


Apresentação
Como cirurgião plástico, e professor universitário 

da graduação, sempre orientei os estudantes na esco-
lha de referências bibliográficas relacionadas à Cirurgia 
Plástica. É inegável o número expressivo de livros bási-
cos sobre a especialidade, como também não se pode 
negar a integridade dos conteúdos abordados de forma 
científica. Mas o que parece aprazível aos leitores mais 
experientes, residentes e cirurgiões, causa uma sugesti-
va inquietude nos recém-ingressos no assunto que sen-
tem dificuldades em assimilar os conhecimentos, visto 
a linguagem adotada pelos célebres qual ainda não é 
familiar ao glossário desses aprendizes. Não obstante, desde então, é crescente a ideia 
de escrever sobre As Bases da Cirurgia Plástica, com uma linguagem mais didática para 
o estudante de Medicina, detalhando os aspectos básicos como também aqueles rela-
cionados ao pré e pós-operatório.  

Na Liga de Cirurgia Plástica da Escola Bahiana de Medicina – LACIP, da qual eu sou 
o orientador desde a sua criação, passaram muitos acadêmicos interessados em apro-
fundar o conhecimento no assunto, muitos deles seguiram carreira como cirurgiões 
plásticos. Destaco Daniel Boczar, que após presidir a nossa LACIP, diga-se com inúme-
ras notáveis realizações, tornou-se cofundador da Associação Brasileira das Ligas de 
Cirurgia Plástica- ABLCP cujo intuito é de congregar e desenvolver trabalhos conjuntos 
para o fortalecimento dos propósitos das inúmeras Ligas, em âmbito nacional, a fim de 
conscientizar os futuros médicos das diversas áreas de atuação do cirurgião plástico. 
Nesta Associação, surgiu a ideia de um livro direcionado para o acadêmico de Medicina: 
a ABLPC determinou os temas e os subdividiu em capítulos sob o dever de elaboração 
pelas Ligas. 

Fui gentilmente convidado para organizar e homogeneizar a formatação dos capí-
tulos que foram escritos pelas ligas baseados no tema principal. Criamos critérios defi-
nindo uma linguagem direcionada aos estudantes de Medicina com o objetivo de cons-
cientizá-los sobre as áreas de atuação da Cirurgia Plástica fornecendo subsídios para 
orientar os pacientes e dar informações básicas sobre a nossa especialidade. Isto sem 
adentrar em peculiaridades das técnicas, todavia com enfoque especial em: Anatomia, 
Fisiopatologia, Exame Físico, Diagnóstico, Formas de Tratamento e Complicações. Con-
vidamos colegas especialistas nos determinados temas para fazer essas adaptações, 



com a liberdade de acrescentar conhecimento ao conteúdo, assim respondendo em 
coautoria (junto com os representantes das Ligas e seus orientadores) também no ca-
pítulo inicial. 

Hoje, após três anos, entre idas e vindas, discussões, revisões e uma busca incansável 
da perfeição, estamos aqui lançando este livro, qual tenho a certeza de que será uma 
referência para todo estudante de Medicina. Com a convicção de ser uma obra em cons-
tantes atualizações, buscaremos um livro atual cada vez mais e o faremos com muito 
prazer, o mesmo que nos impulsionou chegar aqui, com a ajuda de diversos colegas ci-
rurgiões plásticos, membros da ABLCP e dos diversos Ligantes de todo o país.
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Acredito que todo estímulo à leitura e à compreen-
são que se passa no nosso mundo acadêmico é bem-
-vindo. O jovem cirurgião deve ser impulsionado sem-
pre em direção aos livros e à biblioteca. Do contrário, 
é o que infelizmente ocorre com frequência: jovens 
se formam com habilidade técnica, mas não seguem 
a cultura do bom médico no seu sentido mais amplo. 
Esse sentido talvez seja o maior privilégio, nosso deno-
minador comum: o interesse e o respeito pelo ser hu-
mano que nos procura, visando sua melhora, sem nada 
esperar em troca. Essa noção do cirurgião como artista 
plástico é falsa, nós não somos artistas, mas sim médicos. Uma grande oportunidade 
de desenvolvimento foi alcançada quando o cirurgião procurou dominar não apenas a 
parte técnica, mas a interação com o doente.

