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Vozes da Urologia: Experiência de urologistas com a COVID-19 

 

Anfitrião: A COVID-19 continua se espalhando pelos Estados Unidos e pelo 

mundo e os membros da AUA estão ativamente envolvidos em suas 

comunidades para combater esta doença. Estamos juntos agora com o Dr. 

Steven Kaplan. O Dr. Steven Kaplan é professor de urologia no Monte Sinai, 

em Nova York, e é membro ativo do Conselho de Pesquisa da AUA. Dr. 

Kaplan, o que você está vendo agora em Nova York? 

 
Dr. Kaplan: Nova York, infelizmente, tornou-se o epicentro da COVID-19 
nos Estados Unidos. E virou todo o nosso mundo de cabeça para baixo, da 

perspectiva cultural e social. Quase se tornou uma cidade fantasma. E de uma 
perspectiva médica, certamente mudou a incrível pressão que está sendo 

colocada sobre nosso pessoal de saúde. 

 

Do ponto de vista da urologia, como agora existem diretrizes nacionais sobre 

isso em termos de diminuição da quantidade de procedimentos eletivos, então 

nós vimos, virtualmente, um desligamento virtual dos casos em urologia, que 

seriam casos urológicos benignos. E apenas os casos mais urgentes, casos 

imediatos de câncer, torção, pedras, sepse, coisas assim, stents de emergência 

que precisam ser colocados. E é realmente a redução de praticamente todas as 

clínicas, embora algumas clinicas realmente fecharam completamente. 

 

Portanto, tem sido uma grande agitação e as notícias encorajadoras, pelo 

menos dentro de Nova York, já que estamos testando mais, e eu acho que o 

governador falou sobre fazer 10.000 casos por dia, o número de casos 

aumentou astronomicamente, mas estamos estáveis, felizmente, na taxa de 

mortalidade, que parece ser muito menor, menor do que o resto do país. 

Infelizmente, achamos que nosso pico está, como o resto do país, chegando 

em breve, e é por isso que vocês estão vendo, em certos estados, que 100% das 

forças de trabalho estão sendo solicitadas a ficar em casa. 

 

Ainda estamos nos adaptando, ainda estamos adotando, e ainda não sabemos 
muito. Mas certamente afetou praticamente tudo o que fazemos. 

 

Anfitrião: Vamos falar sobre os pesquisadores. Como a pandemia está 

afetando os laboratórios e os estudos de pesquisa agora? 

 

Dr. Kaplan: Bem, teve um grande efeito. E eu posso apenas... para nossa 

própria instituição, o que tenho certeza que outras instituições, não apenas em 

Nova York, mas em todo o país, estão fazendo, essencialmente todos os 

funcionários administrativos não essenciais e estudantes e pós-doutores estão 

sendo solicitados a trabalhar em casa, e a acessar remotamente tudo o que eles 



precisam acessar. Todos os laboratórios básicos de pesquisa, a partir da 

próxima semana, todos os nossos laboratórios de pesquisa úmida estão sendo 

fechados, para eliminar a exposição e a interação do pessoal, e existem certas 

diretrizes e critérios que estão sendo aplicados lá, como todo o pessoal do 

laboratório deve consolidar quaisquer atividades de laboratório de cultura de 

tecidos. 

 

Do ponto de vista da investigação animal, apenas experiências críticas em 

animais estão sendo conduzidas e concluídas. De uma perspectiva de pesquisa 

clínica, que envolve recrutamento de pacientes, está sendo essencialmente 

encerrada e interrompida até novo aviso. Esses estudos são obviamente 

considerados, do ponto de vista da pesquisa clínica, na maior parte, não 

essenciais e não queremos colocar pacientes e professores em risco. 

 

Há certos números de segurança e emergência que são informados, segurança. 

