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Fabio Ferraz do Amaral Ravaglia nasceu em 2 de maio de 1962, na cidade de São
Paulo. É filho de Fabio Ravaglia e de Vera Maria Ferraz Ravaglia.
Estudou no Externato Euvira Brandão, Colégio São Luís e Colégio Israelita
Renascença de Higienópolis.
Aos 17 anos ingressou na Escola Paulista de Medicina (EPM), hoje, Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), graduando-se em 1985.
Ingressou em terceiro lugar na residência médica de ortopedia e traumatologia do
Hospital do Servidor Público Estadual – Francisco Morato de Oliveira, em 1986,
concluindo-a em 1989. Nesse ano obteve o título de especialista em ortopedia e
traumatologia pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Ministério
da Educação (MEC), Associação Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal de
Medicina (CFM).
Fez estágio em cirurgia da coluna vertebral no serviço do professor dr. Elcio Kandin
(1990-1991).
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Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é
Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.

Em 1991 começou um treinamento, totalmente custeado pelo governo inglês de
aprimoramento médico em subespecialidades ortopédicas, organizado pelo Royal College
of Surgeons of England, sendo o primeiro brasileiro a ser selecionado para esse
treinamento, onde trabalhou em Hospitais-Escolas ligados à Universidade de Bristol e de
Oxford, no sudoeste inglês.
Trabalhou nas seguintes especialidades: ortopedia reumatológica e artroplástica
primária e de revisão; artroscopia multiarticular e tratamento de mínima intervenção para
dor de coluna. Durante esses quatro anos deu plantão em traumatologia ortopédica.
Fabio Ferraz do Amaral Ravaglia participou de cursos de ortopedia, astroscopia e
medicina laser na Inglaterra, França, Suíça e Estados Unidos da América. Escreveu
trabalhos científicos; fez auditorias médicas e ministrou palestras. Atualmente participa do
curso de pós-graduação do Departamento de Cirurgia Experimental e Técnica Operatória
da Unifesp.
Dentre os cargos exercidos salientam-se: médico assistente do Hospital São
Joaquim da Real e Benemérita Casa Portuguesa de Beneficência de São Paulo; assistente de
ortopedia do Centro Médico-Cirúrgico do Instituto de Gastroenterologia de São Paulo
(Igesp); e presidente, desde 2005, do Instituto Ortopedia & Saúde (IOS).
Fabio Ferraz do Amaral Ravaglia é casado com Maria Stella Soares de Camargo
Ravaglia. Ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em 5 de
dezembro de 1997, tornando-se o primeiro ocupante da cadeira no 118, cujo patrono é
Ernesto de Souza Campos.

