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Conceição Aparecida de Mattos Segre1

Conceição Aparecida de Mattos Segre nasceu em São Paulo, capital, em 27 de
dezembro de 1930. É filha de Cipriano de Mattos e Isaura Gomes de Mattos – estado
civil viúva. Foi admitida na Academia de Medicina de São Paulo, em 7 de março de
1985.
Prestou vestibular em 1948 na Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP), tendo entrado em 11o lugar. Formou-se em 1954, tendo sido assistente
de pronto-socorro e, posteriormente, assistente de enfermaria do Departamento de
Pediatria da FMUSP. Em 1966 obteve o título de especialista em pediatria pela
Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Pediatria.
Em 1961 prestou concurso no então recém-inaugurado Hospital do Servidor
Público do Estado de São Paulo (HSPE) como médica do corpo clínico do berçário.
Tornou-se uma das pioneiras na implantação do atendimento ao recém-nascido por
pediatras em sala de parto. Veio a ocupar de 1977 a 1985, a chefia da Unidade Neonatal
do HSPE.
Foi editora, em colaboração, do livro de neonatologia, intitulado “RN”, cuja 1a
edição foi publicada em 1981, constituindo-se o primeiro livro brasileiro na área,
publicado por uma instituição não universitária. Esse livro teve quatro edições, a última
em 1997. Em 1971 recebeu o título de doutor pela Escola Paulista de Medicina (EPMUnifesp2) e, em 1973, o título de livre-docente em pediatria neonatal pela mesma EPMUnifesp.
Em 1976 foi convidada a chefiar a Unidade Neonatal do Hospital Municipal de
Vila Nova Cachoeirinha, na cidade de São Paulo, tendo ocupado o cargo de diretora
desse hospital de 1983 a 1986. Foi pioneira na introdução do sistema de Alojamento
1

Biografia e foto foram fornecidas pela autora.

Nótula: Pequenas adaptações do texto ao perfil desta secção, assim como as notas de rodapé
foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de
Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.
2

Unifesp: Universidade Federal de São Paulo.

Conjunto nessa unidade neonatal e, viajando pelo Brasil, levou esses conceitos
inovadores aos centros visitados. De 1987 a 1991 foi coordenadora do Programa da
Criança da Secretaria de Estado da Saúde, tendo se empenhado em promover a
organização dos cuidados perinatais, com o objetivo de diminuir a mortalidade neonatal
no estado de São Paulo.
Por várias ocasiões, Conceição Aparecida de Mattos Segre foi consultora
temporária da Organização Panamericana da Saúde e do Ministério da Saúde (entre
1977 e 1982) para assuntos perinatais, visitando maternidades e unidades neonatais em
vários estados brasileiros, avaliando-as e ajudando a melhorar sua qualidade, por meio
de palestras e cursos.
Em 1983 foi convidada a chefiar a Unidade Neonatal do Hospital Israelita Albert
Einstein, onde permaneceu até 1999 e, a partir de 2000 até a presente data (2012), é
editora executiva da revista “Einstein”, publicação oficial do Instituto Israelita de
Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Participa ainda como professora do Curso de
Especialização em Perinatologia desse Instituto. Além disso, sempre tem continuado a
publicar em revistas médicas, trabalhos relativos ao período neonatal.
Na Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) foi vice-presidente no biênio 19901991. Participou como membro do Comitê de Neonatologia de 1978 a 1993, e foi sua
presidente no período de 1995-1996. Foi ainda coordenadora dos comitês de 1993 a
1995, envolvendo-se ativamente no desenvolvimento do Programa de Reanimação em
sala de parto da Academia Americana de Pediatria. Foi editora do Manual de
Neonatologia da SBP e participou da elaboração das normas para transformação dos
comitês em departamentos da SBP. De 1999 a 2003 foi coordenadora da força-tarefa da
SBP para “Prevenção da Deficiência Auditiva” e representante da SBP junto à
Academia Americana de Pediatria. Em 1997 foi diplomada como membro do Conselho
Acadêmico da SBP, hoje, Academia de Pediatria da SBP. Foi homenageada por três
vezes em congressos de perinatologia da SBP.
Conceição Aparecida de Mattos Segre foi diretora de cursos da Sociedade de
Pediatria de São Paulo (SPSP) para o biênio 1982-1983; vice-presidente no biênio
1984-1985 e sua presidente no biênio 1986-1987, tendo presidido o XXV Congresso
Brasileiro de Pediatria realizado em São Paulo, em 1987. Desde 2007 até a presente
data (2012) coordena, na SPSP, o grupo de trabalho para prevenção da síndrome
alcoólica fetal.
Em 2001 foi coeditora, juntamente com o professor dr. Mario Santoro Júnior, do
livro Pediatria – Diretrizes Básicas e Orientação de Serviços, que contou com a
colaboração dos membros da equipe de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo.
Em 2002 foi editora do livro Perinatologia – Fundamentos e Prática, que está
em sua segunda edição (2009), contando com a colaboração de vários autores, entre
obstetras e pediatras neonatologistas, solidificando os conceitos da perinatologia. Em
2010, em colaboração, publicou o livro Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no
Recém-Nascido.
Conceição Aparecida de Mattos Segre recebeu os prêmios: “Margarido Filho”,
conferido pela Associação Paulista de Medicina, em 1963; “Nemésio Bailão” pelo
HSPE, em 1968; “Honra ao Mérito” pela Associação Brasileira de Mulheres Médicas,
em 1968; “Refinações de Milho Brasil” pela Associação Paulista de Medicina, em
1969; “Boehringer de Pediatria” pelo XXI Congresso Brasileiro de Pediatria, em 1979;
“Dia da Pesquisa” pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hiae3 e Nestlé do Brasil, em
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1999. Em 2001 recebeu o título de International Pioneer in Neonatology conferido pela
American Academy of Pediatrics.

