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Vozes da urologia: Lições das linhas de frente da COVID-19 

 

Anfitrião: À medida que a COVID-19 continua a afetar seriamente os sistemas 

de saúde em todo o mundo, os urologistas estão a intensificar para ajudar neste 

esforço sem precedentes. Hoje estamos falando com o urologista de Nova 

York, Dr. Jay Motola, ele é um ex-presidente da seção de Nova York da AUA e 

vamos discutir suas experiências lutando contra a pandemia da COVID-19. Dr. 

Motola, o que está vendo em Nova York agora? 

 

Dr. Motola: Então Nova York, infelizmente, é o epicentro desta terrível 

doença. A cidade está, escusado será dizer, como muitas outras cidades do 

país, totalmente devastada pelo vírus. A cidade de Nova York está paralisada. 

Você pode caminhar pela parte mais movimentada de Nova York e você pode 

andar no meio da rua e dificilmente verá um carro. As ruas são totalmente 

silenciosas, a exceção é apenas a de uma ambulância que passa, o que acontece 

periodicamente. Eu até vi algumas ambulâncias que nem sequer andavam... só 

com as luzes acesas. Eles andam com as luzes acesas e as sirenes apagadas 

porque não há trânsito nas ruas. Há algum tráfego de pedestres, mas isso é 

realmente mínimo também. 

 

Anfitrião: Ao olhar para trás para toda a sua experiência como urologista e 

todo o treinamento necessário para chegar a esse ponto, que parte do seu 

passado você se sente mais preparado para lidar com esta situação? 

 

Dr. Motola: Acho que uma das razões pelas quais entramos na urologia, pelo 

menos uma das razões pelas quais eu entrei na urologia, não é apenas um 

sistema de órgãos isolado, em particular não apenas na urologia, mas eu me 

lembro, há anos, respondendo essas perguntas em entrevistas como o que me 

fez entrar em urologia e é tudo sobre cuidar do paciente todo mais do que 

apenas cuidar do rim e como todos os sistemas de órgãos interagem no mundo 

da urologia. E é, de fato, o histórico geral, o conhecimento geral que eu tinha 

de todos esses anos passados, eu acho que realmente me ajudou. Acho que é 

uma. 

 

A segunda, quando eu era residente, tive treinamento intensivo de cirurgia geral 

por dois anos. Durante 10 dos meus 24 meses dos meus primeiros 2 anos, eu os 

passei na UTI em uma UTI cardiotorácica. Então esse tipo de coisa, pensei que 

me deixaria depois de todos esses anos, mas a medicina de cuidados intensivos 

ainda está lá. É uma daquelas coisas que eu acho que você faz o suficiente e 

você se lembra disso ao longo dos anos. E eu acho que a terceira coisa que nos 

prepara para isso é que eu acho que da maneira que eu pratico, eu tento ser 

muito compassivo com meus pacientes. Tento preocupar-me com os meus 

pacientes. Acho que consegui fazer isso aqui. 



 

E todos estão tão agradecidos pelo que estamos fazendo. Sabe, eu poderia ter 

dito a alguns desses pacientes que eu sou provavelmente o cara menos 

qualificado para cuidar deles e eles ainda estavam agradecidos por isso. Todo 

mundo o aprecia muito. E apenas dê um centímetro extra, vá a milha extra para 

o paciente porque estes pacientes estão assustados, estes pacientes estão 

preocupados como você está assustado e você está preocupado. Tento pôr-me 

no lugar deles e dizer como me sentiria se estivesse naquela cama agora? 

Ficaria petrificado. E, você sabe, essa compaixão meio que tem que subir para 

a frente aqui para cuidar desses pacientes. Eles realmente precisam de você e 

os hospitais realmente precisam de nós neste momento, se quisermos vencer 

esse vírus em tempo adequado. 

 

Anfitrião: Sabemos que foi enviado para um andar de medicina para cuidar de 

pacientes com COVID-19. Como é que isto aconteceu? E por favor, conte-nos 

sobre sua experiência até agora. 

 

Dr. Motola: Então, a implementação foi um processo bastante interessante. 

Todo mundo sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Todos no departamento 

sabiam que membros do departamento que não eram médicos estavam sendo 

destacados e nos disseram que a implementação médica ocorreria em breve. 

