normas contidas neste edital.  

4.3 O não cumprimento do formato da apresentação, das datas de envio, da completude dos dados 

solicitados, do desrespeito de direitos autorais e das condições estipuladas neste instrumento resulta 

na desclassificação do candidato.  

4.4 Casos omissos neste edital serão analisadas pela comissão organizadora do I ENLAU-SBU. 

4.5 As dúvidas em relação a qualquer item deste edital serão respondidas via e-mail: 

enlau.sbu@gmail.com 

4.6 Mais informações sobre o evento no site: http://www.cbu2019.com.br 

 

Comissão organizadora do  I ENLAU-SBU 

 


