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Cirurgia Robótica 
da Vinci® 

A Nova Fronteira da 
Cirurgia Minimamente Invasiva
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Quem somos?

A Strattner é a representante exclusiva da Intuitive no Brasil. Com uma história 
de mais de 70 anos de excelência e o objetivo de levar os melhores cuidados 
e tecnologias minimamente invasivas aos seus pacientes, em 2008 iniciou-se a 
parceria que desenvolve a cirurgia robótica nacional.

Buscando sempre oferecer os melhores produtos e tecnologias com soluções 
integradas para a sua saúde, a Strattner disponibilizou com sucesso a cirurgia 
robótica em mais de 16 estados ao oferecer um serviço completo e de alta 
qualidade.

A Intuitive é uma empresa pioneira, responsável pelo desenvolvimento do 
sistema cirúrgico da Vinci®. Com uma constante preocupação com o paciente, 

na entrega de melhores resultados através dos cuidados minimamente 
invasivos, a Intuitive continua constantemente trazendo inovação e 

desenvolvimento para a saúde.

Atualmente, com mais de 7 milhões de cirurgias realizadas no mundo todo, 
segue crescendo e investindo no cuidado com o paciente.
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O que é Cirurgia Robótica?

A Cirurgia Robótica é um tipo de  procedimento minimamente invasivo. Todo 
movimento do robô é comandado pelo cirurgião, por meio do Console do Cirurgião.  

O sistema robótico da Vinci® auxilia o médico a realizar procedimentos complexos com 
mais precisão, flexibilidade e controle do que seria possível com técnicas tradicionais 
usando instrumentais com tecnologia avançada e uma visão 3D de alta definição da área 
cirúrgica.

O da Vinci® pode ser utilizado em uma ampla gama de procedimentos, dos menos aos 
mais complexos como oncológicos, abrangendo diversas especialidades como:

Ginecologia
Urologia
Cirurgia geral
Bariátrica

Colorretal
Torácica
Cabeça e Pescoço
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O Sistema da Vinci®

Ao longo de 25 anos, as plataformas 
robóticas da Vinci® foram pioneiras, 
transformando o campo da cirurgia 
minimamente invasiva.

A Intuitive tornou-se líder comprovada 
em robótica cirúrgica, contabilizando 
mais de 7 milhões de procedimentos 
realizados e aumentando a adoção de 
cirurgias minimamente invasivas.

Inovação contínua com uma 
nova geração de sistemas 
integrados, sistemas de energia, 
grampeamento, instrumentos e 
recursos de portal único. 

Strattner e Intuitive continuam 
com o compromisso de projetar 
soluções minimamente invasivas 
que reduzam a variabilidade 
na cirurgia e ajudem a oferecer 
melhores cuidados.

da Vinci® X™ da Vinci® Xi™

da Vinci® S™ da Vinci® Si™
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Nossos números

Gerações de sistema cirúrgicos 
da Vinci®, com evolução 
baseada em  duas décadas 
de aprendizado.6

4

Procedimentos da 
Vinci® realizados ao redor 
do mundo.7

M+7

Publicações sobre cirurgia 
assistida por robôs com uso 
de plataformas da Vinci®.6

21 K+

um cirurgião inicia um 
procedimento da Vinci®.7

seg
A cada 
36

Procedimentos da Vinci® 
realizados em 2019.7

1.200K
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Nós oferecemos menor 
variabilidade e melhores resultados9

Nosso objetivo é produzir soluções minimamente invasivas que 
reduzam a variabilidade no centro cirúrgico e possibilitem melhores 
resultados e o melhor atendimento ao paciente .

Treinamento continuado
Treinamento contínuo na 
tecnologia, abrangendo desde a simulação 
para desenvolvimento de habilidades 
até treinamentos avançados.

Solução integrada de produtos
Desenvolvida para tornar a CMI reprodutível 
dentre as diferentes especialidades através 
do uso de uma interface comum.

Análise avançada
Software avançado transforma os 
dados em informações claras que permitem 
a padronização dos programas robóticos
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Carro do paciente
Posicionado ao lado do paciente, possui os 
braços robóticos, responsáveis pelos movimentos 
cirúrgicos, nos quais são acoplados a câmera e os 
instrumentais cirúrgicos que são controlados do 
Console, pelo cirurgião.

Console do cirurgião
Mesa de controle onde o cirurgião, com visão 3D de 
alta definição, opera os instrumentos por meio de 
movimentos que são transmitidos em tempo real para 
os braços do Carro do Paciente. Além disso o cirurgião 
também tem acesso a todas as configurações do 
sistema.

Carro de visão
Responsável pela comunicação entre os componentes, possui 
um monitor touchscreen com controle de configurações do 
sistema por onde é transmitida a imagem da cirurgia para 
toda a equipe cirúrgica. É composto, ainda, por um gerador de 
energia, saída de endoscópio e iluminação.

Conheça a plataforma
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Máxima autonomia do cirurgião
O cirurgião tem total controle de todos os braços do robô, que 
replicam em tempo real os movimentos realizados no Console. Do 
Console, o cirurgião também controla a câmera, podendo movimentar 
em todas as direções, aproximar e afastar, além de dar zoom em várias 
gradações.