Estávamos tendo, pelo menos duas vezes por semana, uma reunião do 

departamento pelo Zoom. Toda a gente entrava e ouvíamos o nosso presidente 

e cada uma das cadeiras do local para ouvir o que se passava ao longo de todo 

o nosso sistema de urologia. 

 

Durante essas sessões, a primeira ordem de negócios que fizemos como 

departamento foi tentar descobrir qual é a maneira mais segura de cuidar de 

nossos pacientes e proteger nossos funcionários e a nós mesmos. Nós 

imediatamente nos mobilizamos e nos tornamos extraordinariamente ocupados 

com as visitas de telessaúde, e de um dia para outro passamos de nenhum para 

todos os médicos fazendo 6, 7, e alguns de nós fazendo 15 e 20 televisitas em 

um dia. Deixamos os escritórios abertos e os escritórios só estavam abertos... 

em nosso site, decidimos que havia o suficiente de nós para cada homem um 

dia por semana e alguém estaria lá para os pacientes desses pacientes que 

queriam entrar. Estávamos realmente limitando nossas visitas de escritório a 

muito poucos pacientes e aqueles que realmente tinham um processo que tinha 

que ser tratado em uma base emergente. Para além disso, poucos pacientes 

estavam a ser vistos no escritório. 

 

Assim que nossa produtividade e nosso volume no escritório diminuíram para 

uma pequena porcentagem do que costumava ser, sabíamos que a 

implementação viria. Então, pediram-nos para preencher formulários de 

voluntariado. O sistema de saúde, todo o Mt. Sinai, tinha todos os professores 

em tempo integral preenchendo um formulário de voluntariado. Foi voluntário 

preenchê-lo, especificamente voluntário. No entanto, a sensação era que se 

você não o preenchesse, você provavelmente teria mais uma chance de algum 



tipo de implementação que você não encontraria tão próximo e querido para o 

seu coração quanto algumas das outras responsabilidades que o sistema estava 

tentando preencher no momento. 

 

Então eu preenchi o formulário e cerca de uma semana depois, recebi um e-

mail dizendo, “ei, você tem que entrar hoje à noite porque você está sendo 

destacado para uma unidade de medicina interna a partir da próxima semana. 

Gostaríamos de nos apresentar no domingo. Você vai ficar por cinco dias, das 

8 às 8 h, e você terá três dias de folga, e então você terá uma segunda 

implementação por mais cinco dias. Essa segunda implementação estaria 

sujeita a implementações adicionais com o passar do tempo”. Então, na nossa 

onda inicial no nosso hospital, e há muitos hospitais no nosso sistema, mas o 

nosso hospital, eu trabalho no Mt. Sinai West, eu fui um dos três primeiros 

voluntários. Eu não acho que foi um esforço voluntário da minha parte, foi 

mais uma implementação. 

Não havia dúvida de que o que eu pedi e disse que meu conjunto de 

habilidades era, não fez diferença, este é o lugar onde éramos mais necessários 

no momento. O hospital estava sendo sobrecarregado com internações e 

pacientes. 

 

Então fui designado para uma unidade de medicina interna e a nossa unidade 

foi inicialmente... o andar foi dividido em terços. E um terço do andar, o terço 

médio do andar que estava em frente à estação de enfermagem não foi 

definitivamente positivo para COVID. Estes eram pacientes sob investigação e, 

nessa área, não era necessário o EPI completo porque não havia teste de 

COVID positivo documentado. As extremidades dos corredores, no entanto, 

ambas as outras extremidades dos corredores foram definitivamente pacientes 

totalmente COVID positivos, completamente preenchidos até a borda, o andar, 

a unidade. Não havia camas no andar. A única maneira de abrirmos uma cama 

era alguém ter alta ou alguém ser transferido para um nível mais elevado de 

cuidados, o que significa que teve uma parada respiratória e que seriam 

transferidos para a UTI ou alguma outra unidade pseudo-UTI criada no 

hospital. 

 

À medida que isso avançava, criamos inúmeros pontos de atenção nos 

hospitais que anteriormente não eram pontos de atenção. Em nosso hospital, a 

unidade de cuidados pós-anestésicos, a UCPA, foi convertida em uma UTI 

completa com ventilação em todos os locais. Abrimos essa unidade 

recentemente e tivemos 29 ou 30 dias. A área de retenção, a área de avaliação 

pré-operatória também foi transformada em uma área de UTI e que também 

era um tipo de sala de oxigênio ventilada ou extremamente alto fluxo de 

oxigênio. 

