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 Cirurgia: ramo da medicina que se propõe curar pelas mãos. Do grego: kheirourgia (kheiros, 

mão e ergon, obra). O termo cheirourgos é encontrado em autores gregos clássicos designando não só 

o médico que tratava doenças com as mãos, como também cozinheiros ou tocadores de cítara. Esse 

termo vem sendo modificado através dos tempos: cirurgien, surgien em francês arcaico e daí surgeon 

em inglês. Cirurgia é ciência e arte. Como ciência, tem renovação dinâmica  e constante de preceitos e 

conceitos em função da sua própria evolução. Como arte exige um aprendizado manual paciente e bem 

conduzido. Será aprendida mais facilmente por aqueles que nascem com vocação e aptidão específicas, 

como acontece com todas as artes.  

 No passado a cirurgia era considerada o último recurso aplicável a doentes para os quais não 

havia mais remédios. Com a evolução do conhecimento, a cirurgia passou a ter lugar no tratamento de 

algumas doenças. Hoje exige dos cirurgiões o domínio da anatomia, fisiologia, bioquímica, imunologia, 

bacteriologia, metabolismo e, obviamente, da técnica cirúrgica. Durante séculos a cirurgia existiu em 

estado latente, ocupava-se dos feridos das guerras e raríssimas operações eram bem sucedidas, sendo 

praticadas como magia ou por imperiosa necessidade.  

 

 CIRURGIA NA PRÉ-HISTÓRIA  

 Atos médicos e cirúrgicos (trepanações) eram feitos por feiticeiros. A trepanação é a primeira 

operação conhecida. A remoção de pequeno fragmento ósseo, geralmente arredondado, é conhecida 

desde os tempos neolíticos. Era feita por razões religiosas, com a finalidade de iniciação mística (cri-

anças e adolescentes) ou como parte de ritos mágicos, mas também possivelmente por motivos médi-

cos (alívio da pressão intracraniana). As trepanações eram de diferentes tamanhos e feitas em diferen-

tes pontos da caixa craniana. Eram mais frequentes nos adolescentes e jovens e alguns crânios 

sofreram várias trepanações. Os fragmentos ósseos obtidos, discoides, eram usados como amuletos. A 

prática da trepanação era comum nas culturas pré-colombianas e teve grande avanço na América do 

Sul. Cerca de 5% das múmias encontradas na costa peruana tinham evidências de trepanação. 

 Havia também outras práticas sangrentas como a subincisão uretral, comum entre os aborígenes 

australianos como parte do ritual de maturidade, e a circuncisão. 

 

 CIRURGIA NA ANTIGUIDADE 

 A medicina entre os assírios e babilônios da antiga Mesopotâmia era prerrogativa dos sacerdo-

tes, que prestavam contas de seus atos aos deuses. Já os cirurgiões (gallubu) eram homens do povo, 

responsáveis perante o Estado pela condição de suas operações. Os cirurgiões cobravam honorários e 

estavam submetidos, sob fortes sansões, a uma responsabilidade social regulada pelas leis. Treze arti-

gos do Código de Hamurabi
1
 são referentes à prática da medicina e citam procedimentos cirúrgicos. 

Como, por exemplo, no Artigo 215: “Se o médico faz uma operação grande ou cura um olho doente, 

ele receberá dez shekels (moedas de prata). Se o paciente é um escravo liberto, ele pagará cinco she-

kels. Se é um escravo, então seu proprietário pagará dois shekels em seu benefício. Mas se o paciente 

perder sua vida ou um olho na operação, então as mãos do médico serão cortadas. Em se tratando de 

um escravo, o cirurgião fornecerá outro escravo ao dono”. Aparentemente as intervenções cirúrgicas 

eram raras e o tratamento das lesões traumáticas bastante conservador. Em geral as fraturas não eram 

reduzidas, sendo imobilizadas pelo cirurgião e tratadas com bandagens e curativos com óleo. O bisturi, 

                                                
1
 Hamurabi (c. 1792 - 1750 a.C.), primeiro rei do Império Babilônico. 

                  Disse Ambroise Paré (1510-1590) sobre os objetivos da cirurgia: 

“Eliminar o supérfluo, restaurar o que se deslocou, separar o que se uniu, reunir o 

que se dividiu e reparar os defeitos da natureza.” 
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provavelmente, era usado para lancetar abscessos, embora a maioria fosse tratada conservadoramente, 

e para a sangria. A sangria é pouco citada nos textos médicos, de modo que não se sabe se era uma 

prática generalizada. Ao que tudo indica nenhum procedimento cirúrgico estava previsto em casos de 

partos difíceis ou para condições ginecológicas. Não há comprovação de que se fizesse trepanação e 

nem circuncisão, mas sabe-se que a castração era feita pelos assírios, sob supervisão médica e com alta 

mortalidade, em prisioneiros jovens do sexo masculino e também como punição prevista nas leis 

assírias.   

 No Egito, foram encontrados relatos de operações em tumbas de faraós em Saqqara por volta 

de 2500 a.C. Os papiros de George Ebers e Edwin Smith, do século XVI a.C., trouxeram informações 

e foram os primeiros textos sobre cirurgia. O papiro cirúrgico de Edwin Smith é um dos mais impor-

tantes documentos da medicina antiga do Vale do Nilo. Foi escrito por volta de 1700 a.C., mas a maio-

ria de suas informações é baseada em textos escritos na época de Imhotep (c. 2640 a.C.). O papiro se 

refere, principalmente, às feridas, fraturas e luxações e a como tratá-las. Dentre os procedimentos exe-

cutados pelos cirurgiões podem ser citados: remoção de espinhos, tratamento das mordeduras de ani-

mais (inclusive crocodilos e hipopótamos), tratamento das feridas de guerra, sutura das feridas, imobi-

lização de luxações e fraturas, circuncisão, trepanação, amputações diversas, operação de catarata 

(comprovadamente executada no período ptolomaico), cauterização dos tumores.   