Então, há muita coisa lá fora. E em nossa instituição, e não tenho dúvidas de 

que esta mensagem está sendo transmitida, que o lado positivo, de tudo isso, se 

houver, pelo menos isso nos dá talvez algum tempo para pensar sobre nossos 

esforços de pesquisa e locais de descoberta que queremos estar porque teremos 

algum tempo de inatividade, e talvez nossos cérebros possam estar trabalhando 

para desenvolver novos protocolos e bolsas de pesquisa e se candidatando a 

bolsas de pesquisa no futuro, porque não estamos interagindo tanto no dia-a-

dia. 

 

Portanto, basicamente virou tudo de cabeça para baixo, da perspectiva clínica, 

da perspectiva da pesquisa. Mas ouvimos, ainda assim, uma sensação de 

otimismo e esperança e que todos nós vamos superar isso. Há um Twitter 

muito interessante, um pequeno filme que Matthew McConaughey fez, e 

basicamente diz que a luz vermelha vai ficar verde. E espero que estejamos 

prontos para isso, e apenas voltar e ser muito, muito produtivos, pois, 

esperamos que, vamos continuar juntos como uma comunidade. 

 

Anfitrião: Dr. Kaplan, que outras sugestões finais você tem para o nosso 
público hoje? 

 

Dr. Kaplan: Acho que aprendemos em tempos como este, aprendemos do 

que somos feitos. E se você olhar todos os dias, estamos começando ... 

quando o presidente cria sua equipe, a colaboração interfuncional é realmente 

a chave. E para nós, vocês podem ver quanto mais em descoberta podemos 

fazer, e a descoberta está sendo vital agora. Praticamente todos os dias, as 

pessoas estão olhando para novas terapias para a COVID-19, novas maneiras 

de diagnosticá-la. Tem sido animador, em certo sentido, ver a comunidade 

mundial trabalhando em conjunto, na maioria das vezes, tentando criar curas. 



E eu acho que a mensagem para nós é, no nosso mundo de urologia, quão 

importante isso será para nós termos... para colaborar. É muito, muito 

importante colaborar e comunicar, porque seremos mais fortes quando todos 

os nossos aspectos, todos os nossos verticais dentro da comunidade de 

pesquisa, nossos cientistas básicos, nossos cientistas translacionais, nossos 

pesquisadores clínicos, nossos cientistas comportamentais, cientistas 

populacionais, todos trabalharem juntos para tentarmos juntos chegar ao 

melhor tipo desta descoberta. 

 

Então estou esperançoso. Estou otimista, e acho que juntos seremos uma 

comunidade mais forte, tanto na comunidade urológica, quanto na 

comunidade médica como um todo. 

 

Anfitrião: O Dr. Steven Kaplan é professor de urologia do Monte Sinai, em 

Nova York, e é membro ativo do Conselho de Pesquisa da AUA. Obrigado, 

Dr. Kaplan por se juntar a nós hoje. 
 

Dr. Kaplan: Obrigado pelo privilégio de compartilhar meus pensamentos. 

Obrigado e fiquem bem, mantenham-se saudáveis e higienizados. 

 

Anfitrião: O estado de Washington foi um dos primeiros a ter casos 

confirmados da COVID-19 nos Estados Unidos e tem estado na linha de frente 

desta doença. Dr. John Gore é professor da Universidade de Washington, em 

Seattle, e ele se junta a nós agora. Dr. Gore, conte-nos sobre sua experiência 

com a COVID-19 no estado de Washington e como isso afetou a urologia 

acadêmica e institucional, bem como os médicos em geral. 

 

Dr. Gore: Obviamente, no Estado de Washington, em particular, no Condado 

de King, que é onde Seattle está localizada, esse foi o primeiro lugar nos 

Estados Unidos a ter um caso positivo documentado de COVID-19. Isso foi 

no final de janeiro de 2020. E então estamos fazendo força, somos o primeiro 

lugar a ter uma morte relacionada à COVID-19, e isso foi na última parte de 

fevereiro. Desde então, infelizmente, semelhante a outros lugares em todo o 

mundo, observamos um aumento exponencial no número de casos, incluindo 

experiências muito semelhantes com a gravidade dos casos com uma 

proporção de pacientes que necessitam de hospitalização, uma proporção 

daqueles pacientes que necessitam de cuidados em UTI, suporte ventilatório, 

coisas assim. 