Muitas vezes há outros problemas graves que encobrem a deformidade, estimulan-
do o especialista a uma avaliação em profundidade para correto diagnóstico e conduta. 
O ideal para o paciente é que ele fi que feliz com sua própria imagem e com o mundo 
que o cerca. Tudo isso representa a compreensão que, antes de sermos cirurgiões, somos 
médicos. Ao que devemos aproveitar a relação com o paciente, a consulta e o acompa-
nhamento, pois isso é uma oportunidade passageira e única. Apenas dessa forma, com 
estudo, dedicação e respeito poderemos proporcionar maior bem-estar para os que nos 
procuram.

❖ IVO PITANGUY ❖

1 PREFÁCIO
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2.1 INTRODUÇÃO

Em geral, quando as pessoas pensam em “cirurgia plástica”, uma primeira ideia que 
costuma vir à mente está relacionada com as modelos e as celebridades em seus lindos 
manequins, corpos esculturais e narizes bem defi nidos. Num segundo momento, o pen-
samento recai sobre as reconstruções em vítimas de graves acidentes e queimaduras, 
que representam verdadeiros desafi os à nobre arte médica. Em meio ao paradoxo dessa 
visão superfi cial, poucos são aqueles que podem verdadeiramente compreender os pro-
pósitos e os limites dessa especialidade, que apareceu e vem sendo desenvolvida desde 
os primórdios da humanidade. 

2.2 PROPÓSITOS E LIMITES DA ESPECIALIDADE

A Cirurgia Plástica é o ramo da medicina que visa restaurar a anatomia e a função de 
partes do organismo alteradas por deformidades congênitas e adquiridas, incluindo-se 
aí também as desarmonias de caráter estético. O nome, que é derivado do grego Plasti-
kos, tem o signifi cado de moldar, dar forma, trazendo, portanto, em sua raiz uma defi ni-
ção abrangente do espectro de atuação da especialidade. Essa atividade estende-se não 
somente à pele e anexos, mas também aos tecidos subjacentes como gordura, músculo, 
mucosa, tendão, fáscia e osso, em localizações tão diversas como a face, pescoço, tron-
co e extremidades, incluindo-se aí as mãos, as mamas, a cavidade oronasal, aparelho 
genitourinário e escalpo. Por tudo isso, Vilain referiu-se ao cirurgião plástico como o “úl-
timo cirurgião geral”, habilitado hoje a intervir até mesmo no crânio, área inicialmente 
restrita ao neurocirurgião. Mais recentemente, os avanços da bioengenharia de tecidos 
colocaram o cirurgião plástico no centro das possibilidades dessa nova e absolutamente 

❖ FLÁVIO HENRIQUE MENDES ❖

2 HISTÓRIA DA CIRURGIA PLÁSTICA 
MUNDIAL E BRASILEIRA
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promissora área da medicina regenerativa, especialmente pelo emprego das chamadas 
células-tronco derivadas do adipócito. Ao contrário do que ocorre com outras especiali-
dades cirúrgicas, que têm sua atuação limitada a uma determinada região anatômica, a 
Cirurgia Plástica transita com seu caráter multissetorial, em relação às áreas manipula-
das, e pluriprocessual, quanto às técnicas de que se utiliza. 

Talvez por essa abrangência, não chega a ser incomum referirem-se à especialida-
de com uma inadequada separação de princípios, em que a Cirurgia Reparadora (Re-
construtiva) teria o objetivo de corrigir defeitos e deformidades, enquanto a Cirurgia 
Estética (Cosmética) seria basicamente embelezadora e rejuvenescedora. Em verdade, 
a Cirurgia Plástica é uma especialidade única e indivisível, conceito esse absoluta e ine-
quivocamente definido pelo Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução 1621, 
aprovada em 2001. Toda abordagem dita “reparadora’’ terá também uma vertente de 
aprimoramento estético, da mesma forma que todo procedimento considerado “estéti-
co’’ deverá manter-se fiel aos preceitos clássicos de manutenção da função e priorização 
da vida. A formação completa e eclética desse especialista permite abordar os mais di-
versos desafios em toda a sua complexidade, com o devido discernimento, a fim de apli-
car o melhor da técnica operatória ao encontro das reais necessidades de cada paciente.

