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RESUMO 

 

 A presente pesquisa destina-se a descrever o funcionamento da Cirurgia Robótica 

(CR) e sua aplicação na prática clínica das Organizações Militares de Saúde (OMS) 

e na saúde operacional. A metodologia utilizada é de natureza descritiva e 

qualitativa, sendo a coleta de dados realizada por meio de revisão bibliográfica e 

documental. Embora inicialmente imaginada para utilização militar, a CR se tornou 

amplamente utilizada na medicina assistencial por várias especialidades cirúrgicas. 

A sua utilização em procedimentos cirúrgicos complexos, como no tratamento do 

câncer de próstata e cirurgias bariátricas e metabólicas, tem ganhado vulto perante 

as técnicas convencionais. A Marinha do Brasil (MB) dispõe dessa tecnologia no 

Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD). Nesta Organização militar de saúde (OMS) da 

MB, desde 2013, foram realizados 378 procedimentos por essa técnica, apurados 

através de contagem manual na base de dados hospitalares do centro cirúrgico 

daquela unidade. Por meio de revisão bibliográfica na literatura, serão apresentadas 

a evolução histórica da aplicação de robôs em procedimentos cirúrgicos, as 

considerações técnicas relativas ao seu funcionamento, algumas casuísticas dos 

hospitais militares das Forças Armadas americanas e brasileiras, além das possíveis 

aplicações militares em saúde operacional atualmente em estudo. Concluindo, a CR 

constitui-se numa tecnologia que vem tendo sua utilização cada vez mais 

frequentemente na pratica clínica e está associada a menores índices de dor, de 

sangramento operatório e de tempo de permanência hospitalar. Por outro lado, está 

associada a uma curva de aprendizado longa e custos operacionais elevados.  

 

Palavras-chave: Cirurgia robótica, Militar, Exército 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                ABSTRACT 

 

The present research is intended to describe robotic surgery as a  technological 

innovation in the health area. Although initially planned for military purpose, became 

very useful in clinical practice for several surgical specialties. Its use in complex 

surgical procedures, such as in the treatment of prostate cancer and bariatric and 

metabolic surgeries has gained importance over conventional procedures. Currently in 

the Brazilian FFAA, only the Brazilian Navy (MB) has this technology, at Hospital 

Naval Marcílio Dias (HNMD). In this military health organization of MB, since 2013, 

378 procedures were performed by this technique. The present study will present the 

historical evolution of the development of the application of robots in surgical 

procedures. Through bibliographic review in the literature, favorable and contrary 

considerations concerning its use in clinical practice will be discussed. In this scope, 

the casuistry of the American Armed Forces - Department of Defense Hospitals - and 

Brazilian - HNMD- will be presented, in addition to the possible military applications in 

operational health currently under study. In conclusion, a CR is a technology that has 

been increasingly used in clinical practice and is associated with lower rates of pain, 

operative bleeding and length of hospital stay. On the other hand, it is associated with 

a long learning curve and high operating costs. 

 

Keywords: Robotic surgery, Military, Army 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O termo “robô” surgiu pela primeira vez em 1920 na peça de teatro 

R.U.R. iniciais de Rosumovi Univerzální Roboti ("Robôs Universais Rossum"), do 

autor Tcheco Karel Capek (1890-1938). Derivado da palavra Tcheca “Robota” que 

significa trabalho forçado (ou atividade forçada), o termo rapidamente foi 

transmutado para se referir a uma máquina repetidora de tarefas com pouca, se é 

que alguma, inteligência. Na peça, os “robôs” que inicialmente realizavam tarefas 

cotidianas para seus mestres, mais tarde tentaram livrar-se do seu papel de 

subserveniência e tomar controle do seu próprio destino (MORRELL e colab., 2021). 

            A utilização da robótica em cirurgia já era aventada desde a década de 60, 

mas foram necessários quase 30 anos até que o Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos da América (DoD), através da sua Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançados de Defesa (Defense Advanced Research Projects Agency-DARPA), em 

conjunto com empresas civis, chegasse ao primeiro Robô cirúrgico multifuncional 

totalmente operacional. (GEORGE e colab., 2018). 

A ligação estreita entre o DoD e a gênese da cirurgia robótica não é por acaso 

e tem origem nas demandas das Forças Armadas daquele país, relacionadas ao 

apoio de Saúde aos militares empregados em situações de risco. Desenvolvendo 

operações em várias frentes por todo o globo, as Forças Armadas americanas 

empregam milhares de militares em dezenas de países, em vários tipos de missões 

(MARTINIC, 2014). 

As demandas dos campos de batalha modernos forçaram a comunidade 

médica militar a se preparar para ambientes operacionais muito diferentes, quando o 

resgate e evacuação na primeira hora após a injúria, a chamada ‘hora de ouro” do 

trauma, não são possíveis ou estão muito prejudicados ,como no cenário de 

atentados terroristas e grandes catástrofes ou mesmo de ações em profundidade em 

territórios hostis e difícil acesso, como por exemplo no Iraque e Afeganistão. 

(REICHENBACH e colab., 2017). Dispor de tecnologia capaz de levar assistência 

cirúrgica avançada nesses cenários emergenciais poderia salvar milhares de vidas 

em todo mundo. 

         Se, por um lado, foi da área da Saúde Operacional Militar que a CR se 

originou, foi na medicina assistencial que ela encontrou sua mais difundida aplicação 



6 

 

na atualidade. A receptividade encontrada pela cirurgia robótica na comunidade 

cirúrgica internacional não tem paralelo na história cirúrgica recente (LANE, 2018). 

Estudos indicam que, em centro avançados, em torno de 50% dos 

procedimentos cirúrgicos passaram a ser realizados através dessa técnica depois de 

apenas um ano de sua introdução nos hospitais. (NAKIB e colab., 2013).  Tal 

adesão foi alcançada em parte pelo rápido desenvolvimento da tecnologia e em 

parte pela facilidade com a qual foram adaptados a ela os procedimentos 

laparoscópicos já existentes (NABI e colab., 2020).  

Atualmente, os procedimentos robóticos estão cada vez mais se 

transformando no novo padrão de excelência no tratamento cirúrgico de patologias 

complexas. No caso do tratamento do câncer de próstata, por exemplo, a CR já é o 

método mais utilizado em hospitais militares americanos(CHAUDHARY e colab., 

2017). 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 
 

De acordo com a Portaria nº 727 do Comandante do Exército, de 7 de 

Outubro de  2009, o Sistema de Saúde do Exército Brasileiro possui, em sua 

estrutura, uma ampla rede de Organizações Militares de Saúde (OMS), com 

diferentes níveis de complexidade, abrangendo desde a atenção primária, como nos 

Postos Médicos de Guarnição, até hospitais quaternários, dotados de estrutura de 

alta complexidade e de pesquisa (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
Figura 1. Distribuição nacional das OMS do Exército Brasileiro 

 

Fonte: DSAU, 2021. 