 Na Índia, no século IV a.C., houve um desenvolvimento grande da cirurgia plástica, principal-

mente das rinoplastias. Os prisioneiros de guerra e os adúlteros eram punidos com a amputação do na-

riz, cuja reconstrução era feita à custa de retalhos da testa. Susruta foi o grande cirurgião indiano da 

época, operava cataratas e é considerado o precursor da moderna cirurgia plástica. Em seu monumental 

texto Susruta samhita, estabeleceu os mais altos padrões em ética, teoria e prática da cirurgia. Embora 

a medicina indiana fosse bem desenvolvida em cirurgia, era fraca em anatomia pela proibição religiosa 

de cortar os corpos com uma faca. Susruta aconselhava os médicos a mergulharem os corpos nos rios 

dentro de uma cesta; após sete dias de decomposição, o estudo das vísceras podia ser feito sem inci-

sões, apenas abrindo-se as cavidades manualmente com pedaços de bambu. Susruta fez também a pri-

meira descrição precisa da lepra (mal de Hansen). 

 A cirurgia era pouco praticada na China antiga por causa das fundamentações e peculiaridades 

da medicina chinesa, somadas ao desconhecimento da anatomia. De acordo com o confucionismo, o 

corpo era sagrado e a cirurgia, como uma forma de mutilação, não era encorajada ou mesmo se tor-

nando um tabu. Assim, os tratamentos eram basicamente a cauterização das feridas e as massagens nos 

casos de traumatismo. Mas Hua Tuo (c.141-208), um dos mais famosos médicos da Dinastia Han Ori-

ental, já por volta do ano 190 fazia anestesia para operações no abdome usando Cannabis sativa fervi-

da com vinho. Aparentemente removeu um baço com esse método. Conta-se que o Senhor da Guerra 

Kuan Yun foi operado por Hua Tuo para retirar uma flecha envenenada que o atingira. Quando, mais 

tarde, Hua Tuo indicou uma trepanação para melhorar a dor de cabeça que atormentava Kuan Yun, es-

te o mandou executar por desconfiar que o cirurgião havia sido subornado para matá-lo. 

 Os gregos antigos usaram os novos materiais disponíveis, como o ferro, para fazer instrumentos 

cirúrgicos. Assim, os cirurgiões gregos tratavam os ferimentos sofridos no campo de batalha e podiam 

fixar ossos quebrados, sangrar os pacientes, fazer amputações e até mesmo drenar os pulmões em ca-

sos mais graves de pneumonia e derrame pleural. Apesar disso, os perigos associados com as opera-

ções faziam com que a cirurgia fosse o último recurso, mesmo para médicos notáveis como Hipócrates 

de Cós (c. 460-370 a.C.). Vale lembrar que o Juramento de Hipócrates veda a prática de procedimentos 

invasivos do corpo com consequências duvidosas na época, como é o caso da litotomia. 

 A medicina na antiga Roma se desenvolveu com base nos conhecimentos gregos, mas os roma-

nos deram contribuições importantes como a criação dos hospitais militares e o desenvolvimento da ci-

rurgia. O medicus castrensis era o médico dos soldados. De início, um dos soldados era treinado para 

desempenhar esse papel; com o passar do tempo e com a experiência adquirida nas lutas foi criado um 

corpo médico militar profissional, com grande competência em procedimentos cirúrgicos. Os médicos 

utilizavam, entre outros instrumentos, pinças, bisturis, sondas e extratores de flechas; sabiam usar tor-

niquetes, fazer clampeamento arterial e ligaduras para estancar as hemorragias, além de empregar uma 

grande variedade de analgésicos e sedativos em suas intervenções. Galeno de Pérgamo (c. 129-210) foi 

o grande médico e cirurgião da época romana; foi cirurgião de gladiadores e médico de imperadores. 
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Galeno executava operações cirúrgicas complexas e contribuiu significativamente para o desenvolvi-

mento do conhecimento da anatomia, fisiologia e arte cirúrgica. 

 

 CIRURGIA NA IDADE MÉDIA 

 Com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476, o conhecimento médico concen-

trou-se no Império Bizantino e no mundo árabe. Os médicos bizantinos, de um modo geral, compila-

vam e padronizavam o conhecimento médico greco-romano em livros bem ilustrados. O médico e  ci-

rurgião Paulus Aegineta (ou Paulo de Egina, c. 625-690), escreveu um texto médico de particular 

importância: Epitome Medicale Libri Septem (Compêndio Médico em Sete Livros). O compêndio foi 

escrito no final do século VII e permaneceu em uso como livro-texto padrão por cerca de 800 anos. O 

sexto livro (dedicado à cirurgia) é de especial interesse e marco na história da cirurgia; há descrições 

originais, a partir de sua própria experiência, de: flebotomias, litotomia, trepanação, tonsilectomia, pa-

racentese, cirurgia ocular e operações para redução do tamanho das mamas e correção de anquiloglos-

sia e ânus imperfurado. 

 Os árabes iniciaram sua expansão em 634, depois da conversão de toda Arábia à fé islâmica. 

