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Impacto da COVID-19 na Itália e na comunidade global de saúde com o Dr. 

Francesco Montorsi 

 

Anfitrião: Bem-vindos de volta ao podcast “AUA Inside Tract”. Hoje, temos 

um convidado muito especial vindo de Milão, Itália, e vou fazer com que ele 

se apresente agora mesmo. 

 

Dr. Montorsi: Boa tarde a todos. Meu nome é Francesco Montorsi. Sou o 

chefe de urologia do Hospital Universitário San Raffaele em Milão, Itália. 

Eu era membro da AUA por 30 anos ou mais, e estou muito feliz por estar 

com você esta tarde. 

 

Anfitrião: Bem-vindo, Dr. Montorsi, e obrigado por nos dedicar tempo. 

Claro, estamos muito interessados em sua experiência em Milão agora, então 

eu quero perguntar um pouco sobre COVID-19. 

 

Dr. Montorsi: Bem, eu acho que, em toda a Itália, ficamos cientes do vírus 

quando todos no mundo também tomaram conhecimento dele, porque 

[inaudível 00:00:48] era uma notícia nas grandes revistas e programas de TV 

relatando os primeiros casos na China. E isso, infelizmente, era algo que, 

naquela época, era considerado muito distante, acontecendo apenas lá. E esse 

foi provavelmente o erro porque não nos tornamos prontos para enfrentar o 

que se tornou um evento pandêmico em breve. 

 

Anfitrião: Então, em que ponto você percebeu que COVID-19 tinha 

realmente tomado conta de Milão? Como foram as primeiras semanas, talvez, 

antes do confinamento? 

Você estava antecipando que as coisas chegariam ao ponto que eles chegaram? 

 

Dr. Montorsi: Boa pergunta. Na verdade, não. E eu acho que os mesmos 

casos se tornaram evidentes em nosso país na primeira quinzena de fevereiro, 

e aqueles aconteceram em duas pequenas cidades a 20 quilômetros de 

distância de Milão. E então havia informações nos noticiários da TV que 

diziam, agora temos aqueles pacientes nessas cidades, mas ninguém tinha a 

sensação real de que isso se tornaria tão grande. Lembro-me de que, ainda na 

segunda quinzena de fevereiro, nos foi permitido sair para caminhar, e tivemos 

um grande amigo do Canadá, um professor visitante aqui conosco no final de 

fevereiro, Dr. Neil Fleshner. Ele deu excelentes palestras. Jantamos com ele. 

Tudo estava normal. E então, todos juntos, as coisas começaram a mudar na 

primeira semana de março, e o primeiro confinamento foi declarado em 8 de 

março. Era sábado à noite. 

 



Anfitrião: Dr. Montorsi, como a COVID-19 afetou os urologistas do seu 

hospital? Em que ponto o departamento de urologia e o pessoal de urologia 

começaram a desempenhar um papel no combate ao surto da COVID-19? 

 

Dr. Montorsi: Bem, o impacto da COVID-19 tem sido muito grave e ruim. 

Em primeiro lugar, a urologia é uma disciplina cirúrgica, então trabalhamos 

nas salas de operação e nossos dias estão tão ocupados. De ter 17 sessões de 

cirurgia para nós todas as semanas dedicadas aos nossos pacientes, nós 

descemos para ter 1 a cada 10 dias agora. Por que acontece isso? Porque o 

anestesista, todos aqueles que trabalham conosco nas salas de operação foram 

convertidos para trabalhar nas unidades que foram desenvolvidas para cuidar 

dos pacientes com COVID-19. Então não temos número suficiente de 

anestesistas para dirigir nossos blocos. Então esse foi o primeiro impacto. E 

não só isso, porque o número de pacientes com COVID sendo encaminhados 

para nossa sala de emergência estava aumentando tanto em termos de números 

que os médicos que trabalham na área de doenças infecciosas e na medicina 

interna não foram suficientes para cuidar de todos eles. Então fomos 

convidados a nos voluntariar e a trabalhar apenas com os pacientes com 

COVID-19 e deixar o departamento de urologia pelo menos por um tempo. 

