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Domingos Auricchio Petti graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP), em 1964, instituição onde fez residência médica em ginecologia e 
obstetrícia (1965-1967); clínica cirúrgica (1968); e dedicou-se à carreira universitária. 

Ainda enquanto acadêmico atuou nas seguintes entidades: Liga de Combate à 
Sífilis; Liga de Combate à Febre Reumática; Departamento Beneficente Arnaldo Vieira de 
Carvalho2; Movimento Universitário de Desfavelamento; Liga dos Ambulatórios 
Populares; e Farmácia do Estudante. 

Em 1966 atuou como membro da 2a Bandeira Científica do Centro Acadêmico 
Oswaldo Cruz3, que realizou trabalhos no estado do Pará como colheita de sangue e outros 
materiais para pesquisar parasitoses intestinais. 

                                                 
1 Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo 

patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 
 
2 Arnaldo Augusto Vieira de Carvalho presidiu a Sociedade de Medicina e 

Cirurgia de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, durante dois mandatos 
bienais entre 1901-1902 e 1906-1907, e é o patrono da cadeira no 11 desse sodalício. 

 
3 Oswaldo Gonçalves Cruz é o patrono da cadeira no 99 da Academia de Medicina 

de São Paulo. 
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Entre 1973 e 1974, como bolsista do governo italiano, fez curso de aperfeiçoamento 
e pesquisa no Instituto Naziole per lo Studio e la Cura Dei Tumori, e, em 1992, fez 
aperfeiçoamento em mamografia na University of Virginia Health Sciences Center, nos 
Estados Unidos da América. 

Sua tese de doutorado teve como título Estudo Histológico do Parênquima 
Mamário em Mulheres Relacionado ao Uso de Contraceptivos (1972), tendo como 
orientador o professor Carlos Alberto Salvatore4. Sua tese de livre-docência teve como 
título Contribuição ao Estudo do Endométrio de Portadoras de Dispositivo 
Intrauterino  (1985). 

Domingos Auricchio Petti obteve, em 1976, o título de especialista em ginecologia 
e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), e, em 
1983, o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia. 

Em 1981 tornou-se professor titular e chefe do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté (Unitau). 

Domingos Petti tem também habilitação em mamografia pela Febrasgo, obtida 
1995. Atuou com médico do Hospital das Clínicas da FMSUP, galgando a condição de 
professor associado e professor regente (dezembro de 2004 a maio de 2006) da disciplina 
de ginecologia. Fora do meio universitário atua no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

Dente outras funções que exerceu têm-se: membro do conselho consultivo da 
Revista Brasileira de Mastologia (1988); presidente da Comissão de Mastologia da 
Febrasgo (1988); coordenador da área do curso de mestrado em ciências da Saúde da 
Universidade Lusíada (Unilus – Santos, 2001); e membro do conselho diretor da Escola 
Brasileira de Mastologia da Sociedade Brasileira de Mastologia (2001). 

Domingos Auricchio Petti orientou três teses de doutorado em ginecologia; 
participou de 38 bancas examinadoras de mestrado, doutorado, livre-docência e de outras 
finalidades acadêmicas; participou de 123 congressos, simpósios e jornadas; organizou 21 
cursos; teve 454 intervenções em palestras, aulas, mesas-redondas ou com apresentador de 
trabalhos. Publicou seis capítulos em livros e 49 trabalhos. 

Sua principal linha de pesquisa se concentrou na investigação de novas técnicas de 
prevenção e tratamento do câncer de mama. Recebeu os seguintes prêmios: prêmio Tema 
Livre no 12o Congresso Médico Universitário de Taubaté com o trabalho “Moléstia 
Inflamatória Pélvica Aguda: Histopatologia e Bacteriologia do Endométrio” (1984); 
prêmio de Tema Livre do VIII Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Radiologia 
Intervencionista e Cirurgia Endovascular (Sobrice, 2005); e Prêmio da American Medical 
Association do Royal College of Physicians and Surgeons com o trabalho “Finding Breat 
Cancer in Early Stages Course” (2006). 

Dentre as entidades a que pertence se salientam: Sociedade Brasileira de Patologia 
Cervical Uterina e Colposcopia (1976); Sociedade Brasileira de Mastologia (1995); 
Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência (1996); 
American Society of Breast Disease (1998); Federación Latinoamericana de Sociedades 
de Obstetrícia y Ginecología (2002); e Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (2003). 

                                                 
4 Carlos Alberto Salvatore é membro titular e emérito da cadeira no 19 da 

Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é José Medina. 
 



Domingos Auricchio Petti ingressou como membro titular da Academia de 
Medicina de São Paulo, em 31 de maio de 1988, tornando-se o primeiro ocupante da 
cadeira no 128 desse sodalício, cujo patrono é de Cantídio de Moura Campos5. 

                                                 
5 Cantídio de Moura Campos presidiu a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 

Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, durante um mandato anual entre 1928-
1929. 


