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INTRODUÇÃO: A cirurgia minimamente invasiva teve seu início nos anos 80 
com a laparoscopia. A tecnologia robótica melhorou vários aspectos da cirurgia 
minimamente invasiva como: plataforma de câmera estável, eliminação do 
tremor fisiológico, imagem tridimensional, precisão, ergonomia e destreza do 
cirurgião. As primeiras experiências robóticas em cirurgia hepatobiliopancreática 
foram reportadas em 2003 por Giulianotti, com o primeiro caso de Whipple 
robótico e segmentectomias hepáticas.  

OBJETIVO: Relatar a experiência do nosso grupo com casos de cirurgia robótica 
hepatobiliopancreática no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG)/Curitiba-
PR.  

APRESENTAÇÃO DOS CASOS: Foram realizadas nove cirurgias 
hepatobiliopancreáticas, sendo uma hepatectomia lateral esquerda, três 
duodenopancreatectomias / Whipple (um tumor de Frantz, um adenocarcinoma 
e um neuroendócrino), quatro pancreatectomias distais (um IPMN, dois tumores 
neuroendócrinos e um adenocarcinoma) e uma colecistectomia (por Síndrome 
de Mirizzi). A média de internamento total foi de 6 dias, sendo um pós-operatório 
de colecistectomia com alta dentro das primeiras 24 horas e um paciente pós 
Whipple não contabilizado, pois ainda permanece internado devido a fistula 
pancreática grau C (ISGPS). Nenhum paciente necessitou de transfusão no 
intra-operatório ou conversão da cirurgia e não houve nenhum óbito. 

DISCUSSÃO: O HNSG em Curitiba-PR, conta com o robô mais sofisticado no 
mercado para procedimento cirúrgico, sendo o Da Vinci XI utilizado na 
vanguarda das cirurgias. O hospital realizou a primeira cirurgia robótica em 26 
de março de 2020, uma nefrectomia parcial, e atualmente, já foram realizadas 
cerca de 260 cirurgias. O nosso serviço também foi o primeiro do Sul do Brasil a 
realizar uma hepatectomia robótica.  

O uso da plataforma robótica na cirurgia hepatobiliopancreática vem crescendo 
substancialmente nos últimos anos. Os resultados descritos são promissores e 
a tecnologia empregada mostra que a plataforma é o presente e o futuro, com 
educação médica continuada para aprimoramento do ensino cirúrgico.  

 

 

 

 