 

Caso as pessoas não tenham conhecimento, na verdade, Washington foi 

recentemente ultrapassada em número de casos por Nova York, 

provavelmente apenas devido à densidade populacional muito maior de Nova 

York, mas essa tem sido a nossa experiência até agora. 

 

Temos vários hospitais na grande área de Seattle que estão relatando 

problemas de capacidade relacionados aos casos de COVID-19. E um dos 



nossos hospitais UW medicine recentemente tiveram que converter as salas de 

cirurgias em uma UTI adicional para ajudar a gerenciar os casos adicionais de 

COVID-19. Então, em vez de cancelar todos os casos eletivos, a sala de 

cirurgia foi, essencialmente, completamente desativada, exceto para os casos 

mais emergentes. 

 

Anfitrião: Qual tem sido o papel dos urologistas ao longo deste surto no estado 

de Washington? 

 

Dr. Gore: Principalmente neste momento, esse papel tem sido apoiar o que é 

necessário, apoiar a capacidade dos nossos hospitais para lidar com o aumento 

de pacientes que chegam às portas do nosso hospital. E assim, eu penso, que o 

papel principal tem sido participar na conservação dos equipamentos de 

proteção pessoal, na conservação da capacidade hospitalar, e isso tem sido 

principalmente através do cancelamento de muitos dos nossos casos mais 

eletivos. E eletivo é uma palavra difícil de interpretar. Eu vi isso e gosto disso, 

esse tipo de reformulação sobre casos essenciais, mas você sabe, muitos dos 

casos de câncer que atendemos na urologia não são realmente urgentes. Coisas 

como câncer de próstata, pequenas massas renais. E assim nós colocamos 

todos eles em espera e muitos de nossos colegas na comunidade, na grande 

área de Seattle, fizeram a mesma coisa. Também vimos muito disso em todo o 

país, onde a maioria dos urologistas parece estar participando, ajudando a 

preservar equipamentos de proteção pessoal, porque uma das maiores ameaças 

da COVID-19 é garantir que nossos profissionais de saúde da linha de frente 

tenham equipamentos de proteção adequados, e manter os pacientes fora do 

hospital, porque isso nos ajuda a ter capacidade hospitalar para acomodar o 

aumento do número dos pacientes. 

 

Eu acho que também é realmente importante entender que os profissionais de 

saúde estão particularmente em risco com o surto e a pandemia da COVID-

19. E o que quero dizer com isso é que uma proporção tão grande desses 

pacientes são pré-sintomáticos, e estamos aprendendo que mesmo pacientes 

pré-sintomáticos podem ser infecciosos, acho importante que os urologistas 

reconheçam que seus próprios pacientes podem ser uma ameaça para eles e 

trazendo pacientes para mais cirurgias eletivas agora não só vai sacrificar o 

que chamamos de EPI ou equipamento de proteção individual, mas também 

vai potencialmente expor você e a equipe de saúde, incluindo anestesistas, 

profissionais de enfermagem, a um paciente que poderia potencialmente ser 

positivo para COVID-19 . E isso é importante devido à falta de testes 

disseminados. 

 

Anfitrião: Você está vendo o desgaste entre os profissionais de saúde e médicos 

envolvidos, e se você estiver, o que esses prestadores podem fazer para 

minimizar o impacto disso? 

 

Dr. Gore: Acho que o esgotamento é uma ameaça menor para os urologistas. 