 

          Dentro da rede existem 26 (vinte e seis) hospitais, de diferentes capacidades, 

de acordo com as características e a missão da OMS em questão (DSAU,2021).  

 No extremo de maior complexidade do sistema, destacam-se OMS que 

possuem recursos humanos e materiais que as capacitam para procedimentos de 

alta complexidade.   

          Nesse sentido, pode-se destacar, por exemplo, o Hospital Central do Exército 

(HCE), no Rio de Janeiro, que realiza procedimentos avançados como cirurgias 

bariátricas, oncológicas e ortopédicas de alta complexidade e o Hospital Militar de 

Área de São Paulo (HMASP), referência para neurocirurgia no âmbito da Força 

Terrestre (DSAU,2021).  

Apesar dessas capacidades, o Sistema não conta com a tecnologia de 

cirurgia assistida por robótica, técnica que já é reconhecida pelo Conselho Federal 

de Medicina (Parecer-Câmara Técnica de Cirurgia Geral/CFM de 25 de Setembro de 

2019) e pela Diretoria de Saúde do Exército (Nota técnica 001/DSau de 04 de 

Novembro de 2020) como não  experimental e já disponível em grande número de 
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hospitais privados e alguns do Sistema único de Saúde, como o Hospital do Instituto 

Nacional do Câncer(INCA) no Rio de Janeiro (PITASSI e colab., 2016).  

         Assim sendo, a pergunta da pesquisa é: Como funciona a Cirurgia Robótica e 

qual o estado atual desta tecnologia nas Forças Armadas? 

         O presente trabalho destina-se a estudar o atual estado da arte, criando 

subsídios para escalões decisores do Exército Brasileiro em relação a sua 

aplicabilidade, bem como ampliar os debates sobre essa temática nos meios 

militares e acadêmicos. 

 

 1.2 OBJETIVOS 
 

 1.2.1 Objetivo geral 
 

          O Plano Estratégico do Exército 2020/2023 (PEEx), conforme descrito em sua 

introdução no item finalidade, formaliza o planejamento e direciona o esforço dos 

investimentos da Força para o quadriênio 2020-2023. O PEEx elenca 15(quinze) 

Objetivos Estratégicos do Exército e contém tabelas que relacionam cada Objetivo à 

Estratégias e Ações Estratégicas.  

O Objetivo Estratégico do Exército (OEE) 13- Fortalecer a dimensão 

humana (grifo do autor) engloba ações de apoio à família militar. Alinhadas a este 

Objetivo Estratégico encontram-se a Ação estratégica 13.1.2- Aperfeiçoar a saúde 

assistencial e operacional e as Atividades 13.1.2.3 - Implantar o Sistema de 

Saúde Operativa no Exército e 13.1.2.5 - Adequar e revitalizar as instalações 

das organizações militares de saúde (grifo do autor).  

Este alinhamento demonstra o interesse da Força no desenvolvimento da 

Saúde Operacional e na melhoria da assistência médica prestada a família militar. A 

introdução de novas tecnologias que aprimorem os tratamentos existentes, como a 

cirurgia robótica, está alinhada com essa ação. O Objetivo Geral do trabalho, 

alinhado com este interesse, é descrever o funcionamento da cirurgia robótica e sua 

aplicação na prática clínica das Organizações Militares de Saúde (OMS) e na saúde 

operacional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

1) Descrever as bases históricas e técnicas da cirurgia robótica. 
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2) Descrever sua aplicação na prática clínica de um hospital militar. 

3) Apresentar as possíveis aplicações em saúde operacional atualmente em 

desenvolvimento. 

 

 1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

          O Comandante do Exército, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de 

Oliveira, em palestra proferida na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

em 01 de julho de 2021, elencou 08 (oito) características dos campos de batalha 

modernos, destacando dentre elas a crescente presença de emprego de robôs 

nesses cenários. 

Em seguida, elencou dentre as necessidades do EB para o futuro, o domínio 

e a utilização da tecnologia robótica nas operações. A cirurgia robótica é a 

expressão desta tecnologia na área da saúde e sua utilização na medicina 

assistencial já tem cobertura pelo Fundo de Saúde do Exército (FuSEx) autorizada 

pela Diretoria de Saúde (Nota Técnica 001/2020/DSau).  

Além disso, o Diretor de Saúde do Exército, General de Divisão Médico 

Alexandre Falcão Corrêa, também em conferência proferida na Escola de Comando 

e Estado-Maior do Exército, no dia 23 de Julho de 20201, relatou aos alunos do 

Curso de Chefia e Estado-Maior para Oficiais Médicos (CCEM-Med), que encontra 

se em análise a implantação de Cirurgia Robótica no Hospital Militar de área de São 

Paulo (HMASP), em um horizonte temporal próximo.  

Tais fatos demonstram o interesse do Escalão decisor do EB nessa 

tecnologia e o alinhamento do presente trabalho com esse interesse, podendo servir 

de subsídio e fonte de informações para tais ações. 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

         A pesquisa desenvolvida será descritiva e qualitativa, no sentido de apresentar 

a tecnologia e descrever sua evolução cronológica, características e estado atual 

nas OMS referidas.  

Tendo em vista a inexistência atual de uma referência interna no Exército 

Brasileiro, na qual pudesse coletar os dados referentes a prática da cirurgia robótica 

em ambiente hospitalar militar, o autor procurou referência no Exército dos Estados 
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Unidos da América, detentor da maior experiência mundial em cirurgia robótica 

militar (GRASSO e colab.,2019) e no Hospital Naval Marcílio Dias(HNMD) da 

Marinha do Brasil, organização militar de saúde que dispõe desta tecnologia. 

A coleta de dados foi realizada através de revisão bibliográfica na biblioteca 

digital  PubMed Central(PMC) - U.S. National institutes of Health’s Library of 

Medicine(NIH/NLM) e pesquisa na Legislação da Diretoria de Saúde do Exército 

DSau). 

Foram realizadas 03 (três) visitas ao Hospital Naval Marcílio Dias com 

pesquisa direta na base de dados hospitalares e nos registros do centro cirúrgico 

daquela unidade. Nestas visitas foram levantados os dados referentes a 

procedimentos cirúrgicos desde 2013, ano que marcou o início da cirurgia robótica 

naquele hospital, com mensuração da quantidade de cirurgias, tipo de cirurgias 

realizadas e especialidades envolvidas. 