Neste momento, eu tinha seis jovens funcionários e três residentes que fazem 

parte do nosso grupo que trabalham 24 horas por dia com os pacientes com 

COVID, e isso tem sido uma experiência que é realmente diferente. E temos 

aprendido tanto nós mesmos conversando com nossos colegas que agora estão 

trabalhando com os pacientes com COVID. 

 

Anfitrião: Quero perguntar-lhe sobre cirurgias eletivas e procedimentos 

eletivos. Quando é que o seu hospital e a sua instituição começaram a gerir 

estes de forma diferente? 

 

Dr. Montorsi: Bem, isso aconteceu há três semanas, mais ou menos, porque 

a região da Lombardia emitiu uma nova regra afirmando que poderíamos 

fazer apenas procedimentos de emergência ou casos de câncer que não 

poderiam ser adiados, e também o requisito mais importante para usar a sala 

de operação seria que aquele paciente específico para operar não deve 

precisar com certeza de qualquer assistência na unidade de terapia intensiva, 

porque cada cama individual na unidade de terapia intensiva já estava 

ocupada por pacientes com COVID. E hoje em dia, nossa situação é a 

seguinte. Existem 11 disciplinas cirúrgicas diferentes em San Raffaele. Cada 

um de nós tem suas próprias salas de operação. Mas, como eu disse, há 

apenas dois disponíveis todos os dias para que tenhamos que compartilhar 

esse espaço, o que significa que temos uma sessão, mais ou menos, a cada 10 

dias, não mais. 

 

Anfitrião: Que conselho você teria para seus colegas de todo o mundo que 

também estão lutando contra esta pandemia? O que você diria a eles? 

 



Dr. Montorsi: Bem, sejam muito cautelosos, protejam-se. Isto não é uma 

piada. Eu vi com meus olhos colegas mais jovens do que eu indo direto para a 

unidade de terapia intensiva por causa da síndrome de dificuldade respiratória. 

Então use a máscara, use as luvas, e aja como todo mundo que você está vendo 

um paciente com COVID-19, exatamente como faríamos no momento dos 

primeiros casos de pacientes com VIH que chegam às nossas salas de operação 

ou pacientes que podem ser positivos para hepatite. Portanto, a primeira e 

direta mensagem aos meus colegas do círculo da AUA é a de serem muito 

protetores sobre si mesmos. E, claramente, se me lembro das últimas três 

semanas, tenho visto pacientes todos os dias, eu os vejo tentando fazer tudo o 

que posso para ajudá-los, mas, novamente, em uma perspectiva diferente. E 

então eu uso todas as proteções que eu tenho disponível. E quando volto para 

casa agora, à noite, para minha casa, embora, até hoje, não tenho tido 

sintomas, nunca fui positivo para COVID-19, mas usamos todas as precauções 

necessárias em casa também. Então eu acho que essas são as regras que são 

conhecidas em todo o lugar e que devem ser consideradas por todos os 

urologistas que estão ouvindo essa conversa. 

 

Anfitrião: Você pode discutir como a moral tem sido na Itália? Para o resto 

do mundo que não está lá agora, como os italianos lidam com esta nova 

realidade até onde você observou? 

 

Dr. Montorsi: Bem, o verdadeiro ponto de interrogação hoje, como na Itália, 

finalmente começamos a ver um nível fora do número de casos, o que significa 

que estamos provavelmente no auge deste estado infeccioso. E espero que os 

casos começassem a diminuir durante os próximos dias e semanas. Agora nos 

perguntamos: “o que vamos fazer depois? Como podemos começar de novo?” 

Porque todos nós entendemos que ainda estamos em confinamento, e o 

confinamento estará lá... o governo está dizendo até chegar a abril. 

Pessoalmente, estou convencido de que será assim até ao final de abril, pelo 

menos. E então, o que acontece em 1.º de maio? É impossível prever que todos 

saiam ao mesmo tempo, porque, como todos sabemos, há pessoas que são 

portadoras da COVID-19 e são assintomáticas. Então, se isso acontecer, 

inevitavelmente, teremos um segundo nascimento de casos, e a UTI ficará 

cheia novamente. 