No momento atual, nós, em Seattle, não estamos sendo redistribuídos para 

atendimento clínico em outras áreas que estão sendo reportados em Nova 

York, pois tentamos ter pessoal adequado para cuidar de todos os pacientes 

que precisam de cuidados. Fomos convidados localmente a fornecer uma 

espécie de listagem dos nossos conjuntos de habilidades para que, se 

precisarmos de recolocação, você sabe, eu posso não ser um grande médico de 

UTI, mas posso ajudar com emergências gerais na sala de emergência ou 

atendimento cirúrgico geral ou até mesmo como um profissional de saúde 

geral para pessoas que precisam de visitas de acompanhamento ou 

atendimento urgente. Portanto, há algumas coisas que nos podem ser 

solicitados a fazer, mas ainda não o fizemos. 

 

Eu acho que onde realmente estamos vendo desgaste é nos indivíduos da linha 

de frente em aqueles são médicos de emergência, médicos de cuidados 

intensivos, hospitalistas, enfermeiros e equipe de enfermagem, auxiliares de 

enfermagem, assistentes médicos, pessoas que limpam e higienizam nossos 

hospitais, eles estão sendo solicitados a fazer muito e estão definitivamente 

carregando a carga. 

Como subespecialistas cirúrgicos, você sabe, nosso principal trabalho é ajudar 

a apoiar esses indivíduos o melhor que pudermos. 
 

Eu acho importante, para o nosso público de urologistas, você sabe, eu estou 

em uma universidade, sou um médico empregado, mas também sei que isso é 

uma ameaça para muitos urologistas, urologistas independentes em todo o 

país, porque se tem muita sobrecarga e estamos em um período em que não 

estamos vendo muita receita por causa de restrições clínicas. E assim vai ser 

um momento realmente desafiador para todos nós, e por isso temos de apoiar 

da melhor maneira possível. 

 

Anfitrião: Você tem algum outro conselho para seus colegas que possam 
estar se preparando em suas instituições e consultórios? 

 

Dr. Gore: Acho que estamos, infelizmente, atrás da curva em Seattle. Se 

olharmos para a linha do tempo de quando realmente deveríamos ter adotado 

algumas dessas medidas mais austeras para evitar, sabe, um crescimento 

exponencial de casos na área maior de Seattle, estamos atrasados. Acho que 

muitos municípios estão à frente da curva. Se nós, ao mesmo tempo que a 

maioria das outras cidades do país, estamos proibindo casos eletivos, 

distanciamento social, fazendo tudo o que pudermos para minimizar o peso 

dessa pandemia em nosso sistema de saúde, isso pode não diminuir nossa 

curva, localmente em Seattle, mas na sua área. 

 

E então eu acho que algumas coisas para lembrar são, número um, nós 

precisamos fazer nossa parte para preservar equipamentos de proteção pessoal. 

Número dois, nessa pandemia incerta, seus pacientes podem ser uma ameaça 

para você, então você precisa se proteger, e uma maneira de fazer isso é manter 



os pacientes fora de sua clínica, manter os pacientes fora do hospital por 

enquanto, a menos que eles realmente precisem estar lá. E o número três é que 

você pode descobrir, daqui a seis semanas, daqui a oito semanas, que seu 

hospital não ficou sem EPI, que seu hospital tinha máscaras suficientes, tinha 

capacidade hospitalar suficiente, tinha capacidade suficiente para UTI, e isso 

pode fazer você questionar, você sabe, participar em algumas dessas medidas 

austeras, mas eu acho que o que você tem que entender é que é uma vitória. E 

se isso acontecer, isso significa que você fez sua parte, que ajudou nossa 

sociedade, nossas comunidades, nossas comunidades locais, nossas 

comunidades regionais a acomodar essa epidemia, essa pandemia e fazer nossa 

parte pela saúde global. Então, se isso acontecer, é uma coisa boa. 