Através do oficial-Instrutor ONA dos Estados Unidos da América, Major 

Nicholas J. Lopez, foi realizado contato direto com Oficiais Médicos do 

Departamento de Cirurgia Geral do William Beaumont Army Medical Center, El 

Paso, Texas, organização militar de saúde (OMS) do Exército americano, que na 

estrutura americana denomina-se “Medical Treatment Facility”(MTF). Através deste 

canal, levantamos dados de todas as MTF referentes à cerca de número total de 

cirurgias robóticas, tipos de cirurgias realizadas, número de especialidades médicas 

que realizam as cirurgias, quantidade de MTF do exército americano que passaram 

a realizar procedimentos robóticos e taxas de conversão trimestral para cirurgia 

robótica (número de cirurgias que eram realizadas de forma convencional ou 

laparoscópica que passaram a ser realizadas por robótica agrupadas 

trimestralmente). 

         Da mesma forma do item anterior, foi realizado contato com pesquisadores do 

Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC), departamento 

do US Army Medical Research and Development Command (MRDC) responsável 

pela pesquisa avançada em telemedicina e tecnologia médica avançada do exército 

americano, a fim de obter as informações sobre as possíveis aplicações em estudo 

da tecnologia robótica em ambiente operacional. 
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2, DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

         Segundo o Manual de Oslo, da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma organização internacional que engloba 

35 países, inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um novo processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2007).  

         Para Freeman e Soete, autores do livro The economics of industrial innovation 

(1997), a inovação tecnológica altera as bases técnicas aplicadas à cadeia de valor, 

atuando sobre os direcionadores de custo e de diferenciação em busca de maior 

competitividade (PITASSI e colab., 2016). 

         A Cirurgia Robótica é uma inovação tecnológica recente, que se intensifica a 

partir da segunda metade da década de 1990, consistindo em um método para 

realização de procedimentos cirúrgicos no qual o cirurgião encontra-se em um 

console dotado de controles manuais, por pedal e por voz, imerso em um ambiente 

de visão 3D, utilizando instrumentos cirúrgicos acoplados a braços de um robô 

comandado remotamente (GIULIANOTTI e colab., 2003).   

          Estudos recentes indicam que cerca de 50% das cirurgias passaram a usar 

robôs depois de apenas um ano da sua introdução nos hospitais (NAKIB e colab., 

2013).  

         Estudos têm comprovado os resultados positivos da cirurgia robótica para a 

qualidade de vida dos pacientes, com destaque para diminuição da perda de 

sangue, o menor tempo de internação, cicatrizes menores devido a não necessidade 

de incisões mutiladoras, redução da dor e da necessidade de medicação 

prolongada, recuperação mais rápida e com menos complicações, menor risco de 

infecção e redução da necessidade de procedimentos adicionais (GAIA e colab., 

2010). 

          Ainda, estudos demonstraram que, sob o olhar do médico, a cirurgia robótica 

proporciona melhor visualização e permite movimentos mecânicos com maior grau 

de liberdade, além da diminuição da fadiga ou tensão nas articulações devido ao 

design ergonômico do robô (BARBASH e colab, 2010). 
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         Nas gerações mais recentes, o cirurgião realiza a cirurgia de um console 

remoto, que fornece imagens em 3D e alta definição, mais claras e com melhor 

detalhamento dos planos dos tecidos e da anatomia crítica. O envio eletrônico dos 

sinais dos joysticks do console para a ponta dos instrumentos imita os movimentos 

das mãos do cirurgião. Este recurso permite que o cirurgião execute uma operação, 

podendo estar a quilômetros de distância do paciente. Esta capacidade foi 

denominada Telepresença (GREEN e colab., 1992).  

A Diretoria de Saúde do Exército, órgão técnico-normativo do Departamento-

Geral do Pessoal (DGP), com a finalidade de normatizar a assistência robótica no 

Rol de procedimentos de assistência médico-hospitalar indenizáveis pelo Sistema de 

Saúde do Exército, emitiu a Nota Técnica 001/2020 - Recomendações para a 

autorização de assistência robótica no procedimento de prostatectomia radical 

laparoscópica (Anexo A), de onde se destacam os seguintes pressupostos: 

 ...que os possíveis benefícios da prostatectomia assistida por robótica 
incidem basicamente na maior precisão cirúrgica (maior amplitude de 
movimentos do robô em relação a mão humana, afasta-se a presença de 
tremores e fadiga dos cirurgiões), menor sangramento, período de 
internação mais curto, menor  risco de infecção e, consequentemente, 
recuperação mais rápida dos pacientes e ainda que a utilização de robótica 
assistida para a legislação em comento não é considerada experimental 
pelo Conselho Federal de Medicina(CFM), autarquia detentora de 
competência exclusiva para regulamentar procedimentos médicos... 

 

A seguir, passaremos a apresentar a evolução da tecnologia robótica aplicada 

aos procedimentos cirúrgicos até os modelos atuais, descrever suas características 

principais e sua aplicabilidade atual no contexto dos hospitais militares que dispõem 

desta tecnologia. 

 

2.2  A CIRURGIA ROBÓTICA 

 

2.2.1  Evolução histórica da Tecnologia 

 

Embora atualmente a utilização de robôs como máquinas capazes de realizar 

tarefas precisas, repetitivas e pré-programadas seja um lugar comum na indústria, 

apenas de forma relativamente recente eles foram adotados pela ciência médica 

para melhorar a prestação de saúde. 

Existe discordância entre os autores na definição do primeiro procedimento 

robótico da era moderna. Para a maior parte, entretanto, essa honra é concedida a 
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Kwoh e colaboradores que utilizaram em 1985 no Memorial Medical Center, em 

Long Beach, o sistema robótico PUMA 560 para realizar biópsias cerebrais com 

maior precisão, o que mais tarde ficou conhecido como biópsia cerebral 

estereotática ou estereotaxia (KWOH e colab.,1988). 

O mesmo sistema foi subsequentemente utilizado por Davies e colaboradores 

para realizar uma ressecção trans uretral de próstata, precursor do que mais tarde 

seria conhecido como sistema PROBOT, desenhado especificamente para esse fim 

e desenvolvido pela Integrated Surgical Suplies Ltd. Em sua essência, o PROBOT 

consistia numa lâmina giratória destinada a completar a ressecção prostática. 

Embora esse sistema não tenha conseguido maior aceitação na prática clínica, o 

conceito começou a ser desenvolvido em vários centros simultaneamente. Nesse 

ponto, trabalhos paralelos estavam sendo realizados para desenvolver o sistema 

ROBODOC projetado para melhorar a precisão na cirurgia de prótese total de 

quadril, que se tornou o primeiro dos sistemas robóticos a alcançar a aprovação 

formal do Food and Drug Administration (FDA) (LANE, 2018). 

          Em todos esses sistemas até então, a estrutura robótica disponível 

essencialmente trabalhava autonomamente, realizando tarefas repetitivas e pré-

programadas, sob o controle do cirurgião, constituindo os chamados sistemas ativos 

ou semi-ativos.  