‘’A Cirurgia Plástica é especialidade única, indivisível e como tal deve ser exercida 
por médicos devidamente qualificados, utilizando técnicas habituais reconhecidas 
cientificamente.’’

Artigo 1o – Resolução CFM n. 1.621/2001

2.3 OS PRIMÓRDIOS DA CIRURGIA PLÁSTICA

Segundo o filósofo Santayana (1863-1952), “Aqueles que ignoram o passado estão 
condenados a repeti-lo”. O estudo histórico da cirurgia nos possibilita avaliar a evolu-
ção e as perspectivas das práticas adotadas, com especial ênfase para os resultados na 
busca pela solução dos problemas. É interessante notar como se comportam determi-
nadas técnicas e táticas, quando submetidas ao crivo implacável do tempo. Certa vez, 
ao discursar no Royal College of Surgeons, o estadista britânico e também historiador 
Winston Churchill disse: “Quanto mais você olha para traz, mais longe e adiante poderá 
vicejar”. 

A trajetória da Cirurgia Plástica se confunde com a história da própria Cirurgia, uma 
vez que os procedimentos invasivos mais comumente realizados nos primórdios da 
humanidade foram justamente aqueles que hoje integram o escopo da especialidade. 
Embora alguns achados arqueológicos sejam indicativos da realização de trepanações 
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cranianas já na era paleolítica, o primeiro registro por escrito descrevendo tratamen-
to cirúrgico realizado pelo homem vem do Egito antigo, datado de aproximadamente 
2500 anos a.C. Trata-se do papiro de Edwin Smith, um arqueólogo americano que adqui-
riu a peça original no final do século XIX. Após a sua morte, o documento foi finalmen-
te traduzido em Chicago, no início do século XX, trazendo à tona descrições cirúrgicas 
pormenorizadas em casos de trauma, dentre eles, o tratamento de fraturas nasais. As 
evidências apontam para o fato de que os egípcios não eram os únicos atuando em ci-
rurgias reconstrutivas naquela época. A tradução de documentos provenientes da Índia 
antiga revelou a identidade pessoal daquele que pode ser considerado o primeiro cirur-
gião plástico identificável da história. O renomado médico Sushruta (600 a.C.) descreveu 
suas operações para reconstrução de nariz, visto que a amputação nasal costumava ser 
uma forma usual para punição de criminosos e escravos, especialmente entre povos do-
minados. Esse antigo método indiano de reconstrução nasal, que emprega um retalho 
da região frontal, é ainda hoje uma técnica absolutamente utilizada com excelentes re-
sultados nas reparações pós-traumatismos e ressecções oncológicas da face (Figura 1). 

FIGURA 1 - RETALHO INDIANO DE SUSHRUTA

Fonte: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/178989/001053524.pdf ?sequence=1

O conhecimento acerca desses procedimentos advindos do Oriente Médio, provavel-
mente se difundiram para a Europa por meio dos Persas, Gregos e Árabes, além dos in-
tegrantes de comunidades cristãs na Índia e outras localidades. Celsus (25 a.C. – 50 d.C.) 
desenvolveu os retalhos cutâneos de avançamento e foi o precursor dos retalhos em ilha, 
com pedículo subcutâneo. O progresso cirúrgico no período do Império Romano teve 
o seu apogeu com Paulus de Aegineta (625-690 d.C.), que é reconhecido por ter feito a 
ponte entre os conhecimentos médicos das escolas hindu e árabe, difundindo os proce-
dimentos de Cirurgia Plástica como são reconhecidos hoje em dia. Após a sua morte, no 
período que se estendeu pela Idade Média, foram poucos os avanços da especialidade na 
Europa, muito provavelmente influenciados pelas restrições de origem religiosa. 
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Após essa fase de declínio, um período de “Renascimento” da Cirurgia Plástica eclo-
diu na Itália, mais especificamente na Sicília, a partir do século XIV atingindo o seu 
ápice nos séculos XV e XVI. Cirurgiões membros da família Branca foram os protago-
nistas nesse período, bastante influenciados pelo contato com os invasores do Império 
Otomano (escola Árabe), reativando aqueles antigos fundamentos em busca de novas 
técnicas e diferentes possibilidades. A fundação dos conhecimentos modernos da ana-
tomia advindos da escola de Bolonha, com Andrea Vesalius (1514-1564), certamente 
contribuíram nesse processo de expansão da cirurgia. Destaca-se ainda nesse período 
o nome de Gaspare Tagliacozzi (1545-1599), também de Bolonha, que descreveu a téc-
nica de reconstrução nasal com a pele oriunda do braço (Figura 2), introduzindo assim 
o importante conceito da autonomização dos retalhos, mais tarde utilizado em tantas 
outras indicações. Por esse motivo, muitos consideram o trabalho de Tagliacozzi como 
um marco divisor da cirurgia plástica moderna.

