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Resumo 
Objetivo: descrição de técnica operatória de pancreatectomia central com 
anastomose pancreatojejunal em Y-de-Roux realizada por meio de método 
laparoscópico assistido por robô. 
 
Método: paciente do sexo feminino, 25 anos de idade, com achado 
radiológico de lesão pancreática sólido-cística, localizada no colo do 
pâncreas, medindo 3,0 cm no maior diâmetro. O restante do pâncreas tinha 
aspecto preservado, com ducto de calibre fino (1 mm). Operação realizada foi 
um pancreatectomia central com anastomose pancreato-jejunal em Y-de-
Roux no coto pancreático caudal, utilizando a plataforma robótica DaVinci Si. 
Foram utilizados 4 portais / braços robóticos para acesso e um quinto portal 
adicional para uso do cirurgião auxiliar à beira-leito. Identificadas margens e 
localização do dueto pancreático com ultra-som intraoperatório, realizada 
dissecção assistida por robô, transecção da margem junto a cabeça do 
pâncreas com grampeador laparoscópico e da margem junto à cauda com 
energia monopolar. Anastomose pancreato-jejunal com técnica em 3 
camadas, com pontos de ancoragem à Blumgart e sutura ducto-mucosa. 
Realizada drenagem da área cirúrgica com drenos tubulares. Remoção da 
peça cirúrgica por meio de ampliação de portal umbilical. 
 
Resultado: tempo operatório de 240 minutos, sangramento estimado em 70 
mL, sem necessidade de transfusão de hemoderivados ou de suporte 
intensivo pós-operatório. Evoluiu com fístula pancreática ISGPS grau B, com 
necessidade de antibioticoterapia, recebendo alta hospitalar no 10o dia de 
pós-operatório. 
 
Conclusão: a pancreatectomia central é uma operação de indicação 
controversa, uma vez que oferece preservação de parênquima pancreático 
sob o risco de somar as complicações da secção do coto pancreático com as 
da anastomose pancreato-jejunal. A ressecção complexa acrescenta 
dificuldade na abordagem minimamente invasiva desta operação, que pode 
ser melhor realizada com assistência robótica, sobretudo no tempo de 
reconstrução. 
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