
 

A ATUAÇÃO DO TÉCNICO 

DE ENFERMAGEM NA 

CIRURGIA ROBÓTICA 



HISTÓRICO 

A cirurgia robótica iniciou-se em 1999, 
quando foi criado robô, chamado Da 
Vinci®. Este equipamento desenvolveu-se 
bastante, e atualmente possue 3 
componentes, o console, o robô 
propriamente dito, aonde conectamos ao 
paciente e o rack de imagem, aonde 
processa-se a imagem, para visualização 
em 3 dimensões. 



HISTÓRICO 

O lançamento do robô Da Vinci®(Intuitive 
Surgical, Sunnyvale, CA) foi aprovado em 
2000 pelo FDA (Food and Drug 
Administration) para utilização em 
pacientes. Primeiramente seria útil em 
cirurgias a distância e por isso foi 
desenvolvido com ajuda do exército 
americano, para aplicação em períodos de 
guerra.  

Desde a criação inicial o robô passou por 
mudanças e hoje já exibe quatro braços 
cirúrgicos. 



Atualmente são mais de 1000 robôs nos 

EUA. 

Esta técnica chegou em 2008 no Brasil, 

sendo que apenas 3 hospitais de São Paulo 

possuem o equipamento, devido ao alto 

custo de implantação.  

O INCA é o primeiro hospital federal no 

Brasil a adquirir, e o robô que foi 

adquirido é o mais moderno. 

 



TRATAMENTOS CIRURGICOS 

ONCOLÓGICOS 

Câncer de bexiga; 

Câncer coloretal; 

Câncer ginecológico; 

Câncer renal; 

Câncer de pulmão; 

Câncer de próstata; 

Câncer de orofaringe; 

Câncer de tireóide. 

 



CLÍNICAS QUE UTILIZAM 

Cabeça e Pescoço; 

Ginecologia; 

Urologia; 

Abdome. 

 



ATUAÇÃO DO TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Verifica a cirurgia a ser realizada; 

Supre a sala cirúrgica; 

Monta a mesa com instrumental; 

Liga e conecta os cabos do Robô; 

Coloca as capas (Drapes) no Robô, faz o 
alinhamento e o balanceamento da ótica; 

Recepciona  o paciente na SO; 

 

 



Realiza o registro da SO, como horário,  

integridade da pele, as condições do 

paciente; 

Registra o gasto de material, na folha de 

auditoria e no Absolut; 

 Instrumenta e circula a SO; 

Retira e encaminha os instrumentais para a 

CME; 

Realiza o curativo cirúrgico; 

Encaminha e acompanha o paciente para a 

RPA; 



Retira os Drapes; 

Coloca as capas de proteção no Robô e 

enrola os fios; 

Caso haja outro procedimento, prepara o 

material; 

 

 

 















PINÇAS ROBÓTICAS 

UTILIZADAS  

Monopolar curved scissors 

Prograsp Forceps 

Large Needle Driver 

Maryland Bipolar Forceps 

Cardiere Forceps 



Fenestrated Bipolar Forceps 

Permanent Cautery Hook 

Mega SutureCut™ Needle Driver 



Mega™ Needle Driver 

Cautery Spatula Tip 





EQUIPE DE ENFERMAGEM 

Enfermeiras:  

- Ana Paula de Medeiros Duro; 

- Damiana Cosmea da Silva. 

 

   Técnicas: 

- Joicy Queiroz Santos; 

- Kely Cardoso Rodrigues; 

- Tânia Maria Gomes Pereira; 

- Valdinéa da Conceição Rodrigues; 

- Viviane de Oliveira Costa. 

 

 

 



OBRIGADA!  

CONTATO: ENFAVAL@IBEST.COM.BR 