Conquistaram Síria, Palestina, Mesopotâmia, Egito, Tunis e, em 711, a Península Ibérica (que chama-

ram de al-Andalus). A medicina árabe era pouco desenvolvida no início da expansão do Islã e se base-

ava principalmente nos saberes gregos, aos quais foram acrescentados os conhecimentos médicos da 

Pérsia, Síria, Índia e do Império Bizantino. Porém, um de seus expoentes é considerado um dos pais da 

moderna cirurgia. Trata-se do cirurgião islâmico nascido em Córdoba (Espanha) Abu al-Qasim al-

Zahrawi, latinizado para Abulcasis ou Albucasis (930-1013). Seus textos, nos quais combinava ensi-

namentos clássicos greco-latinos com os conhecimentos da ciência do Oriente Próximo, foram a base 

dos procedimentos cirúrgicos europeus até o Renascimento. Escreveu o primeiro livro ilustrado de ci-

rurgia, introduzindo o uso do ferro em brasa para cauterização de feridas. Abulcasis teve grande influ-

ência sobre os cirurgiões da Idade Média, que usaram abusivamente da cauterização. 

 O conhecimento médico ocidental foi preservado nos mosteiros e na baixa Idade Média (do sé-

culo XI ao século XV) as ordens monásticas assumiram parte da assistência médica. A influência do 

cristianismo conferiu à medicina um importante componente de misticismo religioso. Há quem diga 

que a Igreja Católica, cuja autoridade era incontestada, impediu todo o espírito de pesquisa sendo res-

ponsável pela interdição das dissecções até o século XV e também condenou a cirurgia, considerada 

uma prática bárbara. De fato, o papa Bonifácio VIII (c. 1235-1303) emitiu a bula papal De sepulturis 

em 1300, na qual proibia o costume conhecido como Mos Teutonicus (“costume alemão”). O Mos Teu-

tonicus era um método de descarnização usado a partir da Segunda Cruzada (1145–1149) em que o 

corpo era eviscerado, desmembrado e fervido em vinho, vinagre ou água até que as partes moles se 

destacassem dos ossos. Enquanto que a carne e os intestinos eram geralmente enterrados no local, por 

vezes cremados, os ossos limpos eram envolvidos em peles de animais para a viagem. Essa prática era 

extremamente popular entre os nobres europeus e só cessou no século XV. A bula papal foi considera-

da, por alguns, o “princípio dos males da anatomia”. Entretanto, de sua leitura não se depreende que o 

trabalho dos anatomistas estivesse incluído na disposição proibitiva. Por outro lado, a famosa frase 

ecclesia abhorret a sanguine (a igreja abomina o sangue) não é encontrada em nenhum documento 

eclesiástico; é de autoria do médico e economista francês François Quesnay (1694-1774) em seu livro 

sobre a história da cirurgia na França, escrito no ano de 1744.  

 Na verdade, desde 1231, um decreto do Imperador Frederico II da Germânia, rei da Sicília, ha-

via determinado que os cirurgiões aprendessem a anatomia do corpo humano. Assim, na famosa Esco-

la Médica de Salerno, onde inicialmente a anatomia era ensinada sobretudo em porcos (de acordo com 

Galeno), o ensino da anatomia humana se tornou obrigatório: ...anatomiam humanorum corporum, in 

scolis didicerit ...sine qua incisiones fieri non poterunt (...a anatomia do corpo humano será aprendida 

na escola antes que quaisquer incisões possam ser feitas). E há relatos de autopsias durante todo o me-

dievo com finalidades anatomopatológicas, forenses e acadêmicas. 

 No século XIII foram estabelecidas as primeiras escolas de medicina. A primeira foi a de Sa-

lerno, que já existia desde o século VIII e cuja fama aumentou a partir do século X, chegando ao apo-

geu no século XII. Rogerius Salernitanus (Rogério de Salerno, c. 1140/70-1195/1200) teve sua obra 

Practica Chirurgiae editada por volta de 1180 e reeditada por seu pupilo Rolando de Parma (?-1258) 
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em torno de 1250. Seguindo os ensinamentos de Galeno, a Escola de Salerno professava o dogma da 

supuração louvável: qualquer ferida deveria produzir supuração antes de cicatrizar; se a supuração não 

ocorresse naturalmente, deveria ser produzida. Mas a Escola de Bolonha defendia a doutrina inversa: É 

o seco, mais que o úmido, que mais se aproxima do estado são.  

 A Universidade de Bolonha foi criada como uma associação livre, privada e laica em 1088, 

quando foi instituído o ensino do direito. Os  iniciadores do ensino da medicina em Bolonha, com al-

guma conexão em Salerno, parecem ter sido Ugo Borgognoni de Lucca (1160-1252) e seu filho Teo-

dorico (1205-1298), ambos cirurgiões e inovadores. Ugo de Lucca usava vinho para o tratamento das 

feridas e estabeleceu normas para o manejo das fraturas; para a anestesia utilizava a esponja soporífera.  

 Guglielmo (William) da Saliceto (c. 1210-1276/80) estudou em Bolonha e foi aluno de Ugo 

Borgognoni, tornando-se depois professor desta mesma universidade. É considerado o mais importante 

cirurgião do século XIII, responsável pela fama da escola cirúrgica bolonhesa e, de um modo geral, da 

cirurgia italiana. Ele, que era um cirurgião muito habilidoso, dizia que a cirurgia não devia ser 

separada da medicina. Suas principais contribuições foram a recomendação da utilização de bisturi em 

vez do cautério usado pelos árabes e o combate à ideia de que a supuração é benéfica para a cicatriza-

ção das feridas. Seu livro Chirurgia (Cyrurgia) teve duas versões iniciais nos anos de 1268 e 1275, 

sendo impresso várias vezes entre os séculos XV e XVI. Outro cirurgião destacado foi Taddeo           

Alderotti (1223-1295), que também foi aluno e depois professor da Universidade de Bolonha.               

