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Vozes da urologia: Gestão de emergências urológicas durante a pandemia 

 

Anfitrião: De volta aqui no podcast “AUA Inside Tract”. Enquanto os 

hospitais se preparam para o pior durante a pandemia da COVID-19, a 

maioria adiou ou cancelou cirurgias não essenciais e está tomando medidas 

para preservar os suprimentos de EPI. Dr. Ben Davies se junta a nós agora 

para discutir isso. Ele é professor de Urologia na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. E a Pensilvânia tomou medidas 

iniciais para minimizar a transmissão da COVID-19 e fechou negócios e 

escolas não essenciais há quase duas semanas. Então, o que você está vendo 

no seu hospital e como a pandemia da COVID-19 afetou a urologia em 

Pittsburgh? 

 

Dr. Davies: Nosso governador, o Governador Wolf, foi muito rápido em fazer 

com que os negócios não essenciais fecharam por quase duas semanas. E 

estamos em abrigo no lugar há cerca de cinco dias. Se você olhar para as curvas 

de Washington e de Nova York, isso foi uma ação relativamente rápida quando 

você compara quantos casos tivemos. Então, estamos esperançosos que as 

ações do Governador Wolf realmente achatem a curva em termos de 

incidências aqui. No momento, temos cerca de 150 casos de COVID em nossa 

comunidade em torno de Pittsburgh, e tivemos cerca de 40 hospitalizações e 

aproximadamente 10 pacientes na UTI e 2 mortes. Infelizmente, os casos quase 

duplicam-se a cada dois dias. Então, estamos entrando em nossa parte íngreme 

da curva. E estamos a supor que vamos ver muitos mais casos à medida que 

passar uma semana e meia. Nós realmente não sabemos em que trajetória 

vamos estar. Vamos estar na trajetória de Taiwan ou na do Japão? Se você 

olhar para os gráficos, os casos caem rapidamente com um bom abrigo no lugar 

e mascaramento. Só não temos certeza, mas esperamos que seja esse o caso. 

Nós certamente fomos mais rápidos do que outras cidades ao redor do país, 

então esperamos estar prontos para quando a tempestade acontecer em uma 

semana e meia ou duas semanas. 

 

Anfitrião: Que outras medidas específicas a sua equipe tomou para se 

preparar para o influxo de doentes com COVID-19? 

 

Dr. Davies: Acho que pensamos sobre isso de duas maneiras, e acho que a 

maioria dos departamentos tem feito isso. Temos uma espécie de problema 

com os residentes, tanto de educação quanto como vamos distribuir o trabalho 

entre os residentes. E então temos uma espécie de problema clínico. Nós 

somos bem rápidos para passar entre os atendentes e determinar, em seguida, 

quais casos pensávamos estavam divididos entre emergências, essenciais e 

eletivos. E relativamente rápido, apesar da atenção da mídia em nossa 

instituição, paramos os casos eletivos com relativa rapidez na semana passada, 



e agora estamos fazendo cuidados essenciais para o câncer. Se estabeleceram 

algumas diretrizes. Primeiramente, nós meio que olhamos e apreciamos as 

diretrizes europeias, e algum tipo de informação local, obviamente. Os 

cânceres renais realmente pequenos não estão sendo tratados; o câncer de 

próstata de risco baixo e intermediário, em geral, não está sendo tratado; e 

realmente apenas concentramos nosso cuidado em cirurgias de câncer de 

bexiga músculo-invasiva e tumores renais grandes, que não são muitos casos. 

Uma vez que você tirar as outras partes de nossa prática, provavelmente 

vamos fazer duas bexigas esta semana, e na próxima semana, eu decidi manter 

nosso trabalho de teste clínico, então, temos um [inaudível 00:03:05] dois 

testes de câncer de próstata. Decidi fazer isso para os casos que tem poucos 

pacientes, mas temos um na próxima semana. 

