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Programa de treinamento em
cirurgia robótica (Anexo I)

Inverno 2019
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Introdução
Cirurgia robótica

O uso de cirurgia robótica
tem avançado rapidamente em
todas as áreas devido à
demanda crescente dos
pacientes por qualidade nos
procedimentos cirúrgicos. O
Hospital Santa Isabel, em
Blumenau, é o primeiro
Hospital de Santa Catarina a
contar com a plataforma de
cirurgia robótica. Entretanto, raros cirurgiões no estado estão capacitados e
certificados para tais procedimentos. Há necessidade urgente de formação de
mais médicos para realização de cirurgias robóticas em Santa Catarina, em
todas às áreas.

Objetivo
Treinamento de cirurgiões para utilização de
plataforma de cirurgia robótica DaVinci Si ® na
realização de cirurgias no Hospital Santa Isabel.
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Coordenação
Dr. Reitan Ribeiro
Cirurgião oncológico do Hospital Erasto Gaertner de
Curitiba.
Coordenador de Oncologia Ginecológica da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica

Dr. Pedro Trauczynski
Cirurgião Geral do Hospital Santa Izabel
Professor da Universidade Regional de Blumenau

Publico-alvo
Este programa destina-se exclusivamente para médicos cirurgiões e
ginecologistas registrados no Conselho Regional de Medicina do estado de
Santa Catarina que objetivam realizar cirurgias robóticas no Hospital
Santa Isabel. (Inscrição primária ou secundária).
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Pré-requisitos
Registro ativo no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina
(Inscrição primária ou secundária), título de especialista em Ginecologia/
Obstetrícia ou Cirurgia geral e suas especialidades, registrados no mesmo
c o n s e l h o e c e r t i fi c a d o d e c o n c l u s ã o d o c u r s o o n - l i n e
(www.davincisurgerycommunity.com) para cirurgiões da plataforma DaVinci
Si® de cirurgia robótica.
Inclusão e aceite das Diretrizes de Treinamento da Tecnologia: Cirurgia
(TTP) - Intuitive.

Cronograma de treinamento
O programa completo de treinamento é dividido em 4 módulos.
O primeiro módulo é realizado em grupo, com aulas teóricas,
treinamento em simulador e demonstração de cirurgia ao vivo no Hospital
Erasto Gaertner em Curitiba - PR. Carga horária total: 24h
O segundo módulo é realizado individualmente e consiste em
treinamento com simulador no Hospital Santa Isabel em Blumenau - SC.
Carga horária total: 24h
O terceiro módulo é chamado de "in-service". Consiste em
treinamento prático no centro cirúrgico, com revisão de todo conhecimento
teórico / prático. O aluno treina com o robô a colocação dos portais, docking,
triangulação, troca de pinças, sutura em modelo, entre outros. Será realizado
no Hospital Santa Isabel.
O quarto módulo é a certificação REALIZADA PELA INTUITIVE
(fabricante do Robô). Este módulo é de RESPONSABILIDADE DA
INTUITIVE e mais informações serão fornecidas pela empresa. Ele pode ser
realizado em diferentes centros, como:
- Atlanta
- Rio de Janeiro
- Os centros podem variar conforme disponibilidade
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Módulo 1 - Programa teórico
Dia 1
08:30

Abertura - visão geral do sistema

08:35

Console do cirurgião - visão geral

08:40

Carro do paciente - visão geral

08:45

Torre de vídeo - visão geral

08:50

Usando os controles masters

09:00

Controlando a câmera

09:10

Controle de instrumentos: trocando braços

09:20

Port-clutch e embreagem de instrumentos (clutch)

09:30

Centro remoto

09:40

Posicionamento do braço da câmera e montagem das cânulas

09:50

Colocação das capas estéreis (drapes) nos braços e câmera

10:00

Café

10:20

Movimentação do carro do paciente e posicionamento para o Docking

10:25

Docking

10:35

Entrada e saída da câmera e instrumentos + entrada guiada

10:40

Controle ergonômico: reposicionamento dos Masters

10:50

Controle da câmera, foco, zoom, white balance, calibre 3D e outros

11:10

Energia em cirurgia robótica

11:30

Anestesia em cirurgia robótica

12:00

Almoço

13:30

Herniorrafia robotica
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14:00

Nefrectomia total e parcial robótica

14:30

Prostatectomia radical robotica

15:00

Retossigmoidectomia robotica

15:30

Cafe

16:00

Histerectomia robótica

16:20

Linfadenectomia pelvica robótica

16:40

Linfadenectomia retroperitoneal robotica

17:00

Modelos de financiamento e mercado de cirurgia robótica no Brasil

17:30

Encerramento

Dia 2
08:00

Cirurgia ao vivo - Dr Reitan Ribeiro

12:00

Cirurgia ao vivo

13:00

Almoço

14:00

Cirurgia ao vivo - Dr. Reitan Ribeiro

17:00

Cirurgia ao vivo

18:00

Encerramento
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Módulo 2 - Treinamento em simulador
O segundo módulo tem duração de 6 a 12 dias (treinamentos de 4
horas cada), é realizado individualmente, e consiste em treinamento com
simulador no Hospital Santa Isabel. Será agendado individualmente, por cada
aluno, com o Dr Pedro Trauczynski (Coordenador do treinamento com
simulador). O aluno tem a opção de marcar em dias consecutivos, conforme
disponibilidade do simulador, ou em dias separados.

