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Introdução: Em 1743, o anatomista e cirurgião alemão Lorenz Heister (1683-1758) já 
postulava que “mesmo nos tempos mais primitivos quando o homem era exposto aos traumas, 
já havia necessidade da assistência da ‘mão de um cirurgião’ para tratar as fraturas ou feridas; 
...para ajudar a cicatrização pela natureza era necessária a extração de espinhos, pontas de 
armas e prevenir grandes efusões de sangue, o que tornava imprescindível  a ajuda de algum 
instrumento.” Nos escritos de Hipócrates há sugestões de instrumentos aparentemente 
cirúrgicos, que já haviam sido encontrados na Mesopotâmia e no Egito; mas eram de uso 
cosmético ou de higiene e não cirúrgicos. Instrumentos achados em Pompéia, assim como 
instrumentos da Idade Média e do Renascimento, eram para a retirada de corpos estranhos, 
trepanações, sem nenhuma referência a instrumentos para estancar hemorragias. No século X, 
Albucassis introduziu a cauterização de feridas para controlar os sangramentos, mas somente 
com Ambroise Paré, no século XVI, apareceram as ligaduras feitas com a ajuda de pinças 
elementares. Em 1872, com as pinças de Koeberle, e em 1868, com as de Péan, as pinças 
hemostáticas realmente apareceram com modelos parecidos com as que usamos hoje. 
Objetivos: Mostrar a evolução dos diferentes métodos de hemostasia através do tempo até os 
dias de hoje, com ênfase na evolução das pinças hemostáticas. Métodos: Revisão histórica e 
pesquisa bibliográfica nos bancos de dados MEDLINE/PubMed e BIREME. Resultados e 
discussão: Um dos exemplos mais didáticos de que, em qualquer campo do conhecimento, a 
História é fundamental para que se possa melhorar para o futuro, é o das pinças hemostáticas. 
Em 1858, a casa Charrière simplificou as operações ginecológicas com instrumentos 
articulados que ficavam fixos nas vísceras com um mecanismo em que um pino se encaixava 
em orifícios e com isso, secundariamente, comprimia os vasos. Koeberle e Pean, baseados no 
conhecimento dessas pinças, desde então chamadas de hemostáticas, introduziram suas 
respectivas pinças que, inicialmente, eram deixadas in situ por vários dias, dispensando as 
ligaduras. O conhecimento da pinça de Péan foi também a base das outras pinças 
hemostáticas depois idealizadas por Crile, Kelly, Halsted e Hartmann. Essa evolução das 
pinças hemostáticas e da hemostasia cirúrgica foi provocada e mesmo exigida com os 
adventos da anestesia, assepsia e antissepsia, que permitiram operações feitas nas cavidades 
e cada vez mais sofisticadas. 
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