          Na década de 90 do século passado, impulsionada pelos esforços de 

cirurgiões militares do exército americano, destacadamente do Coronel Médico 

Richard Satava, de empresas civis e do Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA), órgão do Departamento de Defesa dos EUA (DoD), ocorreu 

significativa mudança de paradigma no cenário da cirurgia robótica, objetivado pela 

busca do desenvolvimento de uma tecnologia que possibilitasse ao cirurgião 

operador realizar um procedimento a distância em um paciente.  

Essa capacidade vinha de encontro ao interesse do Departamento de Defesa 

no sentido de diminuição de baixas no campo de batalha com a chegada de um 

apoio remoto na área mais próxima possível do local da lesão, diminuindo o tempo 

para o início do tratamento e preservando a equipe médica dos riscos envolvidos na 

ação, já que o cirurgião atuaria de um hospital de campanha.  

Desde 1987, o Coronel Satava, associado ao Dr Phil Green, pesquisador do 

Stanford Research Institute (SRI) trabalhavam no desenvolvimento dessa 



14 

 

capacidade, que foi denominada Telepresença (grifo do autor) (GREEN e colab., 

1992). 

         O projeto, com o apoio governamental da DARPA resultou em protótipo de 

robô montado em veículo blindado que poderia “virtualmente” levar o cirurgião às 

linhas de frente. O modelo do veículo era o Medical Forward Area Surgical Team 

(MEDFAST), que poderia ser conduzido diretamente para a frente de batalha, 

enquanto o console do cirurgião ficaria protegido em Hospital Cirúrgico Avançado 

Móvel (Mobile Advanced Surgical Hospital – MASH), operando a distância segura do 

campo de batalha. (GEORGE e colab., 2018) 

Após essa etapa, por meio do DARPA, o DoD associou-se a empresa 

Computed Motion, que  desenvolveu um braço robótico controlado por voz equipado 

com endoscópio chamado AESOP (Automated Endoscopic System for Optimal 

Positioning). O primeiro modelo de braço robótico aprovado em 1994 para uso, o 

AESOP 1000 era controlado por pedais. A próxima geração, o AESOP 2000, 

projetado dois anos depois, substituiu os pedais por sistema de controle de voz, 

permitindo ao cirurgião o controle do endoscópio. Ao obedecer à voz, o AESOP 

2000 eliminou a necessidade de um auxiliar para segurar o endoscópio. A 

plataforma evoluiu para o AESOP 3000, aumentando os graus de liberdade dos 

movimentos das mão e dos punhos , e teve a plataforma final com o AESOP HR 

(HERMES Ready), tendo controle de voz integrado e funções como sala cirúrgica, 

iluminação e movimento da mesa de operação.  

          Entretanto, os procedimentos cirúrgicos exigiram não apenas a 

telemanipulação da câmera de vídeo, mas também dos movimentos dos cirurgiões. 

Como resultado, a Computer Motion, em 1998, apresentou o sistema ZEUS, com 

braços e instrumentos cirúrgicos controlados pelo cirurgião, introduzindo o conceito 

de sistemas robóticos do tipo mestre-servo (masterslave), em que o cirurgião 

(mestre) comanda o servo (robô).  

Neste conceito, a estrutura robótica é totalmente dependente da vontade a da 

atividade do cirurgião. Assim, os movimentos das mãos do cirurgião realizados 

externamente numa estação de trabalho distante são transmitidos para os 

instrumentos cirúrgicos laparoscópicos (pinças), os quais os reproduzem fielmente 

dentro do corpo do paciente. O robô ZEUS consistia em três braços, cada um 

independentemente preso a uma mesa cirúrgica, tendo um braço AESOP 

controlando o endoscópio e dois outros braços cirúrgicos com quatro graus de 
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liberdade. O console do cirurgião consistia em um monitor de vídeo e duas 

manoplas, que são capazes de manipular os instrumentos, proporcionando interface 

melhorada e tela bidimensional. A plataforma robótica ZEUS foi usada pela primeira 

vez em 1998, na Cleveland Clinic, para cirurgia de anastomose da tuba uterina 

(GAIA e colab.,2010). Um ano depois, uma cirurgia cardíaca com enxerto da artéria 

coronária foi realizada no Canadá.  

         Anos antes, em 1995, Frederick H. Moll e Robert Young fundaram a Intuitive 

Surgical na Califórnia, retrabalhando o sistema de telepresença cirúrgica 

desenvolvido por Phil Green da SRI, desenvolvendo o primeiro protótipo cirúrgico 

robótico da Intuitive: Lenny, abreviatura de Leonardo, referenciando a Leonardo Da 

Vinci. A estação do Lenny consistia em três braços robóticos separados que se 

prendiam à mesa de operação, em que dois eram os braços para instrumentos e o 

terceiro braço segurava o endoscópio.  

A segunda geração da Intuitive foi Mona, em alusão à MonaLisa , em 1997, 

sendo o primeiro sistema cirúrgico robótico a ser usado em testes com humanos. O 

primeiro procedimento de Mona, considerada a primeira cirurgia completa realizada 

por Cirurgia robótica foi uma colecistectomia, realizada em 1997 na Bélgica. 

(HIMPENS e colab., 1998). Interessante e curioso registrar que na época, o relato de 

caso foi recusado para publicação pelos principais jornais científicos americanos 

(New England Journal of Medicine e The Lancet) devido a aparente incredulidade na 

idéia de robôs realizando cirurgias (HIMPENS e colab., 2016). 

         Em 1998, a Intuitive trouxe para o uso humano o primeiro protótipo do que 

seria a plataforma de cirurgia robótica de maior sucesso até agora e única aprovada 

pelo FDA para uso humano: O sistema Da Vinci (GEORGE e colab.,2018). 

         Em 2000, o Da Vinci obteve a aprovação do FDA para procedimentos 

laparoscópicos gerais e se tornou o primeiro robô cirúrgico multifuncional nos 

Estados Unidos (LANE, 2018). 

          Em 2001, um grande passo na cirurgia robótica ocorreu no que foi chamado 

de ”Operação Lindberg” em alusão a Charles Lindberg, o aviador americano que 

realizou o primeiro voo transatlântico solo. A Operação Lindberg consistiu em 

cirurgia robótica realizada com o robô ZEUS e um sistema de telecolaboração 

Sócrates( um cabo dedicado apenas à transmissão do dados da cirurgia cedido por 

uma empresa francesa), que permitia ao cirurgião utilizar estação remota de 

operação para controlar o braço robótico localizado do outro lado do Atlântico. O 
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procedimento foi uma colecistectomia realizada em 08 de setembro de 2001 por 

Jacques Marescaux, em Nova York, em paciente situado em Estrasburgo, França. A 

cirurgia teve duração de 54 minutos, não teve incidentes técnicos e estava 

encontrando boa repercussão na mídia, porém foi ofuscada pelo atentado terrorista 

de 11 de setembro (MARESCAUX e colab.,2001). 

