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Um procedimento minimamente invasivo pode ser defini-
do como aquele que pode ser realizado adentrando-se o corpo 
com o mínimo dano à porta de entrada, que pode ser a pele, 
cavidade ou abertura anatômica. Contrastando com o antigo 
aforisma: “grandes cirurgiões, grandes incisões”, a tendência 
atual, quando se trata de incisões, está muito mais próxima do 
“quanto menor, melhor”.

Os benefícios da redução da lesão na via de acesso mais 
advogados são: redução da dor pós-operatória, redução do 
sangramento, redução da resposta inflamatória ao trauma e 
melhor resultado estético.1 Porém, a comprovação desses be-
nefícios é variável conforme cada especialidade e mesmo en-
tre cada procedimento especificamente.

Os exemplos de procedimentos ditos como minimamente 
invasivos englobam diversas áreas, a citar, na cirurgia abdomi-
nal, a videolaparoscopia; na cirurgia ortopédica, a artroscopia; 
na cirurgia torácica, a videotoracoscopia; na cardiologia, a car-
diologia intervencionista; na cirurgia vascular; o procedimento 
vascular intervencionista; na radiologia, a radiointervenção; en-
tre outros. Isso sem contar o advento da cirurgia robótica, que 
ganha espaço em quase todas as aéreas cirúrgicas. 

Todavia, as novas técnicas desenvolvidas no âmbito da 
cirurgia minimamente invasiva vão além do conceito básico 
de simplesmente reduzir o tamanho da incisão. Esses avanços 

e descobertas contribuíram inequivocamente para acelerar o 
desenvolvimento da cirurgia como um todo, mesmo do que se 
conhece como cirurgia “convencional” ou “aberta”.

Materiais desenvolvidos inicialmente para a cirurgia por 
vídeo são, por vezes, utilizados em casos “abertos” aceleran-
do o tempo cirúrgico, trazendo assim real benefício. Muitos 
procedimentos “híbridos” também podem ser exemplificados. 
Dentre esses, um muito conhecido é a correção de aneurisma 
de aorta associando a cirurgia aberta para a porção proximal 
e a colocação de endoprótese na porção distal.2

É muito interessante que lições a partir de conceitos e 
técnicas adquiridos com a experiência na cirurgia por ví-
deo acabaram por influenciar ou modificar a forma de se 
operar em casos abertos. Um bom exemplo é o tratamen-
to do coto nas apencicectomias: após a experiência com o 
grampeamento por vídeo,3 muitos cirurgiões deixaram de 
realizar rotineiramente, mesmo nos casos abertos, a clássi-
ca técnica da “bolsa de tabaco” que era um conceito muito 
comum e sedimentado. 

Em cirurgia torácica, a tática para abordagem do hilo pul-
monar e tratamento da fissura conhecido como fissureless 
technique4 está sendo incorporada por muitos cirurgiões de 
tórax que realizam lobectomias videotoracoscópicas, mesmo 
quando operam casos abertos.
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No tratamento cirúrgico de hérnias inguinais a cirurgia 
por vídeo demonstrou experiências interessantes no que tan-
ge à forma de fixação da tela.5

Em relação à cirurgia cardiovascular, existe discussão im-
portante sobre diminuir não somente o trauma da incisão, 
mas também o trauma pelo uso da circulação extracorpórea. 
Nesta vertente, muitas cirurgias de revascularização do mio-
cárdio têm sido feitas com o coração batendo por meio do 
auxílio de dispositivos especiais conhecidos como estabiliza-
dores cardíacos, suprimindo assim a necessidade do uso de 
circulação extracorpórea.6 Outra tendência da cirurgia cardí-
aca sem circulação extracorpórea é o implante transapical de 
endoprótese valvada para a posição aórtica.7

Na questão do manejo perioperatório, a cirurgia minima-
mente invasiva ajudou a sedimentar o conceito de se evitar 
a transfusão sanguínea sempre que isso for possível. Este 
maior benefício da não transfusão tem sido comprovado por 
trabalhos diversos na literatura.8 Todavia, para que isso seja 
feito de forma segura, é muito importante a cooperação en-
tre cirurgiões (reduzindo o sangramento), anestesistas (mo-
dulando o aporte de fluidos) e intensivistas (melhorando o 
monitoramento e manejo no pós-operatório).

A discussão da cirurgia minimamente invasiva sempre 
acaba eclodindo na questão custo. Fato: a maior tecnologia 
empregada eleva o gasto. Em muitos casos pode-se esperar 
a contrapartida da economia gerada por menor tempo  de 
internação, mais rápida recuperação e menores índices  
de complicações. Todavia, isso pode não ser real para todos 
os procedimentos minimamente invasivos. Novamente, todo 
ganho de tecnologia gera gasto e isso deve ser discutido espe-
cificamente para cada área da medicina, levando-se em con-
ta: comprovação científica do benefício, custo-efetividade, 
disponibilidade de recursos, conhecimento técnico dos en-
volvidos, entre outros fatores. 

Esses são alguns dos motivos pelos quais se acredita que 
o cirurgião moderno não deve possuir fronteiras e distin-
ções entre o que se conhece por cirurgia convencional e os 
procedimentos minimamente invasivos. Ele deve estar apto 
a realizar qualquer vertente de tratamento pertinente à sua 
especialidade, sempre adaptando a indicação e a realização 
de cada procedimento à real necessidade e condição de cada 
paciente, gerando assim não somente um procedimento “mi-
nimamente invasivo”, mas um procedimento “maximamente 
resolutivo” e adequado.
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