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Introdução: A prostatectomia radical robótica (PRR) é cada vez mais empregada no Brasil, seguindo uma tendência mundial. O 
emprego de novas tecnologias deve ser acompanhado de controle estrito e análise de resultados. Objetivo: Descrever a 
experiência com o uso do robô da Vinci para PRR em um hospital universitário e avaliar resultados cirúrgicos, oncológicos e 
funcionais precoces. Métodos: Coleta de dados prospectiva desde Agosto de 2013 a Junho de 2015. Foram registrados dados 
demográficos, perioperatórios, oncológicos e funcionais. Resultados: 51 pacientes foram submetidos a PRR, com tempo médio de 
acompanhamento pós-operatório de 12 meses (1-22), idade média de 63 anos e a mediana de internação de 4 dias. As cirurgias 
foram realizadas com  o sistema  daVinci Si dual console, por via  transperitoneal e  anastomose  uretro-vesical com  sutura  
contínua com fio monofilamentar barbado. O tempo cirúrgico de console foi em média 240 minutos (113 - 382), com sangramento 
médio de 88 ml (0-900). A maioria (27 pacientes) apresentava estádio T1c no pré-operatório. O Gleason médio da biópsia e do 
anatomopatológico definitivo foram 6,5 e 6,65, respectivamente. A mediana de permanência da sonda foi de 7 dias. Não ocorreu 
nenhum caso de ressondagem ou esclerose de colo no período. Observamos 10 casos (19,6%) de margem cirúrgica 
comprometida, 3 dos quais apresentaram invasão de vesícula seminal (T3b). Analisando a continência entre pacientes com 6 
meses de acompanhamento (31 pacientes), observamos 90% de continência considerando uso de até 1 pad de segurança. A 
função sexual foi analisada nos pacientes que completaram avaliação com escore de IIEF5 (SHIM) e acompanhamento de no 
mínimo 6 meses, sendo identificado escore IIEF5 médio de 18,3 e 9,8 no pré-operatório e aos 6 meses de acompanhamento, 
respectivamente. No período perioperatório, observaram-se quatro complicações de alto grau (Clavien > II): uma IVa (IRA pós 
rabdomiólise) e três IIIb (2 deiscências de aponeurose e íleo com necessidade de sondagem nasogástrica). Não ocorreram 
conversões para cirurgia aberta. Conclusão: Resultados preliminares demonstram que a PRR é factível e segura no contexto de 
hospital universitário público brasileiro. Maior seguimento, estudos comparativos e número de casos são essenciais para 

 
 
 
 