Instrumentais articulados endowrist® 
Um dos grandes diferenciais da tecnologia robótica são os 
instrumentais com articulação no pulso, que lhes conferem uma 
ampla gama de movimentos com alcance ainda maior do que os do 
braço humano, com 7 graus de liberdade.

Design ergonômico
O Console do Cirurgião foi desenvolvido pensando na saúde do 

médico que fica sentado confortavelmente enquanto opera, com os 
braços em posição ergonômica, com apoios para cabeça, braços e 

pés totalmente reguláveis. 

Movimentação intuitiva
Os modernos controles do robô são controlados por movimentos 

naturais, realizados de forma fácil e intuitiva. A tecnologia reproduz 
tanto movimento de braços, como movimentos de pulsos viabilizando 

maior acesso e precisão. Além disso, o movimento dos dedos é 
reproduzido nas mandíbulas das pinças, abrindo e fechando. 

Visualização 3D de alta definição
O cirurgião enxerga o campo operatório por um visor que proporciona 
uma imagem  clara em alta definição com possibilidade de controle 
de zoom de alta qualidade. O 3D permite uma identificação única das 
estruturas anatômicas com sensibilidade de profundidade.

Oferecemos características únicas
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O sistema da Vinci® é uma plataforma tecnológica desenvolvida de forma a integrar 
uma série de tecnologias atuais, assim como também está preparado para acomodar 
futuras inovações. 

Sistemas 
Robóticos

Instrumentais Software

Visão

Energia 
AvançadaGrampeamento

O sistema lhe permite, por exemplo, utilizar exames de imagem como o ultrassom 
associado à visão do endoscópio, auxiliando o cirurgião com mais informações e 
oferecendo mais precisão e segurança durante o procedimento. Conectando o 
equipamento adicional ao sistema, a tela aparece dividida disponibilizando as duas 
imagens

As tecnologias também são desenvolvidas e evoluídas 
constantemente como a tecnologia do Firefly, um sistema 
de fluorescência integrado ao da Vinci®, que por meio da 
injeção de um corante fluorescente permite identificar a 
perfusão tissular auxiliando, por exemplo, em casos de 
excisão de tumores.

Alta tecnologia
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Além disso, a Intuitive se preocupa em estar atualizada quando se fala em instrumentais, 
disponibilizando instrumentos com tecnologia de ponta. Veja abaixo alguns dos 
instrumentais mais modernos:

Sureform®

Um grampeador Endowrist® controlado por meio 
do Console do Cirurgião fornecendo autonomia em 
momentos críticos do procedimento.

Sua articulação forma um cone de movimento 
de 120 graus, favorecendo o posicionamento do 
grampeador e o alcance de regiões de difícil acesso e 
facilitando a criação da anastomose. 

A Tecnologia SmartFire® mede a compressão do 
tecido (1.000x/seg) e realiza ajustes automáticos no 
processo de formação dos grampos executando uma 
linha mais uniforme e segura.

Instrumentais avançados

Vessel Sealer Extend®

Uma pinça multifuncional que disseca, apreende, sela 
e corta vasos sanguíneos de até 7mm, dispensando o 
uso de muitos instrumentais. 

Com design delicado, permite o alcance de regiões de 
difícil acesso na cavidade abdominal. O perfil de suas 
mandíbulas garante maior precisão na dissecção e na 
apreensão de tecidos.
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Quais os benefícios para o médico? 

Personalização da  ergonomia
O Console do Cirurgião da Vinci® 
permite total personalização dos ajustes 
da ergonomia, como altura do apoio 
de braços e altura do visor, diminuindo 
o desgaste gerado por procedimentos 
complexos e, por vezes, longos.

Melhor visão
O sistema de visão 3D de alta 
definição imersivo possibilita uma 
visão altamente magnificada e definida, 
aproximando o cirurgião do campo 
cirúrgico e otimizando o andamento do 
procedimento.

Instrumentais
Os instrumentos robóticos endowrist® 
do sistema cirúrgico da Vinci® são 
delicados e tecnológicos, possuem 
articulações que permitem a realização 
de movimentos ainda mais amplos que 
os do braço humano conferindo melhor 
precisão cirúrgica e eficiência.

Melhor acesso
A tecnologia da Vinci® e o design dos 
braços cirúrgicos somados ao alcance 
dos instrumentais articulados permitem 
que o cirurgião tenha melhor acesso 
à anatomia alvo, contribuindo para o 
andamento do procedimento.
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Quais os benefícios para o paciente?

Menor dor pós-operatória
A tecnologia desenvolvida pela Intuitive chamada 
de Centro Remoto está presente nas cânulas 
robóticas e consiste em um ponto fixo no espaço 
onde se movimentam os braços e instrumentos 
robóticos exercendo força mínima na parede 
abdominal. Assim, é possível reduzir as dores no 
pós-operatório e acelerar a cicatrização [1,8].