FIGURA 2 - RETALHO BRAQUIAL DE TAGLIACOZZI

Fonte: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/178989/001053524.pdf ?sequence=1

Muito embora vários novos conceitos foram sendo introduzidos ao longo desse tem-
po, sem dúvida alguma foi no século XX que a especialidade ganhou a forma e a proje-
ção como é conhecida nos dias atuais. Já nos estertores do século XIX, iniciou-se com o 
primeiro caso de rinoplastia realizado por John Roe, logo seguido pelos relatos de Robert 
Weir e Jacques Joseph, este último com contribuições que permanecem válidas até os 
dias atuais. A ritidoplastia foi publicada por Miller em 1907, embora Hollander afirme 
que já a havia executado em 1901, e Lexter também reclame tal primariedade, em 1906. 

Após a Primeira Guerra Mundial, a cirurgia plástica consolidou-se ainda mais, pois 
os procedimentos reparadores tornaram-se imperiosos. Sir Harold Gillies (Figura 3) tor-
nou-se um dos mais importantes nomes da especialidade, desenvolvendo e ensinando 
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diversos cirurgiões em diversas áreas, criando preceitos que caracterizaram a especia-
lidade e foram publicados, em 1920, com o livro Plastic Surgery of the Face, importante 
marco durante várias décadas. Após a Segunda Grande Guerra, novos avanços tecno-
lógicos e do conhecimento médico possibilitaram cirurgias mais delicadas. O apare-
cimento dos implantes aloplásticos, com objetivos estéticos e reparadores, tem como 
principal destaque o silicone mamário, introduzido por Cronin e Gerow em 1960 e que 
desde então vem sofrendo importantes aprimoramentos tecnológicos em benefício dos 
pacientes. Outro exemplo disso foi a introdução da microcirurgia, que permitiu a trans-
posição de grandes retalhos, e assim, reconstruções antes absolutamente impossíveis. 
Krizek (1965) foi o primeiro a realizar, experimentalmente, retalhos dermoadiposos li-
vres, com anastomoses vasculares. A microcirurgia firmou-se após os trabalhos de Mc-
Clean e Buncke (1972), nos Estados Unidos; Daniel e Taylor (1973), na Austrália; e Harii e 
Ohmori (1974), no Japão, passando a ser incorporada de maneira definitiva em todos os 
serviços de Cirurgia Plástica do mundo. 

FIGURA 3 - SIR HAROLD DELF GILLIES (1882-1960)

Fonte: https://parjournal.net/article/view/1881/1348

Por sua vez, Bakamjian (1965) descreveu o retalho deltopeitoral iniciando o conceito 
dos retalhos axiais e Vasconez (1974) introduziu os retalhos cutâneos de base muscu-
lar. McCraw (1980) e Orticochea (1983) iniciaram os retalhos musculares e miocutâneos. 
Essas foram importantes contribuições, pois também permitiam grandes mobilizações 
teciduais sem anastomoses vasculares, de logística nem sempre disponível em todas as 
localidades. 

A década de 1970 trouxe grandes novidades. Paul Tessier (Figura 4), na França, es-
tabeleceu as bases da cirurgia craniomaxilofacial, realizando osteotomias combinadas 
com ossos do crânio e da face. Surgia então o tratamento para síndromes complexas, 
como Apert e Crouzon, além do hipertelorismo. Também na França, Yves Gerard Illouz 
(1979) introduziu a lipoaspiração como técnica indicada no aprimoramento do contor-
no corporal, que mais tarde serviria de base para os conceitos da enxertia gordurosa, 
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inclusive pelo emprego da fração vascular estromal e das células-tronco derivadas da 
gordura, abrindo um futuro aparentemente muito promissor da especialidade, atrela-
do à bioengenharia de tecidos. 