 

Acabei de terminar a minha implementação. Hoje foi meu último dia de 

implementação neste pequeno aglomerado que eu tenho. E a experiência em si, 

foi bastante reveladora, sendo que não tenho praticado qualquer medicina 



interna real por muito tempo. Achei que ia ser extremamente desafiador e, no 

final do dia, achei que era uma experiência muito valiosa, achei que era uma 

experiência muito educativa, e achei certamente muito humilhante. É uma crise 

enorme. No tempo que eu treinei como médico, você sabe, na faculdade de 

medicina, nós provavelmente passamos cerca de quatro minutos e meio lendo 

sobre a gripe espanhola. 

 

Nós vivemos a crise do SIDA. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu 

ainda me lembro do primeiro paciente que teve esse processo estranho de 

doença, essas manchas escuras, e ninguém realmente sabia onde estava 

[inaudível 00:08:44] e ele faleceu vários dias depois e, em seguida, cerca de 

uma semana depois, toda essa coisa sai sobre, você sabe, o que é VIH, é um 

síndrome de imunodeficiência. E penso que, olhando para trás, todos 

pensamos que, ei, quem veria algo assim de novo? E aqui estamos nós com 

outra crise mundial de saúde, uma tremenda pandemia que está acontecendo. 

 

Pacientes que cuidamos têm diferentes graus de doença. Na minha unidade, os 

pacientes eram muito saudáveis por assim dizer, o que significa que eles não 

estavam precisando de ventiladores, eles não estavam com compressores, eu 

estava em uma unidade não ventilada, mas todos tinham exigências 

extraordinariamente altas de oxigenação. Estariam descansando na cama em 

qualquer lugar entre... um paciente saudável, por assim dizer, teria 4 litros e os 

pacientes realmente doentes teriam até 15 litros de dioxigênio. Muito do que 

estamos fazendo é espontâneo e tudo muda dia a dia como gerenciar esses 

pacientes. Nosso sistema de saúde é um sistema de saúde maciço e temos um 

grande número de pacientes, uma enorme experiência de pacientes, então 

olhando para nossos dados locais, as coisas mudaram drasticamente, mesmo 

nos cinco dias em que fui destacado. 

 

Uma das coisas, quando você está olhando para um paciente, eles estariam 

sentados lá na cama, alguns deles ficariam confortáveis, outros não se sentiriam 

confortáveis. Alguns dos problemas reais que os pacientes vivenciariam seriam 

apenas de ansiedade severa que sentiam falta de oxigênio e estavam tão 

ansiosos com isso. Então começamos a usar alguns ansiolíticos ao longo do 

caminho para tentar que os pacientes se relaxarem um pouco. Mas um dos... eu 

acho que era nosso teste de estresse para ver como um paciente realmente faria 

era colocá-los em ambulância, tirá-los da cama e fazê-los andar pelo corredor e 

verificar sua oximetria de pulso enquanto eles estavam deitados e verificar sua 

oximetria de pulso quando estavam em ambulância. A maioria dos pacientes 

pode dar quatro ou cinco passos e, de repente, eles estão em um PO2 de talvez 

92, 93 na cama, e sair e dar alguns passos e ele vai abaixo de 80 e depois mais 

alguns passos... ele vai abaixo de 90, não abaixo de 80. E então mais alguns 

passos, entre 80 e 90, e antes que você perceba, eles estão realmente 

hiperventilando e têm que voltar para a cama porque os seus PO2 caem para os 

80. 

 



Então, os protocolos de tratamento que estamos usando são 

extraordinariamente variáveis, paciente por paciente, médico por médico. Eu 

fazia parte de uma equipe. Tínhamos três grupos de cuidadores servindo este 

andar e fomos supervisionados. Sabe, a pessoa a quem responderíamos seria a 

de um hospitalista sênior ou de um intensivista. E basicamente, todos os 

pacientes teriam exames específicos desenhados após a admissão, marcadores 

inflamatórios que os pacientes tinham desenhado seriam... a maioria dos 

pacientes têm marcadores inflamatórios altos. Coisas que procuramos níveis de 

ferritina, proteínas C-reativas, transaminases, taxa de sedimentação, troponinas. 