Alderotti teve o mérito de estimular o exame post-mortem para confirmação do diagnóstico e iniciou a 

prática das dissecções no ensino da medicina. Guglielmo da Saliceto teve um discípulo também famo-

so, Lanfranco da Milano ou Guido Lanfranchi (c. 1230/50-1306/10). Lanfranco, em sua Chirurgia 

Magna (1296), mencionou a sutura de nervos cortados e descreveu o que possivelmente foi a primeira 

ressecção intestinal seguida de sutura terminoterminal. É considerado o inventor do nó cirúrgico como 

o conhecemos e praticamos hoje, além de ter sido um dos fundadores da escola parisiense de cirurgia.  

 No final do século XIII e início do século XIV, as escolas francesas aumentaram seu prestígio e 

dois cirurgiões se distinguiram: Henri de Mondeville (c. 1260-1320) e Guy de Chauliac (c. 1300-

1368/70). Mondeville preconizou que as feridas limpas cicatrizam melhor e que nelas não se deveriam 

usar unguentos e bálsamos; os corpos estranhos deveriam ser removidos e o sangramento estancado. 

Recomendava curativos com compressas embebidas em vinho quente. Guy de Chauliac, professor na 

Universidade de Montpellier (França), publicou o livro Chirurgia magna (1363) em que dizia: “Todos 

os artesãos devem conhecer o assunto em que trabalham, de outro modo eles errariam nas suas obras. 

Segue-se que os cirurgiões devem conhecer a anatomia.” Em 1376 Chauliac foi autorizado a dissecar 

um cadáver por ano. Foi um dos primeiros a receber esta autorização, no que foi precedido por Mondi-

no de Liuzzi (c. 1270-1326), professor da Universidade de Bolonha. Chauliac recomendava a castração 

nas operações de hérnia inguinal, já que usava a cauterização e poucos testículos permaneciam viáveis. 

Assim, retirava-os preventivamente. 

 O ensino nas universidades italianas se baseava na medicina greco-romana e árabe de Hipócra-

tes, Galeno e Avicena. Entre 1400 e 1600 havia as cátedras de Medicina Teórica, Medicina Prática e 

Cirurgia. A partir de 1600 foram agregadas as cátedras de Anatomia e Cirurgia, Filosofia Natural e Bo-

tânica Médica e Medicina Clínica. A cirurgia era a parte menos importante da medicina universitária 

da época e o estudante aprendia a fazer incisões, preparar e administrar medicamentos e manejar fratu-

ras. A Itália liderou a pesquisa anatômica durante pelo menos dois séculos, inicialmente com a Escola 

de Salerno. Era obrigatório o estudo de três anos de lógica, cinco anos de medicina e cirurgia e um ano 

de prática sob a orientação de um médico instruído. O médico assim formado devia pertencer à Igreja e 

falar latim. Seu ensino havia sido dogmático e ele se preocupava mais com a discussão teórica e as ci-

tações de textos antigos.  

 No final da Idade Média havia diferentes tipos de cirurgião. Os médicos treinados em universi-

dades tinham conhecimento cirúrgico, mas este era meramente teórico. Como regra, o médico não e-

xecutava qualquer trabalho manual, considerado desonroso e que significaria perda de sua autoridade. 

Sua tarefa era examinar um paciente, geralmente em troca de honorários elevados, e indicar o trata-

mento apropriado, que era aplicado pelos auxiliares do médico, o cirurgião ou o boticário. Os médicos 

exigiam a submissão dos cirurgiões-barbeiros. O médico usava a toga longa e o cirurgião-barbeiro a 

toga curta. Os cirurgiões medievais eram educados como artesãos e se organizavam em guildas (corpo-
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rações) de cirurgiões-barbeiros, que eram encontradas por toda a Europa desde o início do século XIV. 

Os cirurgiões-barbeiros tinham uma função muito importante na sociedade, já que estavam mais pró-

ximos do povo que o médicos. Pessoas com algumas posses tinham o seu barbeiro e  eram vistas por 

ele todas as manhãs. Esses barbeiros faziam a barba e cortavam o cabelo de seus clientes, mas também 

faziam sangrias periódicas, arrancavam dentes e aconselhavam toda a família sobre cosméticos e higi-

ene pessoal. As doenças da pele, portanto, eram do âmbito do cirurgião. Em geral, os procedimentos 

cirúrgicos compreendiam amputações, redução de fraturas, luxações, tratamento de feridas, drenagem 

de abscessos, operações de cataratas, flebotomias.  

 Em meados do século XIII foi organizado, em Paris, a Confraria de São Cosme e São Damião 

(Confrérie de St. Côme et St. Damien) para o treinamento dos cirurgiões. Era dirigido pelo próprio 

corpo de cirurgiões do rei que, ao mesmo tempo, dava consultas gratuitas no hospital (o Hôtel-Dieu). 

Em consequência, no final da Idade Média os cirurgiões dividiam-se em dois grupos: os que recebiam 

uma formação superior e os que apenas passavam por um aprendizado e se identificavam com os 

barbeiros.  Os do primeiro grupo usavam túnica longa, semelhante à dos médicos, enquanto que os 

outros usavam a túnica curta. Ao longo do tempo houve muitos conflitos entre os dois grupos. 

Entretanto, na Itália não era raro que cirurgiões frequentassem as escolas de medicina para serem 

treinados como médicos ou que médicos adquirissem conhecimento cirúrgico prático. Esses 

cirurgiões-médicos foram responsáveis por vários dos mais famosos livros-texto de cirurgia escritos na 

Idade Média, alguns já citados anteriormente, usados nas recém-criadas universidades. 

 Finalmente, havia uma outra categoria de indivíduos que também fazia operações cirúrgicas: os 

numerosos charlatães (quacks em inglês, Quacksalber em alemão) que percorriam toda a Europa se 

apresentando como dentistas, ortopedistas e especialistas em olhos. Eles eram curandeiros, não tinham 

status legal e eram muitas vezes perseguidos, mas podiam ser encontrados em todos os lugares. 

