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Rolf Gemperli nasceu em São Paulo (SP), aos 15 de setembro de 1951. Graduou-se pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em 1976.  

Durante o curso acadêmico praticava Rugby pela faculdade, equipe que foi campeã brasileira 
em 1973 e 1981; foi também e campeão pela FUPE (Federação Universitária Paulista de Esportes) 
em 1972. 

No 4o ano do curso de graduação foi aprovado em concurso para o cargo de monitor 
remunerado na disciplina de técnica cirúrgica. 

Iniciou suas atividades profissionais no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 
(USP), cursando dois anos de residência em cirurgia geral e três anos em cirurgia plástica. 

Durante o último ano de residência em cirurgia plástica foi contratado pela USP como auxiliar 
de ensino. Nesse mesmo período ingressou no doutorado, concluído em 1986, passando a exercer o 
cargo de professor assistente-doutor. 

Após concurso público obteve o título de livre-docente em cirurgia no ano de 1992, galgando 
o cargo de professor associado da FMUSP. 

A partir de 1981 atuou como representante dos auxiliares de ensino e, posteriormente, dos 
professores assistentes-doutores no Conselho do Departamento de Cirurgia da FMUSP. 

                                                 
* Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 

 
Nótula: Pequenas  inserções e adaptações no texto ao perfil desta secção foram feitas pelo acadêmico Helio 

Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo sob a patronímica de Benedicto 
Augusto de Freitas Montenegro.  
 



Atualmente representa os professores associados no Conselho do Departamento de Cirurgia 
da FMUSP. Atualmente é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia da FMUSP e 
coordena dois grupos no serviço de Cirurgia Plástica do Hospital das Clinicas:  

1 – O Grupo do Contorno Corporal, que inclui pacientes com deformidades pós-cirurgias 
bariátricas, bem como as deformidades torácicas congênitas e adquiridas, e as deformidades da 
parede abdominal. 

2 – Grupo de Reconstrução Mamária que inclui pacientes com deformidades pós-cirurgias 
oncológicas no segmento mamário. São incluídas ainda nesse grupo as deformidades urogenitais. 

Em 1982 desenvolveu e introduziu em nosso meio a técnica dos expansores de tecidos, 
publicando inúmeros trabalhos nessa área. 

Em 1992, um trabalho experimental com expansão da órbita sob sua orientação, foi agraciado 
com o prêmio Clifford Snyder Award, como o melhor trabalho experimental em cirurgia plástica nos 
Estados Unidos da América daquele ano. 

Rolf Gemperli é autor e coautor de 91 trabalhos científicos diversos; 47 capítulos de livro 
(nacionais e internacionais) e autor do livro Tratado de Cirurgia Plástica volume 1 – Princípios de 
Cirurgia Plástica (2007). 

Durante os anos de 2000 a 2004 exerceu a função de diretor de cursos e, de 2004 a 2008 como 
chairman da Educational Foundation da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (Isaps).  

Nos dias atuais é o vice-coordenador da disciplina de cirurgia plástica da FMUSP, orientando 
residentes, bem como vários alunos em pós-graduação. 

 


