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Alberto Rossetti Ferraz nasceu em São Paulo, capital, em 30 de agosto de 1939, 

tendo feito o curso primário no Externato Elvira Brandão e o secundário no Colégio São 

Luís. 

Graduou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1964. 

Fez residência médica no departamento de cirurgia da Universidade de São Paulo (USP) 

em 1966, e doutorado em clínica cirúrgica pela Universidade de São Paulo em 1969.  

Galgou a livre-docência em cirurgia de cabeça e pescoço pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo em 1972. Tornou-se professor adjunto do 

departamento de cirurgia da Universidade de São Paulo em 1981 e professor titular de 

cirurgia de cabeça e pescoço da Universidade de São Paulo desde 1986. 

Dentre os principais cargos que tem ocupado salientam-se: membro do corpo 

clínico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; presidente da 

Comissão de pós-graduação do departamento de cirurgia; responsável pelo laboratório 

de investigação médica, também do departamento de cirurgia; e  chefe da disciplina de 

cirurgia de cabeça e pescoço. 

Além de desenvolver atividades no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), é membro do corpo clínico dos 

hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e Nove de Julho. 

Possui títulos de especialista em cirurgia de cabeça e pescoço pela Sociedade 

Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço; cancerologia pela Sociedade Brasileira de 

Cancerologia, e endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia. 

                                                 
A. *

 Nota: Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 

B. O acadêmico Alberto Rossetti Ferraz faleceu em 31 de dezembro de 2012. 
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Realiza pesquisas sobre marcadores tumorais em câncer da tireoide e da 

cavidade oral, e fatores etiopatogênicos dos tumores e vias aerodigestivas altas, junto à 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Dentre as entidades de que participa salientam-se: membro da comissão 

científica da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço; membro do Colégio 

Brasileiro de Cirurgiões; American College of Surgeons; Internacional College of 

Surgeons e Academia de Medicina de São Paulo. 

 