 É interessante observar que o parto, apesar de significar um risco elevado na época, era feito 

pelas parteiras. 

 

  CIRURGIA NA IDADE MODERNA 

  A Idade Moderna é o período da história ocidental compreendido entre meados do século XV e 

o final do século XVIII. Com o fim da Idade Média iniciou-se um movimento cultural caracterizado 

pela volta do interesse pelos conhecimentos antigos, por meio do estudo direto das obras grego-

romanas, valorizando o humanismo. O ser humano se torna o centro da preocupação dos homens. É o 

chamado “Renascimento”. Alguns acontecimentos foram decisivos: a invenção da imprensa, permitin-

do a difusão do conhecimento e da informação; a expansão marítima, com a descoberta de novas terras, 

povos, produtos e o consequente desenvolvimento do comércio; o florescimento das universidades. 

 No século XVI a Universidade de Pádua, criada em 1222, era altamente renomada e atraía es-

tudantes de toda a Europa, alguns dos quais se tornaram posteriormente seus professores. Dentre os                   

professores de anatomia e cirurgia de Pádua merecem destaque: Andreas Vesalius (1514-1564),           

Gabriele Falloppio (c. 1523-1562), Girolamo Fabrici d'Acquapendente (1533/37-1615/19) ), Santorius 

Santorius (1561-1636), William Harvey (1578-1657) e Giambattista Morgagni (1682-1771). Há o nas-

cimento de uma nova cirurgia em virtude do desenvolvimento da anatomia e da fisiologia. Além dos 

professores de Pádua devem ser também mencionados  Leonardo da Vinci (1452-1519) e  Bartolomeo 

Eustachio (1524-1574), este último professor da Universidade de Roma La Sapienza.   

 Ambroise Paré (1510/16-1590), o mais importante cirurgião do Renascimento, nasceu na pe-

quena cidade de Laval (na Bretanha, França). De família pobre, não pôde estudar medicina e aos 15 

anos iniciou seu treinamento para ser cirurgião-barbeiro. Em 1532 decidiu ir para Paris e durante três 

anos estagiou no Hôtel-Dieu, o único hospital público da cidade. Em 1536 foi reconhecido como apto 

a curar cravos, bossas, antrazes e carbúnculos. Paré trabalhou como cirurgião em 17 campanhas milita-

res. Considerado o fundador da ortopedia, fazia ligaduras nas artérias durante as amputações e modifi-

cou o tratamento das feridas por armas de fogo que, até então, eram cauterizadas e queimadas com ó-

leo fervente porque se acreditava que a pólvora era venenosa; mostrou que tratar as feridas com gema 

de ovo, mel e terebintina dava melhores resultados do que a cauterização. Em 1554 foi aceito na Con-

fraria de São Cosme e em 1567 foi convidado para dirigi-la. Ambroise Paré tornou-se o cirurgião de 

quatro reis franceses, sucessivamente::  Henrique II, Francisco II, Carlos IX e Henrique III. Ele exigia 

http://it.wikipedia.org/wiki/1533
http://it.wikipedia.org/wiki/1619
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que os feridos dos inimigos fossem tratados como todos os outros. Há um diálogo famoso entre Paré e 

o rei Carlos IX, quando este último ficou doente. Disse-lhe o rei: “Espero que vás tratar melhor o rei 

do que os pobres do hospital.” Ambroise Paré respondeu:  “Não, isto é impossível.” “E por quê?” Per-

guntou-lhe o rei. Respondeu Paré:  “Porque eu os trato como a reis.” 
 Ambroise Paré escreveu trabalhos importantes sobre a medicina da criança em diferentes áreas. 

Relatava os casos com grande clareza e precisão. Há relatos sobre nutrição infantil, deficiência de 

crescimento, efeitos no recém-nascido – através do leite materno – de laxativos tomados pela mãe, 

trauma pediátrico, queimaduras em crianças, síndrome de morte súbita, eczemas etc. Seu livro Des 

monstres et prodiges (1573) é pioneiro na teratologia. 

 Em 1686 Luís XIV, que sofria com uma fístula anal e se tratava sem resultados com unguentos, 

laxativos, banhos etc., foi operado com êxito por seu primeiro cirurgião Charles-François Félix de 

Tassy (1635-1703). Como recompensa, Félix recebeu uma quantia em dinheiro, uma propriedade e foi 

elevado à nobreza. Tais honrarias foram muito importantes para a dignidade e o status social dos cirur-

giões. Graças à influência de Félix e de seus sucessores no cargo de primeiro cirurgião do rei, Georges 

Mareschal (1658–1736) e François de la Peyronie (1678–1747), Luís XV (bisneto e sucessor de Luís 

XIV) decreta em 1715 que o ensino da cirurgia seja incluído nas escolas de medicina da França. Em 

1731 é fundada a Academie royale de la Chirurgie (Academia Real de Cirurgia). 

 Na Inglaterra, em 1540, os barbeiros e os cirurgiões de Londres se unem na Companhia dos 

Barbeiros-Cirurgiões (Company of Barber-Surgeons). Em 1745 os cirurgiões se separam dos barbeiros 

para formar a Companhia de Cirurgiões (Company of Surgeons). Em 1797 os cirurgiões adquirem um 

prédio próprio e recebem do governo a missão de guardar os escritos e peças preparadas por John Hun-

ter (1728-1793), cirurgião considerado um dos cientistas mais destacados de seu tempo. Em 1800 é 

concedida uma Carta Régia que torna a Companhia de Cirurgiões no Real Colégio de Cirurgiões. 