          Em 2003, após batalha judicial de três anos, a Computer Motion se fundiu com 

a Intuitive Surgical em uma única empresa, mantendo o nome desta última, 

interrompendo o desenvolvimento do sistema ZEUS, dedicando-se inteiramente ao 

desenvolvimento do Sistema Da Vinci que, com seus sucessivos modelos que 

descreveremos a seguir, tornou-se hegemônico, permanecendo o único robô 

autorizado para uso clínico nos Estados Unidos até o momento (GEORGE e 

colab.,2018). 

 

2.2.2 Cirurgia Robótica na Atualidade 

 

2.2.2.1 Pressupostos e regulamentação 

 

          O Sistema robótico DaVinci ,da empresa Norte Americana Intuitive Surgical, 

é o único aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) para uso humano não 

experimental no Estados Unidos(LANE, 2018) e o único regulamentado para uso 

pelo Ministério da Saúde e com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2020). 

          Atualmente existem mais de 5700 unidades do DaVinci em todo o mundo, 

com cerca de 450.000 procedimentos anuais(RIZZO e colab.,2021). 

          A Diretoria de Saúde do Exército, na Nota Técnica 001/2020- Recomendações 

para a autorização de assistência robótica no procedimento de prostatectomia 

radical laparoscópica, estabelece que a certificação do cirurgião no Sistema DaVinci 

é requisito necessário a autorização do procedimento, conforme transcrito abaixo:   

...o médico especialista deverá possuir habilitação em cirurgia robótica 
expedida pela empresa Norte Americana Intuitive Surgical, fabricante do 
Sistema robótico DaVinci, registro na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA)registro 10302860146, único sistema robótico disponível 
comercialmente no Brasil e nos Estados Unidos. 

 
          Em função do exposto, utilizaremos o sistema Da Vinci como referência para a 

descrição dos aspectos técnicos da cirurgia robótica atual. 
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2.2.2.2  Aspectos técnicos do Sistema Da Vinci 

 

          O sistema robótico Da Vinci é composto por três componentes: o Console do 

cirurgião, o Carro-Paciente( Braços Robóticos)e o Carro de visão (Rack de imagem) 

(MORRELL e colab., 2021). 

          O console do cirurgião possui sistema de imagens 3D com o visualizador 

estereoscópico, tendo como marca registrada a visualização binocular. 

Ao invés de tela de vídeo utilizada na laparoscopia, o visualizador foi colocado no 

console do cirurgião, onde os dois olhos foram acomodados, permitindo maior foco e 

concentração ,reduzindo a fadiga durante a cirurgia e permitindo que o cirurgião veja 

as estruturas anatômicas em cores de alta definição com ampliação de até 10 vezes.  

          O console possui vários ajustes ergonômicos que permitem personalização, 

proporcionando maior conforto durante os procedimentos cirúrgicos. Ficam no 

console os controladores-mestres que permitem o controle preciso dos instrumentos. 

Sob o console fica localizado um painel de pedais que permite ao cirurgião 

realizar várias tarefas, como troca de controle dos braços e ativação de diferentes 

tipos de instrumentos de energia. 

 Ainda, o console dispõe de um touchpad que dá acesso a uma interface 

integrada que oferece um controle abrangente das configurações de vÍdeo, áudio e 

sistemas. 
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                                                Figura 2 - Console do Cirurgião Modelo Si 

 

Fonte: Autor (2021) 

        

   No Modelo Si, o console do cirurgião pode vir no modo console duplo, aonde um 

cirurgião preceptor pode acompanhar in loco o procedimento realizado por outro 

cirurgião podendo, a qualquer momento assumir o comando dos braços robóticos, 

permitindo o treinamento de cirurgiões no método sem abrir mão da segurança. 
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Figura 3 - Console Duplo- Modelo Si 

 

                                 Fonte: Autor(2021) 

 

O Carro Paciente (exoesqueleto robótico), que é o robô propriamente dito, é a 

parte que entra em contato com o paciente. Dele se originam todos os 3 ou 4 braços 

robóticos dependendo do modelo, que executam os comandos do cirurgião com 

precisão e sem tremores. Com sete graus de liberdade e dois graus de rotação 

axial, os instrumentos cirúrgicos imitam o pulso humano. Os braços robóticos se 

movem em torno de pontos de pivô fixos. O sistema exige que toda manobra 

cirúrgica esteja sob controle do cirurgião e verificações de segurança contínuas 

impedem qualquer movimento independente dos instrumentos ou braços robóticos. 

O Carro Paciente dispensou a necessidade que havia nos sistemas anteriores 

de montar cada braço na mesa de operação e resolveu problemas com o 

posicionamento da mesa. 
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Figura 4- Carro-Paciente 

 

Fonte: Autor(2021) 

      

          O Carro de Visão é composto por um monitor, um endoscópio 3D de Alta 

definição (Figura 5), e equipamentos de processamento de imagem. O Endoscópio 

3D é acoplado a uma ótica de 30 ° de 15 mm de espessura e o conjunto ligado a um 

dos braços robóticos do Carro Paciente. 
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Fig 5 - Endoscóipio 3D 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

2.2.2.3 – Condições técnicas necessárias  
 

          O Centro cirúrgico do Hospital que tem a intenção de instalar um Sistema 

robótico deve reunir condições necessárias a sua operação. Muitas vezes, como 

ocorreu no caso do HNMD, haverá a necessidade de adequação estrutural do centro 

cirúrgico, levando a necessidade de pequenas obras para adaptação do material. 

De açodo com o Manual de Operações do Sistema Da Vinci Si, presente no 

Centro Cirúrgico do HNMD, é necessária a existência de sala cirúrgica 

exclusivamente dedicada aos procedimentos de cirurgia robótica, devido à relativa 

imobilidade da aparelhagem, grande quantidade de conexões e ao custo elevado de 

todo material. 

          As dimensões da sala dedicada a robótica devem ser suficientes para a 

acomodação de todas as partes do robô, além do restante do material usualmente 

presente numa sala cirúrgica. A recomendação do fabricante é que a sala tenha 

dimensão de 6x8m (48m2) para perfeita acomodação do Sistema Da Vinci, sendo 

inviável sua montagem em ambientes menores que 33 m2. 
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          A rede elétrica deve suportar os parâmetros necessários descritos pelo 

fabricante. Os três módulos devem ser conectados em circuitos diferentes do 

restante do sistema a fim de evitar possíveis interferências.  

          Há, ainda, necessidade de rede de Internet de alta velocidade para a 

atualização do software e assistência técnica remota pelo fabricante. 