 

Então o governo está elaborando estratégias, embora eu entenda que não é 

fácil e compreendo que será um problema em todo o mundo. Devemos ser 

otimistas. O verão está chegando. Portanto, isto é, de certa forma, outro ponto 

de interrogação, porque no meu país, normalmente, a Itália não está realmente 

a encerrar em julho e agosto. Mas o ritmo é muito reduzido. As férias estão lá. 

As crianças estão fora da escola. Como vamos gerir a nova situação? O tempo 

dirá. Esperemos que seja uma transição suave. Espero que outros países que 

estão agora duas ou três semanas mais tarde do que nós mesmos enfrentando 

o vírus, olhemos para os nossos erros, eles aprendam com os erros, e também 

se fizermos como país algo de bom, eles poderão, também, aprender conosco 



mesmos.  

 

Anfitrião: Há algum erro, especificamente, com o qual você incentivaria os 

colegas a aprender? 

 

Dr. Montorsi: O erro que muitos de nós cometemos ao começo foi não levar 

isso 100 % a sério, não pensar que as medidas de segurança que foram 

destacadas realmente precisavam ser tomadas, como lavar as mãos 15 vezes 

por dia. Use a máscara. Use as luvas. Quando estiver por perto, tente não se 

sentar ou ficar muito perto dos outros, mantenha uma distância. E esse tipo de 

coisas que, sendo ditas hoje, parecem tolas. Parecem coisas ridículas. Mas se 

voltarmos duas ou três semanas com nossa memória e pensarmos em governos 

de todo o mundo, a grande maioria negava a existência de COVID-19 e a 

influência que esse vírus teria em seu próprio país. Portanto, esse é o erro que 

não deve ser cometido. Temos diante de nós um inimigo que é realmente muito 

perigoso, e se alguém está seguindo as medidas de segurança, ele ou ela tem a 

verdadeira opção de não ficar doente e de sair completamente livre de qualquer 

tipo de sintomas. E essa seria a verdadeira regra que eu recomendaria que 

todos seguissem. 

 

Anfitrião: Como melhor cenário, o que você acha que serão as mudanças 

permanentes na prestação de cuidados de saúde depois que as coisas 

retornarem a um ambiente um tanto normal e estável? O que acha que 

aprendemos com isso que afetará as coisas no futuro? 

 

Dr. Montorsi: Boa pergunta. Acho que aprendemos que devemos estar 

prontos para o próximo vírus que pode acontecer em 5 a 10 anos ou seja lá o 

que aprendemos que as unidades de terapia intensiva são importantes, e que 

devem estar disponíveis em um curto período de tempo em caso de 

necessidade especial. Esta é, na minha opinião, a primeira lição. E também, 

mais do que na área médica, acho que ao sermos trancados, todos nós tivemos 

tempo para pensar sobre o valor real da vida, da família, de estar juntos, e 

também a importância de respeitar as regras. Ninguém é diferente dos outros. 

E se alguém pensa, “isso não vai acontecer comigo”, isso é um grande erro. 

Portanto, todos devemos estar cientes de que algo realmente ruim e perigoso 

está acontecendo. Mas novamente, seja otimista, siga as regras, e tudo ficará 

bem no final. 

 

Anfitrião: Dr. Montorsi, tem mais alguma coisa que gostaria de comentar ou 

algo mais que gostaria de acrescentar para o nosso público antes de 

terminarmos aqui? 

 

Dr. Montorsi: Sim, claro. Gostaria de saludar a todos os meus amigos nos 

Estados Unidos, um país que eu amo muito onde fiz parte do meu 

treinamento. Meus amigos são membros da AUA, e estou ansioso para ver 

todos vocês no próximo evento científico, o próximo AUA 2021, mas claro, 



mais cedo. E desejo-lhe tudo de bom. Por favor, fiquem seguros. 

Anfitrião: Nosso convidado de hoje foi o Dr. Francesco Montorsi. Obrigado, 

novamente, Dr. Montorsi por nos dedicar tempo e obrigado por tudo o que foi 

capaz de fazer pela Itália. 

 

Dr. Montorsi: Muito obrigado. 