   

 CIRURGIA NA IDADE CONTEMPORÂNEA 

 O  século XIX é chamado de Século dos Cirurgiões. Na sua primeira metade as técnicas cirúr-

gicas não diferiam muito das usadas por Ambroise Paré (1510-1590) e as qualidades de um cirurgião 

eram rapidez e ousadia. A cirurgia era extremamente limitada por dois motivos. Um deles era a 

ocorrência quase inevitável de infecção da ferida operatória, que muitas vezes evoluia para a sepse 

fatal. Essa complicação era especialmente comum em hospitais onde os pacientes sucumbiam 

misteriosamente à “gangrena hospitalar’. O outro fator limitante eram os meios inadequados para o 

controle da dor, o que restringia a extensão das intervenções cirúrgicas, uma vez que a velocidade era 

essencial para reduzir o choque. Mas, na segunda metade do século, com o advento da anestesia e da 

antissepsia (seguida logo depois pela assepsia), a cirurgia entrou em um período brilhante de explora-

ção e inovação. A introdução da anestesia com éter, em 1846, tornou a cirurgia indolor, mas o terrível 

flagelo da sepse ainda permaneceu. De início, se algo mudou foi para tornar as chamadas “doenças 

hospitalares” ainda mais descontroladas, assumindo proporções epidêmicas em muitos lugares.  

 ANESTESIA  
 A história da anestesia está intimamente ligada à história da cirurgia. O ser humano sempre 

procurou meios de aliviar a dor. Por volta de 3000 a.C., na Mesopotâmia, “narcotizava-se” o paciente 

comprimindo-lhe as artérias carótidas para que perdesse a consciência. Esse método era praticado pe-

los antigos assírios antes de fazerem as circuncisões. Os povos primitivos procuravam analgésicos em 

ervas, raízes, sementes, flores: ópio, mandrágora, cicuta, amoreira e até alface, entre outros recursos. 

Nas Américas, a coca era um importante anestésico usado nas trepanações.  

 Nos livros da coleção hipocrática são descritas técnicas elaboradas, sobretudo no manejo de 

fraturas e luxações, que fazem supor que o paciente permanecesse completamente imóvel, o que suge-

re algum tipo de contensão e certo grau de alteração da consciência. Os métodos disponíveis na época 

eram a aplicação de calor ou frio, compressão da carótida ou da veia jugular e a administração oral de 

bebidas alcoólicas ou poções preparadas com plantas de propriedades sedativas. 

 A esponja soporífera, um método já usado por Hipócrates e Galeno, era uma esponja do mar 

saturada com sucos de plantas soporíferas. Na Idade Média foi o principal analgésico e os alquimistas 

árabes embebiam a esponja em haxixe, ópio, meimendro (Hyoscyamus niger L) e mandrágora. Quando 

usada em uma operação deveria ser umedecida e mantida sobre a face, causando um estado de incons-
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ciência. Havia também o vinho drogado (não a ponto de ser venenoso, mas o suficiente para colocar 

alguém para dormir), que era considerado a mais segura das anestesias. Em meados do século XVII 

predominava o uso de bebidas alcoólicas (uísque, gim, rum), embora ocasionalmente os médicos usas-

sem ópio, haxixe etc.  

 A busca de um anestésico eficaz continuava mas, na prática, a redução da dor dependia da ve-

locidade do cirurgião. O fato é que – por milhares de anos – arrancadores de dentes, barbeiros e cirur-

giões tinham de trabalhar com extrema rapidez, por exemplo, procedendo a uma amputação em poucos 

segundos. Alguns usavam tampões nas orelhas e os pacientes eram amarrados ou contidos por auxilia-

res. O medo da dor mantinha os pacientes longe da faca do cirurgião, que era procurado apenas quando 

não restavam outras soluções. Muitos enfermos preferiram o risco da morrer do que se submeter à ter-

rível agonia de uma operação estando plenamente consciente. Uma vez amarrados à mesa, alguns gri-

tavam e lutavam, implorando ao cirurgião que fosse rápido; alguns caiam em um “estado de transe” 

que tornava a operação mais fácil, mas não augurava uma boa recuperação; alguns maldiziam ou reza-

vam; alguns suportavam brava e silenciosamente, enquanto outros  desmaiavam. 

 Com um maior conhecimento das plantas medicinais, a narcose começou a ser obtida por meio 

da administração das mais diversas substâncias (haxixe, ópio, álcool etc.) ou por meio da isquemia do 

membro, no caso das amputações. Ambroise Paré preconizava um coquetel de ópio e álcool.     Domi-

nique Jean Larrey (1766-1842) cirurgião-chefe dos exércitos de Napoleão, considerado o pai da medi-

cina de urgência, constatou que o frio intenso atenuava a dor dos operados e por muito tempo usou o 

método para amputar membros gangrenados. 

 Tudo começou a mudar em 10 de dezembro de 1844 quando Horace Wells (1815-1848), um 

dentista itinerante, assistiu a uma demonstração com gás hilariante (óxido nitroso) em um circo ambu-

lante em Connecticut (EUA). Um espectador caiu, feriu a perna e nada sentiu enquanto estava inalando 

o gás. Wells percebeu as propriedades anestésicas do gás e tentou demonstrá-las em uma sessão públi-

ca de extração dentária sem dor, com o uso do óxido nitroso. Foi malsucedido e o fracasso o perturbou 

a tal ponto que o levou ao suicídio em 1848. 

 O também dentista William Thomas Green Morton (1819-1868) e o cirurgião John Collins 

Warren (1778-1856) tiveram melhor sorte na anestesia feita com éter, ministrada ao paciente Edward 

Gilbert Abbott em 1846. Na verdade, o médico e farmacêutico americano Crawford Williamson Long 

(1815-1878) foi o primeiro a usar o éter como anestésico durante uma intervenção cirúrgica. Em 30 de 

março de 1842 Long fez com que seu paciente James Venable inalasse os vapores do éter, e assim pô-

de ressecar um tumor em seu pescoço sem que o paciente, inicialmente aterrorizado com a simples i-

deia da operação, sentisse qualquer dor. O preço do procedimento com anestesia foi de dois dólares. 