 

 2.2.2.4 Etapas dos procedimentos robóticos  
 

          A sistemática de realização de procedimentos cirúrgicos assistidos por 

robótica possui algumas características específicas da técnica (FRIED ,2013). 

          A técnica anestésica empregada obrigatoriamente será a anestesia geral, 

inalatória e venosa, devido a insuflação do abdômen com gás carbônico( Co2), 

procedimento chamado Pneumoperitônio, que não é suportado por pacientes sob 

Bloqueio Raquianestésicos ou Peri Durais. 

          A posição do paciente é sempre em decúbito dorsal. O paciente deve ser 

fixado à mesa com faixas ou fixadores que impeçam que um movimento involuntário 

ou queda de um membro possam interferir nos braços robóticos. 

          Inicialmente, realiza-se a introdução dos trocateres, tubos descartáveis de 8 a 

20 mm que serão introduzidos no paciente através de pequenas incisões pelos quais 

passarão os instrumentais cirúrgicos conectados aos braços robóticos.          

Após a introdução dos trocateres, tem início a fase de acoplamento ou 

docking. Este tempo cirúrgico é específico da cirurgia robótica e abarca os 

procedimentos necessários para realmente colocar os braços robóticos no paciente. 

Com o paciente já anestesiado, fixado a mesa, em assepsia e antissepsias 

completas e com os trocaters já inseridos em posições pré-determinadas, o Carro 

Paciente é deslocado do local de estacionamento da sala para a beira do leito do 

paciente, através de um sistema de direção auxiliado por um motor elétrico. Em 

seguida, como mostra a Figura 6, cada braço robótico é revestido por uma capa 

plástica esterilizada e em seguida conectado a uma pinça (instrumento) que pode 

ser para preensão, corte/coagulação e/ou afastamento, dependendo do braço 

robótico utilizado. Um a um, após a acoplagem das pinças nos braços robóticos e 

ativação do conjunto, os conjuntos são levados manualmente pelo cirurgião auxiliar, 

que se encontra em campo cirúrgico, até o trocater desejado introduzindo-se a pinça 
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na cavidade até chegarmos ao ponto de temos todos os instrumentais dentro da 

cavidade. 

 

Fig 6- Docking 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A partir desse ponto, o cirurgião principal, que se encontra afastado do 

paciente, agindo no console, assume o controle do equipamento, controlando os três 

braços cirúrgicos das pinças e o braço da câmera endoscópica com os 

controladores–mestre , pedais e controle por voz (controle da câmera nas gerações 

mais recentes) dando início a parte específica do procedimento propriamente dito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 
Fig 7 - Robô acoplado, pronto para procedimento. 

 

 Fonte: Autor (2021) 

 

2.2.2.5  A Família Da Vinci 
 

          O primeiro robô Da Vinci foi aprovado para uso humano pelo FDA em 2000 

(GEORGE e colab.,2018). O modelo era composto por três braços, com endoscópio 

acoplado a um, e dois instrumentos. Dois anos depois, em 2002, prevendo a 

necessidade e o valor de instrumento extra na área cirúrgica, versão robótica de 

quatro braços foi aprovada para uso clínico. Esse braço daria a possibilidade de 

controlar e melhorar a exposição das estruturas anatômicas e reduzir a dependência 

do cirurgião auxiliar. 

No console, dois controles comandados pelo cirurgião eram precisamente 

conectados aos braços, transmitindo os movimentos do “mestre” aos braços 

robóticos. Os tremores nas mãos foram eliminados e calibragem que reduz os 

movimentos de 1:1 a 5:1 permitiu a delicadeza de acordo com a necessidade do 

cirurgião. Além disso, o console tinha, na porção inferior, uma unidade de pedal para 

permitir diferentes usos de energia, como monopolar ou bipolar. 
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         Em 2006, a plataforma Da Vinci S (grifo do autor), oferecendo visão de 

câmera 3D de alta definição (HD), com configuração simplificada e tela de toque 

interativa.  

Três anos mais tarde, em 2009, foi lançado o modelo Da Vinci Si (grifo do 

autor), tornando-se uma das plataformas mais difundidas mundialmente desde a 

criação . A nova plataforma Si ofereceu o conceito de cirurgia de console duplo, 

otimizando o potencial do cirurgião no intraoperatório, bem como introduzindo forma 

reprodutível e supervisionada de simulação e treinamento para cirurgiões não 

especialistas. Além disso, o robô Si teve melhoria do sistema de imagem, 

desempenhando papel importante para a consolidação na cirurgia minimamente 

invasiva. Ainda em 2011, foram desenvolvidos ajustes da plataforma e instrumentos 

específicos para permitir o acesso por portal único, superando as limitações 

laparoscópicas.  

          O sistema mais eficiente criado pela Intuitive Surgical até agora é a plataforma 

 Da Vinci Xi (grifo do autor). O lançamento ocorreu em 2014, entrando no mercado 

como o mais avançado em instrumentação,visão, desenho de exoesqueleto, além 

de movimentação da mesa e automação de setup. O modelo multiportas mais 

avançado Da Vinci Xi superou a maioria das limitações da estação do paciente e dos 

braços do protótipo anterior, além de apresentar novas tecnologias, atualizando 

ainda mais a cirurgia robótica ( MORREL e colab.,2021). 

          A atual era robótica já mostrou enorme impacto sobre o campo cirúrgico, e é 

parte de evolução natural e lógica da cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia 

robótico-assistida está se espalhando rapidamente e tem superado limitações 

intrínsecas da laparoscopia. Alta definição, visão estereoscópica tridimensional e 

ampliação, câmera estável e guiada pelo cirurgião, ergonomia aprimorada, 

amplitude superior de movimento e de escala são vantagens notáveis (ROGULA e 

colab., 2018). 

 

2.3 A CIRURGIA ROBÓTICA EM HOSPITAIS MILITARES 
 

2.3.1  Cirurgia Robótica nas FFAA dos Estados Unidos da América 
 

           Semelhante ao mundo civil, o Departamento de Defesa (DoD), seus hospitais 

(Medical Treatment Facilities- MTF) e cirurgiões começaram a empregar a CR em 
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ambientes não operacionais, ou seja, na medicina assistencial. A capacidade da 

telepresença obtida neste ambiente atrai o interesse do DoD para uma possível 

utilização em ambientes hostis. 

          A implantação da CR no DoD não teve uma regulação ou algoritmo de 

implantação que determinasse quando ou quais MTF deveriam adquirir sistemas 

robóticos. Com isso, cada MTF teve um programa autônomo e  altamente 

individualizado. A maioria dos programas foram iniciados por cirurgiões militares que 

haviam sido treinados em ambiente civil e que agora desejavam trazer a tecnologia 

robótica para seus postos de trabalho. (GRASSO e colab.,2019) 

        Atualmente, o DoD , dispõe de 18 Hospitais praticando a CR, incluindo MTF’s 

do Exército, Marinha e Força Aérea, sendo que alguns hospitais possuem mais de 

uma Robô, num total de 30 Unidades Da Vinci, em seus vários modelos. Além 

desses, possui 3 Centros exclusivos para treinamento (The Department of Defense 

Robotic Surgery Dashboard -2021). 