Menor sangramento
Unindo características da cirurgia robótica da Vinci® como a visão 3D de alta definição 
e o controle fino dos instrumentais Endowrist®, é possível obter movimentos de alta 
precisão que resultam em uma cirurgia eficiente, com menos sangramento e melhor 
recuperação do paciente[2, 3, 5].

Recuperação mais rápida
Pela cirurgia robótica ser menos traumática, é possível obtermos uma recuperação mais 
rápida resultando em um menor impacto na qualidade de vida do paciente e retorno 
breve à rotina [4].

Menor tempo de internação
A cirurgia robótica da Vinci® apresenta 
menores taxas de complicações 
resultando em uma internação hospitalar 
mais curta e reduzindo, também, o risco 
de infecções [2, 3, 5, 8].

Menores complicações intra e pós-operatórias
Menores complicações durante a cirurgia e no período  pós-operatório são benefícios 
oferecidos pela modalidade de cirurgia minimamente invasiva e otimizados pelo sistema 
da Vinci®[2, 3, 5].
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Segurança 
é muito importante para nós

O sistema da Vinci® foi desenvolvido com a segurança do paciente como prioridade. 
Dessa forma, diversos mecanismos foram implantados para minimizar riscos.

Filtro de tremor
Os controladores do Console do Cirurgião possuem 
um sistema de detecção de movimentos bruscos e 
tremores que atua como um filtro, fazendo com que 
movimentos indesejados não sejam reproduzidos 
pelo robô, garantindo uma cirurgia mais precisa. 

Regulagem de força
Os instrumentais Endowrist® são configurados com 
limite de força, considerando sua função e tipo de 
tecido para que são indicados. Cada instrumento 
tem a sua especificação que não pode ser alterada 
e não depende da força aplicada pelo cirurgião no 
Console resultando na proteção da integridade dos 
tecidos.

Sensor de presença
O visor do Console do Cirurgião está 
equipado com um sensor de presença 
que detecta a presença de sua cabeça. 
No momento em que a cabeça for 
removida, imediatamente o sistema 
percebe e interrompe a comunicação 
com os controladores, que ficam 
congelados, impedindo que os 
instrumentos se mexam por acidente e 
sem que estejam sob visualização.
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Esses são os sistemas robóticos 
disponíveis no Brasil

O que há de mais moderno em tecnologias 
avançadas, visão e recursos como a Table Motion 
Integrada
Acesso à múltiplos quadrantes com braços mais 
finos e instrumentos mais longos
Set Up automático e Configuração Guiada com dicas 
sonoras e visuais que aumentam a eficiência da sala

Da Vinci Xi® 

A melhor opção quando se trata de custo-benefício 
e investimento consciente
Acesso às últimas inovações e aos instrumentais de 
tecnologia avançada da 4ª Geração
Um sistema modular, com componentes em comum 
com outros modelos, possibilitando upgrade 
simplificado

Da Vinci X®

Terceira geração dos sistemas da Vinci®
Acesso à diversas tecnologias como instrumentais 
Endowrist, Firefly, Duplo Console e visão 3D HD
Simulador integrado permitindo a realização de 
exercícios para desenvolver habilidades robóticas

Da Vinci Si®
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Treinamento e Educação

O aprendizado das habilidades necessárias para a execução de um procedimento 
cirúrgico robótico é um processo complexo que exige dedicação e utilização de diversas 
plataformas. 

Simulador 
de habilidades

Mentoria 
remota

Console 
duplo

A educação e o treinamento proporcionam uma experiência consistente com a 
tecnologia, independente do ambiente cirúrgico.  

Por meio de diversas ferramentas como treinamentos para cirurgiões, projetos 
de residência e fellowship, cursos para primeiros assistentes e coordenadores de 
programas robóticos, construímos um programa de treinamento consistente, completo 
e contínuo. 
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Como me tornar um 
cirurgião robótico da Vinci?

A Intuitive desenvolveu, juntamente com os maiores cirurgiões da Vinci® dos 
Estados Unidos, um protocolo de treinamento especialmente elaborado para 
que sejam desenvolvidas as habilidades necessárias ao cirurgião de forma 
completa e consolidada. 

1. Treinamento online por meio da Comunidade da Vinci®

Vídeos sobre a parte técnica do sistema da Vinci® como componentes, acessórios, 
instrumentos e tecnologia.

2. Treinamento prático no Sistema da Vinci Xi®, X ® ou Si® 
Com auxílio de um treinador certificado, aulas práticas em simulador robótico e no 
próprio da Vinci®

3. Avaliação online
Avaliação online que tem como pré-requisitos os passos 1 e 2.

4. Treinamento na tecnologia em Laboratório com treinadores especializados 
e reconhecidos pela Intuitive
São abordadas atividades práticas de revisão do sistema, componentes, formas de uso 
em procedimentos, técnicas de sutura, exercícios de simulação e prática em tecido in 
vivo.

5. Pós-treinamento na tecnologia 
Etapa de desenvolvimento clínico feita com a realização de procedimentos cirúrgicos 
executados com o acompanhamento de um Proctor, que é um cirurgião altamente 
experiente, seguindo as diretrizes de cada sociedade médica.

Essas são as etapas do treinamento da Intuitive:
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