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Aldo Fazzi nasceu em São Paulo (SP), aos 29 de janeiro de 1927.
Sua paixão pela medicina veio desde cedo, da admiração que nutria pelo irmão
mais velho, médico. Formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP), em 1953, e inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo sob o no 625.
Sua vida profissional foi repleta de realizações, tendo exercido inúmeros cargos,
funções e comissões. Participou de 35 cursos de aperfeiçoamento; 82 congressos
nacionais e internacionais como assistente e conferencista; 18 bancas examinadoras em
faculdades de medicina; 42 comissões de teses de mestrado e doutorado em medicina.
Começou fazendo residência no Hospital das Clínicas, sendo aprovado no
estágio vocacional de ortopedia e traumatologia em 1955. Foi assistente do pronto-
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Nótulas:
1. Biografia e foto foram fornecidas pelo autor.
2. Pequenas inserções e adaptações do 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
o patrono de Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.
3. Aldo Fazzi faleceu em 26 de junho de 2012.

socorro de 1956 a 1966 e supervisor do pronto-socorro de ortopedia e traumatologia de
1960 a 1965.
Em 1963, graças ao seu trabalho como responsável pelo banco de ossos, foi
contemplado com a bolsa de estudos concedida pelo governo francês, estagiando no
Hospital Cochin da Faculdade de Medicina Paris, e Hospitais Raymond Poincaré e
Edouard Herriot, em Lyon, dedicando-se, sobretudo, ao estudo do funcionamento do
banco de ossos de Lyon, o mais desenvolvido na época.
Após concurso público, foi aprovado professor doutor da FMUSP em 1966,
defendendo a tese Banco de Ossos. Em 1970 tornou-se professor livre-docente com a
tese Alongamento com Fixação Imediata da Tíbia no Tratamento da Desigualdade
de Comprimento dos Membros Inferiores. Em 1983 galgou a condição de professor
adjunto.
Aldo Fazzi foi membro do Conselho Regional de Medicina, vice-presidente e
presidente nos anos de 1969 a 1970. Antes de assumir o cargo de presidente da
Associação Paulista de Medicina (APM) que exerceu de 1971 a 1973, já fazia parte da
diretoria como vice-presidente. Teve atuação devotada às causas da medicina e dos
médicos, defendendo o direito à livre escolha e à humanização no atendimento.
Lecionou na Faculdade de Medicina da Fundação Universitária do ABC de 1972
a 1980, tendo sido o primeiro professor de ortopedia e traumatologia. Organizou toda a
atividade didática e prática da disciplina.
Convidado pelo governador Laudo Natel e pelo prefeito Miguel Colassuono, foi
secretário de Higiene e Saúde Pública da Prefeitura de São Paulo de 1974 a 1976. Em
1979 exerceu a função de secretário da Saúde do município de Santo André. Ocupou a
suplência do Conselho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) da FMUSP de
1978 a 1982. Foi representante dos livres-docentes no conselho do Departamento de
Ortopedia e Traumatologia (DOT) de 1981 a 1984 e membro nato desde 1985.
Pertenceu aos quadros da chefia do IOT do Hospital das Clínicas, assim como da chefia
do DOT no biênio 1986-1987. Foi representante dos professores associados da
Congregação da Faculdade de Medicina no biênio 1989-1990. De 1991 até 1992 foi
novamente eleito suplente da chefia do DOT da FMSUP.
Aldo Fazzi foi também presidente da Comissão de Ética do IOT da FMUSP;
presidente do Departamento Interdisciplinar da Coluna Vertebral da APM; presidente
do Centro de Estudos do Hospital Sírio-Libanês e membro do corpo editorial do boletim
Temas da Medicina desse mesmo centro; e presidente Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia (Sbot) de 1968 a 1969.
Em 1972 atuou como delegado brasileiro na XXVI Assembleia da Associação
Médica Mundial realizada em Amsterdam, Holanda, de 17 a 23 de setembro. Visitou o
Centro Ortopédico e Traumatológico da Universidade de Florença, Itália, onde
participou de todas as atividades do Grupo da Coluna, principalmente aquelas ligadas à
espondilolistese. Frequentou centros médicos em vários países, inclusive da Rússia,
procurando sempre ampliar seus conhecimentos; discutir problemas de sua
especialidade e trazer melhorias em sua área de atuação para o Brasil.
Aldo Fazzi foi médico consultor na Fundação Euryclides de Jesus Zerbini do
Instituto do Coração (Incor). Sua atividade científica consta de publicações em revistas
científicas no país e no exterior; em livros didáticos do DOT da FMUSP; trabalhos em
audiovisuais e gravações em vídeo.
Recebeu incontáveis homenagens, como as da Assembleia Legislativa do estado
de São Paulo; da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS); do Governo Federal, a
medalha do Pacificador; pela Câmara Municipal de São Paulo, a medalha Anchieta, e
muitas outras.
Em 9/10/1971 foi cofundador da Unimed, juntamente com dr. Pedro Kassab. Na
Associação Paulista de Medicina fundou regionais em cidades do interior de São Paulo;

batalhou pela fundação da Casa dos Médicos em Santos, no litoral, e pelo Clube de
Campo dos Médicos.
Em 1967 recebeu o prêmio Vittorio Putti pelo trabalho “Osteossíntese Imediata
nas Fraturas Expostas”. Paralelamente a todos esses trabalhos, clinicou e dirigiu o
Instituto Fazzi-Amatuzzi desde 1976.
Em 1978, com a colaboração da biomecânica, produziu uma prótese discal que
foi apresentada no Congresso SICOT, em Roud Table.
Outro trabalho premiado foi o “Tratamento da Diferença de Comprimentos dos
Membros Inferiores”, em 1969, tendo sido incluído na American Academy of
Orthopedies Surgery Library e traduzido para vários outros idiomas.
Fundou a Clínica Professor Doutor Aldo Fazzi, onde clinicou até 2000, quando
se aposentou. Dentre tantas qualidades primordiais de Aldo Fazzi, façamos referência à
humildade e à lealdade para com os seus pares, sempre os citando e lhes agradecendo
sua participação em toda sua profícua carreira. Devotado à sua atividade profissional e
aos problemas da classe médica, semeia amigos e admiradores por onde passa.