E os números que vemos são astronômicos. Vemos os níveis de ferritina bem 

nos 1000. Nós vimos um paciente esta semana, 6000 em nível de ferritina, o 

que realmente implica uma enorme, enorme, enorme resposta inflamatória, 

chamada resposta de citocinas, inundação de citocinas que os pacientes estão 

tendo. 

 

Todos os dias, então todos os pacientes estão basicamente chegando, estamos 

recebendo muitos poucos requisitos de fluidos para esses pacientes. Todo 

mundo está na cloroquina ou hidroxicloroquina, o Plaquenil hidroxicloroquina. 

Todo mundo está tomando Zithromax e alguns pacientes não estão recebendo 

inflamatória. Para a febre, estamos dando-lhes Tylenol. Excluímos o fato de 

qualquer infecção bacteriana nos pacientes que têm febre. 

Procalcitonina é outro desses marcadores que estamos usando para ajudar a 

distinguir se é bacteriana ou não. Ao mesmo tempo, há o uso de... quando eu 

treinei, esteroides estavam muito em voga. Dávamos esteróides para pacientes 

que tinham SDRA e se deixou de usar, mas está de volta. 

Estamos usando esteróides agora para ajudar a diminuir a resposta inflamatória. 

 

Cada dia há um teste de drogas diferente ou um coquetel diferente de drogas 

que está sendo usado em um ensaio clínico diferente. Ainda ontem, ou hoje, na 

verdade, nossa instituição está iniciando um teste de KEVZARA sarilumab, 

que é um inibidor de IL-6 e vamos ver se isso ajuda porque a resposta 

inflamatória é parte do que se trata. Também temos outro ensaio a partir de 

hoje para Remdesevir, um dos medicamentos para o VIH, que também foi 

demonstrado em alguns estudos preliminares para ajudar a resposta clínica 

nestes doentes. 

 

Um dos outros problemas que estamos tendo, e isso é algo que nós realmente... 

é muito, muito difícil resolver esse problema, mas esses pacientes saem e eles 

têm... pacientes que recebem alta... e nós nos orgulhamos esta semana de 

realmente ter um grande número de pacientes prontos para a alta. em vez de 

ouvir pacientes sucumbir à doença. Como sabemos, os números em Nova 

York, o número de mortes continua aumentando, mas o número de altas 

continua aumentando, e o número de internações na UTI continua caindo. E 

isso está muito estável há cerca de três dias, então estamos felizes em ouvir 

isso. E nosso governador continua falando, sabe, talvez estejamos achatando a 

curva, e estamos mantendo nossos dedos cruzados que isso é realmente o que 



estamos vendo. Um dos problemas que está surgindo é que esses pacientes 

estão se preparando para a alta, mas depois para onde eles vão e o que eles 

fazem quando eles cheguem lá? E esse é o próximo grande problema que 

temos. Então, esta semana, estávamos adiando pacientes no hospital e ainda 

tínhamos algumas camas disponíveis, então não era crise, mas eles precisavam 

de oxigênio, eles precisavam de oxigênio doméstico, mas os fornecedores de 

oxigênio doméstico têm uma escassez de tempo disponível para entregar aos 

pacientes porque todo mundo está recebendo a alta. Então agora os pacientes 

estão sentados no hospital e isso causa problemas porque, obviamente, os 

profissionais de saúde estão sendo expostos repetidamente ao vírus, e as camas 

estão sendo tomadas e podemos precisar das camas para alguns outros 

pacientes. Então esse conceito de onde vamos obter esses tanques de oxigênio 

realmente se tornou um grande, grande, grande problema. 

 

Minha solução para o problema, que foi abraçada ontem pelos nossos 

administradores, foi que nós temos um barco que está atracado a poucos 

quarteirões do nosso hospital e este barco não foi realmente morto, era suposto 

ser, todos sentiram que o navio da marinha entraria e estaria cheio de camas, 

mas a partir dessa semana, apenas um punhado de pacientes estavam lá. Então 

minha proposta para administração, e eu não ouvi o resultado ontem, embora 

tenhamos tentado transferir alguns pacientes, foi levar pacientes com 

necessidades de oxigênio super estáveis e não precisando de ventilação e baixá-

los do hospital para a nave ou para o Javits Center, que é outro lugar em Nova 

York que não está realmente sendo massivamente ocupado. Então este é um 

problema que vai ter de ser... de alguma forma vamos ter de descobrir isto. Para 

onde estes pacientes vão? 