 

Então, diminuímos. E eu acho que a idéia de reduzir ao essencial é 

multifacetada. Não é apenas a preservação de EPI, mas também operar 

pacientes com COVID que não entendemos representa um problema para a 

ciência. Vou te dar um exemplo. É muito bem entendido que a transmissão do 

vírus acontece cerca de 50 % do tempo com pacientes assintomáticos. Então, 

nós muito bem poderíamos ter um paciente entrando no hospital, e isso 

aconteceu em Wuhan e em Milão, que, sem sintomas, tem COVID e espalha-o 

para o pessoal do hospital com relativa facilidade. Obviamente não queremos 

que isso aconteça. E esta manhã li que em Boston até 100 trabalhadores no 

Hospital Brigham, acredito que foi, têm COVID. Então, não queremos que 

isso aconteça. E nós ainda não temos as capacidades de teste para testar todos 

os pacientes que estão fazendo cirurgia não essencial ou cirurgia essencial. Por 

isso, estamos tentando aumentar isso a partir de uma perspectiva do sistema, 

mas simplesmente não temos os recursos de teste ainda para fazer isso. Então, 

estamos paralisados com muitos dos nossos casos. Estamos tentando ser 

atenciosos sobre o que fazemos. 

 

Em termos de residentes, nós implementamos um sistema onde nós realmente 

reduzimos ao essencial a exposição dos residentes. Os residentes estão fazendo 

cuidados não-clínicos ou clínicos, e os cuidados clínicos, obviamente, precisam 

ser atendidos. As poucas cirurgias que estamos fazendo, ainda temos residentes 

lá. Mas os não-clínicos ainda estão nessa pista educacional. Acredito que 

estamos fazendo isso a cada dois dias, desculpe, a cada duas semanas para que 

haja uma semana inteira de descanso e de volta à clínica. Então, é aí que 

estamos nos preparando para o ataque que achamos que veremos nas próximas 

semanas. 

 

Anfitrião: O que você acha de estabelecer zonas de COVID-19 e esse tipo de 

medidas dentro do hospital? Pode nos dizer algo sobre isso ou o que estão 

fazendo lá? 

 

Dr. Davies: Sim, claro. Tem havido muitos modelos diferentes de como 

cuidar de pacientes com COVID, não especificamente urológicos, mas tenho 



certeza que você está ciente de que em partes da Itália, e definitivamente em 

Wuhan, eles tinham hospitais específicos designados como hospitais para 

COVID. Nossa liderança decidiu não fazer isso em parte porque nossos 

hospitais estão bem separados e não seria muito eficiente para nós fazer isso. 

Então, cada hospital tem áreas designadas onde vão pacientes com COVID ou 

pacientes descartados da COVID e haverá outras partes do nosso hospital 

atualmente que são áreas não COVID. Então, há uma espécie de setores 

paralelos de cuidados especializados por COVID ou descartando COVID 

versus não. Então, é assim que vamos fazer. E pode ser um cenário de caso em 

que ficamos sobrecarregados em certos hospitais que precisam ser todos para 

COVID e então vamos tentar desviar emergências não relacionadas com 

COVID a outros hospitais. É como um alvo em movimento. E eu não estou 

realmente em conversas com o nível superior, eu estou em uma espécie de, eu 

chamo de, o segundo nível. Mas estamos tentando lidar com isso o melhor que 

pudermos e tentando aprender com as outras instituições que veem o problema 

diante de nós para que possamos estar preparados. 

 

Anfitrião: E ouvimos histórias sobre salas de emergências invadidas com 

COVID-19. Algum outro pensamento sobre como isso afeta pacientes com 

emergências urológicas? 