Com o bom resultado obtido, Long passou a usar o éter em amputações e em partos, mas não se preo-

cupou em publicar os resultados de seus trabalhos. Só o fez em 1849, quase três anos depois das publi-

cações de Morton. 

 Em novembro de 1847 James Young Simpson (1811-1870), obstetra em Edimburgo (Escócia), 

usou clorofórmio para alívio da dor do parto vaginal, o que suscitou diversos debates médicos e 

religiosos já que a dor do parto era então considerada um castigo divino. Esses debates arrefeceram 

quando John Snow (1813-1858), médico e epidemiologista inglês, administrou clorofórmio à Rainha 

Vitória quando ela deu à luz seu quarto filho homem, o príncipe Leopoldo, em 1857. Tal fato levou a 

uma ampla aceitação pública da anestesia obstétrica. 

 A anestesia local não era desconhecida durante a Idade Média, embora sem verdadeira eficácia. 

A cocaína foi levada para a Europa depois da descoberta da América. No século XIX, o componente 

ativo das folhas de coca, denominado cocaína, foi extraído e diversos pesquisadores começaram a fa-

zer experimentos com a substância, descrevendo vários efeitos fisiológicos e patológicos da sua ação. 

O primeiro estudioso a demonstrar na prática a possibilidade do uso de solução de cocaína na medicina, 

principalmente na oftalmologia, foi o médico oftalmologista austríaco Carl (Karl) Koller (1857-1944). 

A cocaína acabou se tornando a substância mais usada para diferentes tipos de anestesia. Entretanto, 

no final do século já eram conhecidos seus efeitos indesejáveis, incluindo o vício, o que levou à busca 

de outros anestésicos menos tóxicos. 

 ASSEPSIA E ANTISSEPSIA 
 O médico obstetra Ignaz Philipp Semmelweis (Semmelweis Ignác Fülöp, 1818-1865) foi um 
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dos pioneiros no controle das infecções hospitalares. Húngaro de nascimento, trabalhou em Peste 

(Hungria) e em Viena (Áustria). Em 1846 conseguiu seu primeiro emprego na Maternidade do 

Hospital Geral de Viena (Allgemeine Krankenhaus). A maternidade era dividida em duas clínicas: a 

primeira clínica, em que as parturientes eram atendidas por médicos e estudantes de medicina, e a 

segunda, cujo atendimento era dado por parteiras; as pacientes eram destinadas para as clínicas 

aleatoriamente em dias alternados. Duas observações tiveram extrema influência nos conceitos de 

Semmelweis sobre a febre puerperal. A primeira delas foi a intrigante constatação de que a 

mortalidade por febre puerperal era três a dez vezes maior nas mãos dos médicos do que nas das 

parteiras (os recém-nascidos também morriam com mais frequência na primeira clínica). A segunda foi 

quando, assistindo uma necropsia feita em um colega patologista que havia morrido do que era então 

chamado de “envenenamento cadavérico” (provocado por um ferimento recebido durante o exame 

post-mortem de um paciente), percebeu a similaridade entre esse “envenenamento” e a febre puerperal. 

Semmelweis concluiu que o excesso de mortes na primeira clínica se relacionava com os 

procedimentos de rotina realizados nos cursos com a participação dos médicos e estudantes. Estes 

começavam cada dia fazendo as autópsias das mulheres que haviam morrido de febre puerperal e iam 

em seguida, sem lavar as mãos, para a maternidade onde tinham que fazer toques vaginais em todas as 

pacientes internadas. Na segunda clínica, as parteiras e suas alunas evidentemente não faziam exames 

post-mortem e nem tinham uma rotina de exames vaginais.  

 Assim, muitos anos antes da descoberta das bactérias como causa de doenças, Semmelweis 

acreditou que havia uma transferência de “matéria morbida” pelas mãos dos alunos e passou a exigir 

que todos lavassem as mãos em água clorada. Suas incipientes medidas antissépticas, anos antes de 

Joseph Lister, foram suficientes para baixar a mortalidade de cerca de 25% para 1%. Mas suas idéias 

foram recebidas com ceticismo e mesmo escárnio. Seus colegas se ressentiam com as restrições que 

estavam sofrendo e com a implicação de que eram agentes da morte. Seus superiores ficaram 

descontentes com suas ideias não convencionais e sua ações não-conformistas. Foi demitido duas 

vezes e, por fim, escreveu um livro Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers 

(A etiologia, conceitos e profilaxia da febre puerperal). Seu trabalho antecipou a teoria germinal de 

Pasteur e a antissepsia de Lister. Em meados de 1865 começou a apresentar mudanças de 

comportamento, cujas causas não são bem explicadas até hoje. Passou seus últimos dias em um asilo 

para insanos e, como que por ironia, morreu de sepse causada por uma ferida de origem controversa 

em sua mão. 

 Louis Pasteur (1822-1895), cientista e químico francês, entre 1860 e 1864 demonstrou que a 

fermentação e o crescimento de micro-organismos em caldos de cultura não ocorriam por geração es-

pontânea. Propôs a “teoria germinal das doenças infecciosas”, segundo a qual toda doença infecciosa 

tem sua causa em um micróbio com capacidade de propagar-se entre as pessoas. 

 Em 1865 o cirurgião inglês Joseph Lister (1827-1912), após conhecer as pesquisas de Pasteur 

sobre fermentação e putrefação que indicavam a presença de organismos vivos invisíveis no ar, rela-

cionou tais conceitos com o que ocorria nas feridas cirúrgicas e passou a usar curativos com compres-

sas de linho embebidas em ácido carbólico (fenol) para eliminar os micro-organismos vivos em feridas 

e incisões cirúrgicas. Lister teve essa ideia ao conhecer os resultados impressionantes obtidos com o 

ácido carbólico no tratamento do mau odor dos esgotos. Acreditando que as infecções se deviam a par-

tículas presentes no ar ambiente, também vaporizava os instrumentos, a ferida cirúrgica e as roupas. 