 

Os pacientes idosos que estão realmente debilitados, aqueles que precisam de 

uma clínica de reabilitação subaguda, isso é outro problema porque as 

instalações não querem levar ninguém que seja COVID positivo, e isso é abrir 

outra caixa de Pandora e para onde esses pacientes vão? O conceito de eles 

poder ir para casa com um assistente de saúde em casa? É uma pergunta. Isso 

é uma função, no entanto, do que seu seguro... nem o seguro de todos pagará 

por um assistente de saúde em casa ou cuidados de enfermagem em casa, se 

necessário. 

 

Anfitrião: Que conselho você teria para urologistas lá fora que podem ser 

chamados para ajudar a lidar com pacientes com COVID assim como você 

tem? 

 

Dr. Motola: Bem, a primeira coisa que sugiro é sentar e tomar um coquetel. 

Essa é a primeira coisa. Não, estou brincando. Brincadeiras à parte, há 

ansiedade, escusado será dizer. Quando recebi aquele e-mail, a primeira coisa 

que me impressionou foi essa sensação de desgraça. Eu realmente estava 

muito, muito, muito ansioso com isso, e essa ansiedade é... olha, isso é algo 

que não podemos ver vindo em nosso caminho, infelizmente, e é um vírus. 



Mas no final do dia, há EPI disponíveis. Pode haver um revés transitório, sabe, 

onde não há EPI. Como, por exemplo, ontem de manhã, entrei na nossa 

unidade e não havia batas para nós, mas isso foi resolvido em 10 minutos. 

Dentro de 10 minutos, era apenas uma questão de a cadeia de suprimentos 

levar os suprimentos para o 9.º andar. Eles estavam fazendo andar por andar e 

nós éramos os próximos. E enquanto estávamos sentados lá conversando, com 

certeza, as batas vieram. Portanto, o fator medo de não haver EPI, há EPI. 

Portanto, a maioria das instituições neste momento tem EPI. Ouvimos as 

histórias de terror, mas a grande maioria das instituições têm EPI. Você tem 

que ter cuidado, claramente, não há dúvida sobre isso. Há uma maneira certa e 

uma maneira errada de colocar uma bata e de tirar a bata. E há vídeos 

disponíveis. A maioria das instituições tem e devem segui-las. 

 

Então a segunda coisa, o segundo conselho é que seu medo de não saber o que 

fazer pode ser bastante esmagador. Sabe, você não quer ir trabalhar e se sentir 

completamente incompetente. Nossa instituição tinha um monte de tutoriais 

online que no último fim de semana, sexta-feira, sábado, eu passei uma boa 

parte do dia apenas indo e lendo e aprendendo um pouco mais sobre COVID e 

como está sendo tratada. Mas os aspectos básicos disso, a parte da medicina 

interna que eu acho que eu estava com medo também, mas acredite ou não, 

quando eu entrei na enfermaria, e eu tinha um médico assistente designado 

comigo que acabava de sair da escola de médicos assistentes, como que tudo 

voltou para mim. Não fazia isso há muito tempo, mas, sabe, esta semana 

sozinho no exame físico, diagnostiquei alguém que tinha fibrilação auricular, 

encontrei uma TVP, comecei um novo diabético com medicação. Então eu 

estava orgulhoso de mim mesmo em termos do que eu lembrava em termos de 

medicina interna e como tratar pacientes. E era como andar de bicicleta, ele 

voltou para você. 

 

Todo mundo está muito grato por você estar lá. A equipe, eu enviei-lhes uma 

carta muito agradável pouco antes, um e-mail como dizendo a eles como eles 

eram maravilhosos em me fazer sentir bem-vindo e me apoiar e me ajudar a 

superar meus medos e as inseguranças que eu tinha. Mas depende da 

instituição. Algumas instituições estão a usar-nos na linha de frente. Eu sei que 

alguns dos meus colegas que realmente se voluntariaram e estão na UTI e o 

que eles estão fazendo é apoiando os hospitalistas e os intensivistas na UTI no 

que diz respeito a fazer coisas como iniciar linhas centrais e iniciar linhas 

arteriais e coisas assim. Você tem responsabilidades diferentes dependendo da 

instituição. 