Módulo 3
In-service (Hospital Santa Isabel)
O terceiro módulo é chamado de "in-service". Este módulo é realizado
nas dependências do Hospital Santa Isabel, na sala de cirurgia robótica,
exigindo que a sala esteja fechada para cirurgias, para que o aluno possa
treinar com o equipamento simulando uma situação real. Por esse motivo,
esta fase do treinamento deve ser realizada com agendamento prévio no
centro cirúrgico do Hospital.
Consiste em treinamento prático no centro cirúrgico, com revisão de
todo conhecimento teórico / prático. O aluno treina com o robô a colocação
dos portais, docking, triangulação, troca de pinças, sutura em modelo,
resolução de pane, revisão do console, uso de energia, calibração do
endoscópio, entre outros.
Este módulo deve ser realizado no máximo 14 dias antes da
certificação pela Intuitive. Desta forma os conhecimentos estarão na
memória do aluno para máximo aproveitamento.
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Módulo 4
Treinamento prático e certificação
(Intuitive)
O treinamento prático com cirurgia experimental em modelo suíno e
certificação para realização de cirurgias com o Sistema Da Vinci de Cirurgia
Robótica é realizado pela Intuitive.
O custo desta parte da certificação é de aproximadamente 4 mil dólares
e deve ser pago diretamente à Intuitive, empresa responsável pela fabricação
do sistema. O Hospital Santa Isabel e o Instituto Falke não são
responsáveis por esta certificação, sendo esta de responsabilidade da
Intuituve.
A Intuitive repassa ao Hospital Santa Isabel as datas disponíveis para
treinamento. O aluno tem até 4 meses para completar todos os 4 módulos da
certificação. Caso não complete a certificação, deverá realizar novo
treinamento teórico para entrar na lista de indicados para a certificação.
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Vagas e inscrições
As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 5 de junho de 2019.
São 10 a 15 vagas por curso. Os alunos interessados serão inscritos na
plataforma de treinamento on-line e devem completar o curso on-line para
cirurgiões da plataforma DaVinci Si® de cirurgia robótica. Para informações
como realizar esse curso o aluno interessado dele ligar para a Sra. Fernanda
(Empresa Strattner) pelo telefone (041) 98733-4105. Ela fará o cadastro do
aluno na base de dados da Intuitive e dará as orientações sobre como
realizar o curso on-line (www.davincisurgerycommunity.com)
Para realizar a inscrição, os interessados deverão encaminhar
exclusivamente solicitação de informações por email
(organização@ifalke.com) com as seguintes informações:
- Nome completo
-

Numero de registo do CRM do seu estado
Telefone

Datas
1o. Módulo: módulo será realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2019,
12 e 13 de julho e 16 e 17 de agosto.
2o. Módulo: de 23 de junho a 30 de novembro de 2019. As datas são
agendadas individualmente por cada aluno.
3o. Módulo: Após completar o 2o. modulo
4o. Módulo: De 30 de junho a 31 de dezembro de 2019
Existe sobreposição das datas, pois o aluno que completar um dos
módulos já pode realizar o seguinte, ainda que os demais alunos não tenham
completado os mesmos módulos
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Investimento
O investimento por aluno é de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) para
realização dos 3 módulos (R$ 3.400,00 por módulo). As inscrições poderão ser feitas por
email ou pelo site www.ifalke.com. O pagamento poderá serr feito por transferência
bancaria para o Instituto Falke ou via página na internet.
Em caso de desistência o aluno pode solicitar reembolso dos módulos não
realizados, com redução de 20%, sempre que tenham as seguintes características:
•
O pedido de reembolso seja feito até 24 horas após a compra
•
A compra do curso tenha ocorrido ao menos 7 dias do seu início
Caso o pedido de reembolso não tenha as características citadas acima, será
reembolsado 50% do valor referente aos módulos não realizados.
Não há reembolso no caso de falta do aluno a algum dos módulos.
Os reembolsos serão feitos no prazo de 30 dias após sua solicitação.

Habilitação e autorização para
cirurgias robóticas no Hospital
Santa Isabel
Os alunos que completarem a habilitação e certificação, que tiverem
interesse em realizar procedimentos cirúrgicos Robóticos no Hospital Santa
Isabel deverão solicitar autorização seguindo as normas do Hospital e do seu
corpo clínico. As autorizações serão avaliadas individualmente, pelo Hospital
Santa Isabel, mediante apresentação de documentação exigida pelo
regimento interno do Hospital e do Corpo Clínico. A realização do Curso não
garante autorização para realização de cirurgias no Hospital.
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