 

Anfitrião: Dr. John Gore é professor de urologia na Universidade de 

Washington, em Seattle. E obrigado, Dr. Gore, por se juntar a nós agora. 

 

Dr. Gore: Muito obrigado. Fiquem seguros, pessoal. 

 
Anfitrião: Juntando-se a nós agora está o Dr. Micheal Darson de Phoenix, 
Arizona. Dr. Darson é um urologista da Arizona Urology Specialists, uma 

grande clínica de 25 médicos com 11 consultórios em toda a região de 
Phoenix. Dr. Darson, em 19 de março, Arizona tinha pouco menos de 30 casos 

de COVID-19 no estado. Sua clínica está se preparando para o pior cenário? 

 

Dr. Darson: Casey, sim, com certeza. Devido à crescente pandemia, sentimos 

que nossa disponibilidade é fundamental, mas também precisamos estar 

disponíveis e capazes de cuidar de todos os nossos pacientes. No momento, 

estamos seguindo as diretrizes do CDC, do Colégio Americano de Cirurgiões 

e da Associação Americana de Urologia, no que diz respeito à limitação de 

visitas apenas a questões urgentes ou emergentes. Além disso, estamos 

limitando nossas cirurgias ambulatoriais apenas àquelas que são urgentes ou 

emergentes. 

 

Anfitrião: Quais são as coisas mais importantes que uma grande clínica deve 
pensar agora que se preparam para esta pandemia em curso? 

 

Dr. Darson: Bem, eu acho que, obviamente, em primeiro lugar, estamos 

olhando para estratégias para manter nossos colaboradores, funcionários e 

fornecedores de seguros. Estamos nos certificando de que ninguém venha 

trabalhar com algum tipo de sintomas da COVID. Estamos seguindo as 

diretrizes do CDC em relação a funcionários e/ou prestadores de serviços que 

podem ou não ter sido expostos. Então, estamos literalmente seguindo essas 

recomendações que estão em mudança e muito fluidas. 

 

Anfitrião: Então, o que você está fazendo para preparar seus locais de consulta 

em termos de telemedicina e outros itens, como adiar procedimentos eletivos? 

 



Dr. Darson: Estamos limitando nossas visitas presenciais e cirurgias 

somente para o que consideramos urgente e emergente. Como é uma situação 

fluida, o que estamos fazendo é pegar o máximo de ciência e de dados que 

pudermos encontrar, e depois aplicá-los a situações individuais, com o 

objetivo final de tentar fazer o que é melhor para os pacientes. Além disso, 

estamos implantando uma plataforma de telessaúde para tentar continuar 

atendendo a carga restante de pacientes durante este tempo. Estratégias 

adicionais, na verdade, estamos estudando uma sala de espera virtual, onde 

um paciente se registra, mas, em seguida, espera em seu carro, fica em seu 

carro até que seja instruído a entrar e ser levado, imediatamente, para uma 

sala para examinar o paciente, e assim fazer possível o distanciamento social, 

mas mesmo assim ver e estar disponível para ver os pacientes que realmente 

necessitam de algum tipo de atendimento urológico urgente. 

 

Anfitrião: Dr. Darson, se tiver mais alguma coisa a acrescentar ou qualquer 

outra instrução final para o nosso público, por favor, sinta-se à vontade para 

nos informar agora. 

 

Dr. Darson: Acho que diria apenas que nós, do Arizona Urology Specialists, 

somos como a comunidade médica em geral. Estamos empenhados em prestar 

cuidados ao maior número de pacientes que pudermos durante esses tempos 

difíceis, e estamos tentando nos adaptar às recomendações que estão 

mudando, às vezes, de hora em hora. 

 

Anfitrião: Dr. Micheal Darson de Phoenix, Arizona, foi nosso convidado, é 

urologista que atua no Arizona Urology Specialists. Obrigado novamente, Dr. 

Darson, por sua presença. 

 

Dr. Darson: O prazer é meu, Casey. 