 

Na verdade, eu deveria fazer outra unidade... uma semana na unidade semana 

que vem, mas fui recolocado a partir desta tarde. Vou começar na segunda-

feira a trabalhar no nosso exame ambulatorial porque essa é a próxima 

preocupação: quem tem a doença e quem não tem a doença? E acho que a 

administração me ligou porque estão usando o espaço que temos para nossa 

clínica de urologia para nossos residentes. É onde o teste ambulatorial vai 



ocorrer. E os funcionários disseram que se sentiram confortáveis comigo e 

disseram que me queriam, então essa é a minha próxima tarefa na próxima 

semana, 12 a 8, 5 dias, eu estarei fazendo testes puramente COVID. E pelo que 

parece, cada faixa horária é preenchida durante toda a semana, está completa. 

Então vai ser uma semana ocupada. Mas, novamente, é um papel diferente, 

mas é um papel necessário. E isso é o que eu acho que as pessoas têm que 

perceber que há outras coisas que as pessoas podem fazer. E talvez você não se 

sinta confortável cuidando de pacientes em um respiradouro ou cuidando de 

uma enfermaria médica. Mas se você for até seus administradores, tenho 

certeza que eles encontrarão coisas para você fazer na instituição. 

 

Anfitrião: Tem mais alguma coisa a acrescentar antes de encerrarmos a 

entrevista de hoje? 

 

Dr. Motola: Não, apenas lembre a todos, você sabe, manter seus familiares em 

casa, estar seguro, e eu tenho certeza que se você for requerido, eu tenho 

certeza que você tem que responder a algum membro da família que vai dizer, 

“espera um momento, o que você quer dizer com você é requerido e você vai 

ser exposto ao vírus?” O que tenho feito, literalmente, quando chego em casa, 

fico à minha porta, vivo num apartamento na cidade, fico lá no meu pequeno 

corredor do meu apartamento, abro a porta, tiro a roupa exterior, atiro-os num 

monte, entro, tomo banho imediatamente, e depois atiro as minhas roupas na 

lavandaria. Limpe tudo, limpe seus telefones, não toque seu rosto, limpe seus 

óculos, e não entre em pânico sobre coisas que os hospitais vão dizer que as 

máscaras protetoras são reutilizáveis, elas são. 

 

Se leres sobre eles, são todos reutilizáveis. Você pode limpá-los com toalhetes 

Clorox e você pode usá-los algumas vezes. Não os jogue fora porque é assim 

que vamos ficar sem coisas. Se você pensar sobre isso do jeito que meu andar 

estava arrumado, eu tinha que mudar de bata três vezes cada vez que eu fazia 

rondas, o meio, eu tinha que me trocar por fora, eu tinha que me trocar para 

voltar para o meio e colocar outra bata no outro lado. Então há uma grande 

necessidade de suprimentos. Se eu jogasse fora meu escudo facial toda vez que 

fiz isso, teria sido terrível. A maioria dos hospitais agora está reprocessando as 

máscaras. Há técnicas que todos os hospitais descobriram que são seguras para 

reprocessar as máscaras também. 

 

Fique calmo, fique tranquilo, e lembre-se que está fazendo algo que alguém 

precisa de ajuda. E acho que no final do dia, devo dizer que me sinto bem 

comigo mesmo pelo que fiz na semana passada. Acho que fiz algo de bom. 

Recebi um pequeno agradecimento do chefe de medicina esta manhã, e você 

se sente bem consigo mesmo. E é irônico, um dos meus sócios, depois que 

meu departamento se voluntariou e se tornou a polícia do EPI, ele me ligou e 

disse: “Não quero fazer isso. Quero fazer algo um pouco mais útil do que 

isso.” Ele disse: “devo assumir a sua posição?” Então eu disse, “bem, ligue 

para eles e pergunte, tenho certeza que eles dizem que sim”, mas eles disseram 



que não porque eles precisam dele na UTI. Então eu acho que ele vai ser a 

polícia do EPI em vez disso. Então você definitivamente desempenha um 

papel, é muito importante o que estamos fazendo, e não se esqueça disso. 

 

Anfitrião: Dr. Jay Motola foi nosso convidado no episódio de hoje do podcast 

“AUA Inside Track”. Ele é um nova-iorquino nativo, e ele é um urologista que 

vive e trabalha em Nova York, e ele tem nos contado sobre sua experiência até 

agora cuidando de pacientes com COVID-19 em Nova York. Obrigado por nos 

dedicar um tempo hoje no seu dia de folga, Dr. Motola. 

 

Dr. Motola: Obrigado por me receber. Fique seguro, fique calmo e fique em 

casa. 