Assim, Lister iniciou uma nova era na cirurgia; em 1869 conseguiu reduzir a taxa de mortalidade ope-

ratória de 50% para 15%. Inicialmente seu método, que ele chamava antisséptico, foi recebido com ce-

ticismo, mas por volta de 1880 já era aceito por todos.  Em 1884 o cirurgião alemão Gustave Adolf 

Neuber (1850-1932) implementou um conjunto de restrições para assegurar as condições de assepsia 

cirúrgica por meio do uso de batas, gorros e coberturas para os sapatos, que eram todos esterilizados na 

autoclave a vapor (inventada por Charles-Edouard Chamberland, assistente de Louis Pasteur, em 1881). 

Em 1885 Neuber projetou e construiu um hospital privado onde paredes e pisos, assim como mãos, 

braços e faces dos membros do staff, eram lavados com cloreto de mercúrio. Também introduziu salas 

de operação separadas para pacientes infectados e não infectados.   

 Embora a descoberta da vulcanização, em 1843, permitisse a fabricação de luvas de borracha, 

nenhuma luva verdadeiramente flexível e funcional havia sido produzida até 1878. A identidade do 
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primeiro cirurgião que usou luvas de borracha rotineiramente permanece incerta. Sabe-se que em 1878, 

T. Gaillard Thomas (1831-1903), um ginecologista de Nova Iorque, permitia que membros de sua e-

quipe cirúrgica usassem luvas de borracha para proteger as mãos dos efeitos cáusticos das várias solu-

ções usadas para limpar os instrumentos cirúrgicos. Entretanto, o uso das luvas cirúrgicas na sala de 

operações foi popularizado pelo cirurgião americano William Stewart Halsted (1852-1922). Halsted é 

considerado o “Pai da Cirurgia Científica Americana”. Era um cirurgião extremamente delicado em 

suas manobras cirúrgicas e a pinça hemostática que idealizou traduz bem o que a história lhe atribui: 

“Uma cirurgia de seda, com espírito de seda, gestos de seda, fios e instrumentos de seda.” Dentre suas 

contribuições notáveis estão o desenvolvimento da técnica da mastectomia radical, o reparo da hérnia 

inguinal e o aprimoramento da anastomose intestinal. Seus métodos consistiam de técnica estritamente 

asséptica, manuseio delicado dos tecidos, uso dos mais finos fios de seda, pontos pequenos, baixa ten-

são e fechamento completo das feridas sempre que possível. Foi também quem criou o programa de 

treinamento cirúrgico (residência) na Johns Hopkins University, que serviu de modelo para muitos ou-

tros. As luvas cirúrgicas foram introduzidas em 1889, no Johns Hopkins Hospital (Baltimore, EUA), 

porque a enfermeira-chefe do centro cirúrgico e futura esposa de Halsted, Caroline Hampton, desen-

volveu uma dermatite pelo uso da solução usada para desinfetar as mãos e os braços. Tal fato levou 

Halsted a solicitar à Goodyear Rubber Company que produzisse luvas finas que não interferissem com 

a necessária sensibilidade. Como a maioria dos cirurgiões do século XIX, Halsted achava que operar 

com luvas era um método de prevenir a dermatite induzida quimicamente. Só mais tarde se deu conta 

do impacto das luvas na antissepsia. Muitos cirurgiões, no entanto, insistiam que as luvas reduziam a 

delicadeza do toque e continuavam a operar sem proteção para as mãos. A aceitação internacional do 

uso necessário das luvas de borracha em qualquer operação cirúrgica só ocorreu após a I Guerra Mun-

dial (1914-1918). 

 O uso de aventais esterilizados, máscaras, gorros e luvas cirúrgicas evoluiu naturalmente. Des-

de a década de 1880 os cirurgiões já os usavam, mas ainda não  atuavam com máscaras. As técnicas de 

antissepsia e assepsia foram aceitas como parte da rotina cirúrgica em meados de 1890. Finalmente, 

em 1897, Johannes (Jan) von Mikulicz-Radecki (1850-1905), cirurgião polonês, descreveu o uso da 

máscara cirúrgica, que consistia de uma só camada de gaze. Baseou-se nas pesquisas de seu colega 

Carl (Karl) Fluegge (1847-1923), que havia documentado experimentalmente a importância das gotí-

culas provenientes do nariz e da boca, espalhadas no ar durante a fala, e demonstrado que uma conver-

sação comum pode disseminar bactérias a quatro ou cinco metros além da boca de quem fala. Já enfa-

tizava que a máscara deveria cobrir a boca, o nariz e a barba.  

 No século XX,,  ccientificamente, a medicina evoluiu mais do que em toda a história prévia da 

humanidade. Avanços como, por exemplo, a descoberta dos antimicrobianos, o isolamento e a síntese 

dos hormônios, o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas bioquímicas de alta sensibilidade e 

dos métodos diagnósticos por imagem trouxeram mais segurança à cirurgia, o que tornou realidade a 

cirurgia cardiovascular, a neurocirurgia, o transplante de órgãos, a cirurgia laparoscópica, a fibroen-

doscopia. Novas tecnologias já fazem parte do presente: nanomedicina, cirurgia robótica, cirurgia mi-

nimamente invasiva, telecirurgia etc. Assim, impõe-se ao cirurgião dos nossos dias alta qualificação 

técnica, mas preservando a cultura humanística imprescindível ao verdadeiro médico. 
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