A discriminação de cada MTF e centros de treinamento, suas dotações em 

quantidade e modelo e o número de cirurgias realizadas em cada uma delas, 

atualizados até Março de 2021, encontram-se na tabela abaixo: 

 

Fig 8 - Centros de Cirurgia robótica nas MTF / DoD 

Fonte: The Department of Defense Robotic Surgery Dashboard (2021) 
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          Os dados sobre CR no DoD foram obtidos do “The Department of Defense 

Robotic Surgery Dashboard.”  Esse banco de dados é gerenciado pelo DoD e é 

publicado trimestralmente, endereçado aos cirurgiões do DoD envolvidos com a CR. 

O acesso a esta fonte foi propiciado pelo Major Brian J Yoon, MD, co-autor do artigo 

supra referenciado (GRASSO e colab.,2019) e integrante do serviço de cirurgia geral 

do William Beaumont Army Medical Center, El Paso, TX. 

          O número de casos operados por CR tem aumentando consistentemente de 

forma linear no DoD. 

 

Fig 9 – Número de casos por trimestre (2015-2017) 

 

Fonte: Grasso S e colab.,2019 

 

Um total de 17466 casos foram submetidos a CR no período compreendido 

entre 01 de Janeiro de 2015 e 31 de Dezembro de 2020 Foram realizados 1.492 

casos em 2015, 2.587 casos em 2016, 2.924 casos em 2017, 3712 em 2018 e 4117 

casos em 2019, demonstrando um aumento de 10,91%  na comparação entre 2018 

e 2019. Essa tendência se manteria até o segundo trimestre de 2020, quando os 

reflexos da suspensão de cirurgias eletivas ocasionadas pela pandemia de COVID-

19 foram sentidos, com queda importante (36,2%) no número de procedimentos 

(2634 casos). 
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Figura 10 – Número de casos por trimestre (2018-2020) 

 

Fonte: Rizzo K e colab.,2021 

 

O número de departamentos cirúrgicos, especialidades e instituições 

realizando CR também estão aumentando. Em 2015, 38 serviços de especialidades 

cirúrgicas em 11 MTFs estavam realizando CR. Em 2016 esse número aumentou 

para 49 especialidades em 13 MTFs. Em 2017, eles aumentaram novamente para 

55 especialidades em 15 MTFs, chegando aos números atuais de 18 MTF’s em 

2018. 

Em termos de volume de cirurgias por especialidade, a cirurgia geral continua 

a ser a especialidade que realiza mais CR no DoD desde o quarto trimestre de 2015 

(nos três primeiros trimestres daquele ano foi a Urologia). A utilização de CR em 

cirurgia geral do DoD teve um aumento de 28,71% entre 2018-2019. Ginecologia e 

Urologia mostram tendência semelhante e número semelhante de casos 

trimestralmente, bem como queda de casos durante o início do COVID-19. As 

cirurgias torácica e de cabeça e pescoço também apresentam tendências 

semelhantes em relação uma à outra. Os dados de casos de RAS do DoD por 

especialidade podem ser vistos na Figura 10. 
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Figura 11.- Número de casos por especialidade, por trimestre 

 

Fonte: Rizzo K  e colab (2021) 

 

2.3.2  Cirurgia Robótica nas FFAA Brasileiras  
 

          A Diretoria de Saúde do Exército (DSau) é, no âmbito da Força Terrestre, o 

órgão técnico-normativo, responsável por planejar, orientar e controlar as ações de 

saúde, seja no campo assistencial ou no operativo.  

          Em 04 de Novembro de 2020, em atenção à crescente demanda de 

beneficiários do Sistema de Saúde do Exército que pleiteiam realizar o procedimento 

de Prostatectomia radical assistido por robótica, a DSau, de forma pioneira nas FFAA 

brasileiras, publicou a Nota Técnica 001/2020 – Recomendações para autorização 

da assistência robótica no procedimento de Prostatectomia radical 

laparoscópica (grifo nosso), em anexo, da qual retiramos o extrato abaixo: 

 
A DSau resolve adotar critérios mínimos para a autorização da assistência 
robótica no procedimento de Prostatectomia radical laparoscópica no 
Sistema de Saúde do Exército, a saber: 
a. o médico especialista deverá possuir habilitação em cirurgia robótica 
expedida pela empresa norte americana Intuitive Surgical, fabricante do 
sistema robótico Da Vinci, registro na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) n° 10302860146, único sistema robótico comercialmente 
disponível no Brasil e nos Estados Unidos; 
b. caberá a Unidade Gestora do FuSEx:(1) analisar as evidências 
discriminadas no item anterior;(2) levantar dados junto a rede credenciada 
(na hipótese de ressarcimento junto a OCS não credenciada) sobre a 
comprovada expertise, desempenho e eficiência do médico especialista em 
cirurgia roboticamente assistida e ;(3) mensurar a relevância dos indicadores 
e saúde, qualificadores da instituição possuidora desta tecnologia, no tocante 
a segurança e eficácia dos serviços prestados, restando demonstrado as 
vantagens para os pacientes, a exemplo de: menor trauma cirúrgico, 
melhores resultados funcionais menor tempo de internação, retorno precoce 
às atividades da vida diária e outros julgados necessários; Caberá, ainda, (4) 
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emitir parecer técnico sobre o mérito da demanda de forma a subsidiar a 
tomada de decisão da autoridade competente;  
c. O beneficiário com indicação de prostatectomia radical assistida por 
robótica deverá, obrigatoriamente, ser submetido ao julgado de Comissão de 
Ética Médica(CEM) das Organizações militares de Saúde(OMS); 
d. No que concerne a cobertura para a assistência robótica para o 
procedimento, o valor máximo estabelecido para pactuação contratual com a 
rede de OCS credenciada será de R$ 15000,00(quinze mil reais); e 
e. Nesse sentido, uma vez exauridas as possibilidades de encaminhamento 
à luz da legislação vigente, poderá o beneficiário solicitar autorização prévia 
para assistência robótica no procedimento de prostatectomia radical em OCS 
não credenciada ao FuSEx e, uma vez autorizado, terá direito a 
ressarcimento de até o valor  máximo estabelecido, cabendo ao beneficiário 
arcar com os custos excedentes das despesas realizadas em caráter 
particular. 
 