No início do século XXI, os cirurgiões plásticos se depararam com um novo e 
abrangente desafio, o de corrigir as graves deformidades corporais provocadas pelos 
grandes emagrecimentos. A popularização e eficácia das cirurgias bariátricas no trata-
mento da obesidade criaram um enorme contingente de pacientes para os quais tem 
sido necessário desenvolver novas abordagens, ainda que pela utilização de antigos 
conceitos, visando a reparação das deformidades de contorno e o restabelecimento da 
normalidade no convívio social.  

FIGURA 4 - PAUL TESSIER (1917-2008)

 Fonte: http://histoiresante.blogspot.com/2014/05/exposition-paul-tessier-1917-2008.html

2.4 EVOLUÇÃO DA CIRURGIA PLÁSTICA NO BRASIL

No Brasil, a exemplo de como aconteceu em toda a América Latina, a especialida-
de da Cirurgia Plástica teve seu desenvolvimento a partir do início do século XX, quando 
médicos pioneiros se aventuraram a cruzar nossas fronteiras em busca de conhecimen-
tos, para se dedicarem às cirurgias reparadoras. Naquele período, vários serviços de ex-
celência foram desenvolvidos na Europa para tratar a verdadeira legião de mutilados 
da Primeira Guerra Mundial, razão pela qual o velho continente passou a ser a Meca 
do aprendizado e destino obrigatório de quem pretendia se especializar naquela nova 
área médica. Em meio a muitos outros, destacamos os nomes de José Rebello Neto (Fi-
gura 5) e Antônio Prudente Meirelles de Moraes (Figura 6), que além de exercerem a 
especialidade com a produção de inúmeras publicações científicas, foram também os 
grandes incentivadores e multiplicadores desse conhecimento, pela criação de escolas 
brasileiras para geração de novos especialistas, bem como de entidades associativas 
que possibilitaram o desenvolvimento pleno da Cirurgia Plástica em nosso país. Embora 
existissem outros médicos no Brasil que dedicassem a ela uma maior ou menor parte do 
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seu tempo, foi a partir de Rebello Neto e de Prudente, em São Paulo, que a especialidade 
se tornou individualizada e passou a ter independência clínica dentro dos hospitais e 
das faculdades. 

FIGURA 5 - JOSÉ REBELLO NETO FIGURA 6 - ANTÔNIO PRUDENTE

Fonte: http://www2.cirurgiaplastica.org.br/sbcp/sobre/

José Rebello Neto frequentou os serviços de Jacques Joseph, na Alemanha, e os de 
Dufourmentel, Sabouraud e Veau, na França. Em 1915, apresentou e defendeu tese de 
doutorado na Universidade de São Paulo cujo título foi Cirurgia Estética. É considerado 
por muitos o pai da Cirurgia Plástica brasileira, por ter criado, em abril de 1930, aquela 
que seria a célula mater da especialidade do Brasil, a Unidade de Cirurgia Plástica, pri-
meira clínica especifica e parte integrante do serviço de Otoni de Rezende, na Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo, que além de promover tratamentos começou a propiciar 
também a inédita formação de especialistas dentro do país. A partir de 1938, a unidade 
se transformou no Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de São Paulo, em plena 
atividade até os dias atuais. Rebello Neto promoveu também o intercâmbio com impor-
tantes serviços de Cirurgia Plástica no exterior, destacando-se entre eles os de Gillies, 
Bames, Padget, Joseph, e outros. Seus assistentes Alípio Pernet, Álvaro Duarte Cardoso, 
Victor Spina e Vladimir do Amaral originaram mais tarde seus próprios serviços. Outro 
marco importante foi a criação, em 1933, da primeira disciplina de cirurgia plástica em 
uma faculdade nacional, por Antônio Prudente Meirelles de Moraes, primeiro catedrá-
tico da especialidade no Brasil, na recém fundada Escola Paulista de Medicina. Do mes-
mo modo, seus assistentes Roberto Farina, Georges Ariê, Linneu Silveira, Dino Bandiera 
e depois Raul Loeb e Jorge de Moura Andrews, também fizeram suas escolas. 

