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EDITORIAL:
O VALOR DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA 
PRÁTICA DA MEDICINA SEXUAL

FERNANDO NESTOR FACIO

Prezados membros da SLAMS e 
leitores da ReLaMS

Os acontecimentos no cenário 
mundial rapidamente sinalizam 
profundas mudanças sociais, 
culturais e econômicas. Na me-
dicina sexual também notamos 
essas influências nos avanços 
das novas tecnologias e terapêu-
ticas para os velhos problemas 
sexuais. Embora as informações 
tenham uma penetração abran-
gente e rápida, os fóruns de dis-
cussão ainda são as oportuni-
dades mais importantes para a 
troca de conhecimentos na área 
da ciência.

Todos os anos, a indústria far-
macêutica Lilly tem realizado 
a Conferência Médica Regional 
Latino-Americana em Urologia, 
evento educativo que enfoca te-
mas relevantes na prática uroló-
gica e na medicina sexual. É um 
programa que coleciona suces-
so e reúne os mais gabaritados 
especialistas nessas áreas para 
dialogar acerca dos principais 
assuntos de interesse do Médi-
co latino-americano. No ano de 
2012, a cidade do Rio de Janeiro 
foi palco da “Regional Medical 
Conference”- RMC, a qual mos-
trou o somatório dos esforços 
coletivos de palestrantes reno-
mados de vários países da Amé-
rica Latina que atuam nas áreas 
de urologia e medicina sexual.

Os dois dias de conferência per-
mitiram discutir, promover e 
possibilitar o desenvolvimento 
da ciência médica sexual com o 
objetivo principal de propiciar a 
implantação dos aspectos prá-
ticos das evoluções da sexuali-
dade e das novas terapêuticas 
em urologia como: atualização 
no tratamento cirúrgico da Hi-
perplasia da Próstata; câncer da 
próstata e reposição hormonal; 
reabilitação peniana após pros-
tatectomia radical; tadalafila 
diária: mudança de paradigma 
no tratamento da disfunção eré-
til?; tadalafila para o tratamen-
to da disfunção erétil e LUTS/
HPB (sintomas do trato urinário 
baixo/hiperplasia da próstata) e 
fisiologia do homem idoso.

A conferência do RMC é um 
projeto concebido para cons-
truir o vínculo de caráter cien-
tífico de estudos, pesquisas e 
troca de conhecimentos entre 
os conferencistas e os membros 
participantes. O cenário econô-
mico e financeiro difícil pelo 
qual passam os países da Amé-
rica Latina é mais um entre os 
inúmeros desafios que a Lilly e a 
SLAMS, em parceria, enfrentam 
para propiciar aos estudiosos 
e práticos em Medicina Sexual 
o desenvolvimento necessário 
para sua atuação profissional 
junto aos seus pacientes.

Nesse número da revista ReLaMS 
apresentamos algumas das aulas 
brilhantemente ministradas.

Acreditamos que, com tal publi-
cação, além da formação sólida, 
séria e atualizada, calcada na 
teoria e na prática, estejamos 
também oferecendo aos nossos 
leitores importante material de 
estudo, de modo que os resul-
tados obtidos sejam relevantes 
para a nossa comunidade, ao 
mesmo tempo em que infor-
mamos nossos membros da 
SLAMS com um diferencial para 
o mercado de trabalho.

A Comissão Editorial da Re-
LAMS agradece à Lilly, aos pa-
lestrantes e a todos que contri-
buíram para que essa edição se 
transformasse em realidade.

Fernando Nestor Facio