          Desta forma, desde então os beneficiários do Sistema de Saúde do Exército 

tem regulamentada a cobertura da assistência robótica na Prostatectomia radical 

para o Câncer da Próstata pelo FuSEX, em Organizações Civis de Saúde(OCS), 

credenciadas, respeitando se as condições descritas. 

          Na Marinha do Brasil, o Hospital Naval Marcílio Dias recebeu, em 2013, um 

sistema robótico Da Vinci Si, de acordo com o observado na documentação De forma 

semelhante ao observado nos hospitais do DoD, o volume de casos apresentou 

crescimento com o passar dos anos até o impacto da suspensão dos procedimentos 

eletivos devido a pandemia em 2020. 

 Do início até abril/2021 foram realizados 378 procedimentos cirúrgicos nas 

especialidades de Urologia, Cirurgia geral e Ginecologia. De acordo com os dados 

colhidos nos registros do centro cirúrgico daquele hospital nas visitas realizadas, a 

principal utilização do robô foi na cirurgia do câncer de próstata, pelo serviço de 

Urologia, contabilizando 271 procedimentos (72%) , seguida da Gastroplastia para 

Obesidade Mórbida com 20 procedimentos (5,2%), além de outras cirurgias 

urológicas e hérnias abdominais.      . 

 

Figura 12- Procedimentos Cirúrgicos Robóticos realizados no HNMD/MB 

ESPECIALIDADE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

GINECOLOGIA 0 1 0 0 0 0 0 0    1 

CIR. GERAL 0 28 1 30 20 4 0 0   83 

UROLOGIA 6 19 33 35 54 80 10 57 294 

TOTAL  6 48 34 65 74 84 10 57 378 

Fonte: Livro-registro de cirurgias do HNMD/RJ  
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2.4  CIRURGIA ROBÓTICA NA SAÚDE OPERACIONAL 
 

No Campo da Saúde operacional, o Exército americano desenvolve 

pesquisas sobre aplicabilidade da cirurgia robótica no Telemedicine and Advanced 

Technological Research Center- TATRC. O TATRC é parte integrante do Comando 

de Pesquisa e Desenvolvimento Médico do Exército dos EUA. Está envolvido em 

pesquisas médicas essenciais, com foco em tecnologias médicas avançadas e 

soluções inovadoras de telessaúde para o combatente e para o Sistema de Saúde 

Militar. 

          Dentre as inovações desenvolvidas a que mais tem associação com a cirurgia 

robótica é a plataforma LSTAT (Life Support for Trauma And Transport).  

 

Figura 13- Plataforma LSTAT 

 

Fonte: Johnson e colab.(2002) 

 

         Durante a Guerra do Golfo Pérsico, o Departamento Médico do Exército dos 

EUA (AMEDD) constatou que as distâncias de evacuação dos pacientes haviam 

aumentado, como resultado do movimento rápido da linha de frente das tropas. 

Assim, tornava-se necessário um sistema de transporte para traumatizados eficiente 

e que evite perigos aos médicos que acompanham essas distâncias de evacuação. 

Em 1998, após alguns anos de pesquisa e desenvolvimento, o TATRC desenvolveu 

um protótipo de transporte denominado LSTAT (Suporte de Vida para Trauma e 
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Transporte). Em março de 2000, o LSTAT foi enviado para o 212º Hospital Cirúrgico 

do Exército Móvel que foi implantado em Camp Bondsteel, Kosovo, para seu 

primeiro emprego em missão real (HUDSON e colab.,2002). 

          O LSTAT é uma unidade de terapia intensiva em miniatura baseada em uma 

maca, projetada pelo Exército dos Estados Unidos para fornecer cuidados a 

pacientes gravemente feridos durante o transporte e em locais remotos onde os 

recursos são limitados. (JOHNSON e colab., 2002). O LSTAT contém equipamento 

médico convencional que foi integrado em uma plataforma e reduzido em tamanho 

para caber no envelope dimensional de uma maca da Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN). Ele abriga um desfibrilador, um suprimento de oxigênio, um 

ventilador e várias formas de monitoramento fisiológico, de acordo com a Figura 13.  

 

Figura 14- Plataforma LSTAT 

 

Fonte: (JOHNSON e colab., 2002) 

 

Atualmente, o TATRC tem trabalhado junto a Carnegie Mellon University para 

integrar um Robô-Cobra (grifo nosso) no sistema LSTAT (Figura 14). 
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Figura 15- Robô-cirurgico “Cobra” na plataforma LSTAT

 

                                   Fonte: Carnegie Mellon University, (2018). 

 

Trata-se de um manipulador hiper-redundante que permitirá que os médicos 

comecem a examinar e tratar um soldado ferido com procedimentos hemostáticos e 

de controle de danos, antes mesmo de ele ser removido do campo de batalha; e que 

o fará com o uso altamente eficiente do espaço e um mínimo de peso adicional. 

Como a maioria das baixas em tempos de guerra ocorre devido à perda de 

sangue, a capacidade de iniciar o tratamento mais cedo com elementos robóticos, 

pode fazer uma diferença crítica para aumentar as chances de sobrevivência do 

combatente (GEORGE e colab.,2018). 
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3. CONCLUSÃO 
 

A cirurgia robótica é uma tecnologia em rápida e constante evolução 

(MORREL e colab.,2021). De acordo com o portal da Intuitive na rede mudial de 

computadores, disponível em https://isrg.intuitive.com, acessado em 11 de setembro 

de 2021, existem mais de 5.700 unidades Da Vinci em todo o mundo. 

Seguindo uma tendência observada no mundo civil, o número de cirurgias 

robóticas realizadas em hospitais militares do DoD cresceu em progressão linear 

desde sua introdução até o início da pandemia de COVID-19(RIZZO e colab.,2021). 

 No âmbito das FFAA brasileiras, o Hospital Naval Marcílio Dias iniciou a 

prática  da CR em 2013. De forma semelhante ao observado nos hospitais do DoD, o 

volume de casos apresentou crescimento com o passar dos anos até o impacto da 

suspensão dos procedimentos eletivos devido a pandemia em 2020, com retomada 

progressiva dos procedimento em 2021. 

O Exército Brasileiro, por meio da Nota Técnica 001/2020/DSau, iniciou a 

regulamentação da CR com a definição de parâmetros para autorização da 

prostatectomia radical assistida por robótica para o tratamento do câncer de próstata. 

Ainda, o Exército encontra-se em processo de análise e preparação para 

implantação da CR no HMASP, o que será de grande importância para o 

desenvolvimento técnico dos cirurgiões militares do nosso serviço de saúde e de 

grande benefício para a família militar verde-oliva. 

No campo de saúde operacional, por sua vez, embora já estejam disponíveis 

aparelhagens com componentes robóticos, estudos ainda são necessários para o 

desenvolvimento e plena adequação da tecnologia às características ímpares dos 

campos de batalha modernos. 
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