No final da década de 1930, o cirurgião argentino Ernesto Malbec sugeriu a Antô-
nio Prudente a criação de uma sociedade que congregasse os especialistas em cirurgia 
plástica de toda a América Latina. Prudente passou a liderar um movimento que cul-
minou, no mês de julho de 1940, com a fundação em São Paulo, da Sociedade Latino-a-
mericana de Cirurgia Plástica, estando presentes à solenidade 23 cirurgiões, sendo 10 
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do Brasil, 8 da Argentina, 2 do Chile, 2 do Uruguai e 1 do Peru. Pelo Brasil, participaram 
Antônio Prudente (SP), Rebello Neto (SP), Linneu Silveira (SP), David Adler (RJ), Geor-
ges Ariê (SP), Lutero Vargas (RJ), Duarte Cardoso (SP), Georges da Silva (RJ), Carlos Cal-
das Cortese (SP) e Alípio Pernet (SP). Como primeiros membros titulares da S.L.A.C.P. 
figuram 26 nomes, sendo 11 do Brasil. Sua sede inicial foi em São Paulo, no consultó-
rio de Antônio Prudente. A Cirurgia Plástica brasileira começava a delinear seu papel 
de liderança na américa latina e a salientar-se mundialmente. Em 1941 foi realizado 
Primeiro Congresso Latino-americano de Cirurgia Plástica, simultaneamente em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, de 6 a 12 de julho, tendo Antônio Prudente como presidente 
e Rebello Neto como presidente de honra. Trinta e três anos depois, em 1974, durante o 
Congresso Latino-americano em Caracas, na Venezuela, Portugal e Espanha juntaram-
-se à sociedade que a partir de então passou a ser denominada Federação Ibero-latino-
-americana de Cirurgia Plástica (FILACP).

Em 1948, Rebello Neto iniciou o processo de criação da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica. Assim, foi realizada a reunião inaugural em 7 de dezembro, no então Hos-
pital Esperança, hoje Hospital Municipal Menino Jesus, em São Paulo, e foi registrado o 
primeiro livro de atas com os nomes dos sócios fundadores – José Rebello Neto, Antônio 
Prudente, Souza Cunha, Lauro Barros de Abreu, Alípio Pernet, Antônio Duarte Cardo-
so, Victor Spina, Georges Ariê, Roberto Farina, Carlos Caldas Cortese e Paulo de Castro 
Correia. A sessão magna solene de fundação aconteceu em 14 de janeiro de 1949 no au-
ditório da biblioteca municipal de São Paulo. Seu primeiro presidente foi Rebello Neto, 
de 1949 a 1950, e o segundo presidente foi Antônio Prudente, de 1950 a 1952. O primeiro 
congresso brasileiro de Cirurgia Plástica foi realizado em 1956 em São Paulo. A Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) consolidou-se desde então como órgão máxi-
mo da especialidade e goza hoje de grande credibilidade em todo o país, credenciando 
e fiscalizando os serviços responsáveis pela formação de novos cirurgiões, conferindo o 
título de especialista e organizando eventos e congressos para atualização profissional.

A criação das Sociedades Latino-americana e Brasileira alavancou a expansão da es-
pecialidade no Brasil a partir da década de 1940. Já naquela época apareceram diversos 
serviços de Cirurgia Plástica vinculados às clínicas de cirurgia geral de alguns hospitais, 
que originaram mais tarde serviços independentes. Em São Paulo, por exemplo, o Hos-
pital das Clínicas, inaugurado em 1943, tinha na segunda clínica cirúrgica, de Edmundo 
Vasconcelos, o departamento de cirurgia plástica sob a chefia de Carlos Caldas Cor-
tese. Um dos seus assistentes, William Ermete Callia, chefiou mais tarde o serviço do 
Hospital do Servidor Municipal. Em 1947, Ary do Carmo Russo organizou o Serviço de 
Queimaduras do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HCUSP), primeira 
unidade específica para tratamento de queimados na américa latina. Havia também 
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a terceira clínica, de Benedito Montenegro, criada em 1948, na qual o responsável pela 
cirurgia plástica era Paulo de Castro Correia, membro fundador da SBCP que havia es-
tagiado fora do país e que criaria mais tarde o serviço do Hospital dos Defeitos da Face, 
uma de nossas grandes e mais bem conceituadas escolas, formando especialistas ainda 
hoje espalhados por todo território nacional. Depois, veio Roberto Milan, que criaria o 
Serviço do Hospital Santa Catarina. Em, 1953, com a fusão da primeira e terceira clínicas 
do HCUSP, a fim de compor o Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina, foi 
indicado Victor Spina, ex-assistente de Rebello Netto, para a chefia da Disciplina de Ci-
rurgia Plástica e Queimaduras. 