 

Dr. Davies: Esperamos que, com nossa densidade populacional, nossa 

quarentena inicial ou abrigo e o translado de pessoas, isso não aconteça 

conosco. Já temos alguns lugares ao redor da cidade que foram designados 

como lugares potenciais para onde irão os pacientes da sobrecapacidade. Mas 

acho que, no que diz respeito aos pacientes de urologia, temos sido bastante 

proativos sobre telemedicina e conversas telefônicas. E acho que as poucas 

emergências que tivemos nas últimas semanas fomos capazes de resolver sem 

problemas. O que nos preocupa é se as nossas salas de cirurgia são tomadas e 

se tornarem unidades de terapia intensiva. Felizmente, para ser honesto, como 

seus ouvintes sabem, as emergências urológicas são relativamente pouco 

frequentes. E eu não acho que os números absolutos irão sobrecarregar nosso 

sistema. Isso seria, eu acho, raro. Talvez sejamos mais conservadores em 

relação ao stent, e implementemos mais tratamento da dor ambulatorial se não 

pudermos impedir que os pacientes venham à sala de emergências. Acho que 

essa será a nossa abordagem, embora sejamos relativamente agressivos em 

fazer isso agora. 

 

Não acho que nossos pacientes precisam se preocupar com emergências 

específicas. Coisas como torção, massas que são palpáveis, stents que são 

necessários para serem colocados para dor ou infecção, acho que seremos 

capazes de lidar com isso. E essas cirurgias são muito rápidas. Então, eu não 

posso imaginar que estaríamos em uma situação em que não poderíamos lidar 

com isso. E é parte do meu papel aqui, ajudo a gerir a sala de operação. E nós 

temos salas de cirurgia designadas para pacientes positivos com COVID, que 

ainda não usamos, mas que estão prontas se precisarmos delas. Acho que 



estamos o mais preparados possível. Quero dizer, uma coisa que não sabemos 

é quantos pacientes vamos receber. Se nossa taxa de infecção atual se mantiver 

nessa trajetória, esperamos poder atender a demanda se nossos preparativos se 

achatarem.  

 

Anfitrião: Tem algumas conclusões sobre como esta pandemia está afetando 

ensaios clínicos e pesquisas que você queira mencionar? 

 

Dr. Davies: Definitivamente está afetando nossos ensaios clínicos em parte 

porque não queremos que nossos pacientes sejam expostos. E não vamos 

recrutar ativamente pacientes durante a pandemia para nenhum número de 

testes que temos em curso. Vou continuar fazendo as cirurgias que já fizemos 

aleatoriamente. Mas posso imaginar que o recrutamento vai ser um problema. 

E também é importante lembrar que há bons dados, ou dados relativamente 

bons da Itália, mostrando que pacientes com câncer são afetados 

desproporcionalmente pelo vírus, aproximadamente 30 a 40 %. O seu curso 

também é desproporcionalmente pobre, por isso queremos proteger os nossos 

doentes com câncer da melhor forma possível. E fazemos isso mantendo-os 

fora do hospital o melhor que pudermos. Então, eu vejo que o recrutamento de 

testes clínicos é um grande problema, e não acho que isso seja realmente uma 

prioridade enquanto preparamos o que prevemos será um monte de pacientes 

com COVID nas próximas semanas. 

 

Anfitrião: Você tem alguma outra conclusão para o nosso público? 

 

Dr. Davies: Eu não tenho nenhuma específica, mas eu acho que a maioria dos 

urologistas em grandes centros urbanos como eu estão se preparando, ou 

provavelmente estarão nos cuidados não-urológicos. Por isso, vamos explicar 

como podemos ajudar nossos colegas das salas de emergência com pacientes 

não COVID. Sei que provavelmente estarei na sala de emergência ajudando 

com problemas cirúrgicos, traumas, qualquer coisa que possamos ajudar nossos 

colegas com sua carga de trabalho. Suspeito que isso esteja em nosso futuro 

próximo nas próximas semanas e espero que, se Deus quiser, em um a dois 

meses, superaremos isso e voltaremos à nossa vida normal de urologia. 

 

Anfitrião: Dr. Ben Davies é professor de Urologia na Faculdade de Medicina 

da Universidade de Pittsburgh. Obrigado por nos acompanhar hoje, Dr. Davies. 

 

Dr. Davies: O prazer é meu, Casey. 