Da mesma maneira, no Rio de Janeiro, Georges da Silva fundou o serviço de Cirurgia 
Plástica do Instituto Nacional do Câncer e Paulo Marques de Souza criou o Serviço de 
Cirurgia Plástica do Hospital do Servidor Público do Rio de Janeiro (IASERJ). Ainda nes-
sa década, em 1949, Ivo Pitanguy iniciou suas atividades no pronto socorro do Hospital 
Souza Aguiar e, posteriormente, em 1954, criou o Serviço de Cirurgia de Mão, que mais 
tarde se transformaria no Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora da Santa Casa de Mi-
sericórdia, sob sua chefia. Tendo buscado sua formação no exterior com mestres como 
Longacre, Converse, Iselin, Gillies e McIndoe, entre outros, Ivo Pitanguy foi sem dúvida o 
cirurgião que mais contribuiu para a difusão e projeção internacional da cirurgia plásti-
ca brasileira, seja pela vasta produção cientifica com a introdução de técnicas próprias 
até hoje adotadas em todo o mundo, seja pela criação de uma das maiores escolas de 
cirurgiões plásticos do mundo, com centenas de discípulos distribuídos, além do Brasil, 
por mais de 40 países (Figura 7).

FIGURA 7 - IVO PITANGUY

Fonte:  http://www.aexpi.com.br/

A partir de 1950, os serviços de Cirurgia Plástica em hospitais nas capitais brasileiras e 
em outras cidades passaram a se multiplicar, proporcionando a chegada de novos cirur-
giões com formação específica e dedicação integral à especialidade. Muitos deles foram 
os pioneiros em regiões mais distantes como Antônio da Costa Estima e Jorge Fonseca 
Ely na Região Sul, Perseu de Castro Lemos no Nordeste e Fabio Rabello no centro-oeste. 
Esses e muitos outros cirurgiões se destacaram no cenário nacional e internacional da 
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especialidade e criaram suas próprias escolas, entretanto, vale ressaltar que a maioria 
teve algum contato com os pioneiros que atuaram até o final da década de 1940 e que, 
em última análise, representam as raízes primordiais da Cirurgia Plástica nacional.

Atualmente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que teve início com 11 pio-
neiros, congrega quase 6.000 especialistas em todo território nacional. A criatividade e 
o alto padrão técnico desses profissionais colocaram o Brasil numa posição de enorme 
destaque no cenário internacional, permitindo o maior acesso da população aos benefí-
cios da especialidade, que tem promovido verdadeiras transformações na vida das pes-
soas, restituindo-lhes a confiança, a autoestima e a alegria de viver.

 

2.5 CIRURGIA PLÁSTICA: ANATOMIA E ARTE

A especialidade pode ser entendida como uma propícia combinação entre arte e téc-
nica, quando se busca aprimorar a função e a estética em benefício da saúde do pacien-
te, no seu mais amplo sentido. Entretanto, é fundamental considerar as limitações que 
se apresentam. Segundo Sir Harold Gillies, “a Cirurgia Plástica é uma constante batalha 
entre a beleza e o suprimento sanguíneo”. Ivo Pitanguy, patrono da Cirurgia Plástica bra-
sileira completa dizendo que “isso coloca nossas aspirações bem aquém das do escultor, 
do pintor e do poeta, que buscam a beleza como fonte de liberdade sem limites”. Da 
mesma forma que os mestres do Renascimento, como Da Vinci e Michelangelo, encon-
traram na anatomia o componente básico para o perfeccionismo obtido em suas obras, 
o cirurgião plástico também deve se reencontrar com o conhecimento anatômico para 
o melhor desenvolvimento de sua arte. 
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