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Claudette Hajaj Gonzalez nasceu aos 22 de novembro de 1936, na cidade de São 

Paulo. É filha de Jamil Hajaj e Soreia Narchi. 

 Graduou-se pela Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo 

(FMUSP), em 1961. Nessa mesma instituição de ensino fez residência em clínica 

médica (1962-1963); clínica pediátrica (1963-1964); aperfeiçoamento em neonatologia 

(1964-1965) e em genética (1969-1974).  

Obteve o título de doutor pela FMUSP com a tese intitulada Contribuição ao 

Estudo da Cromatina Sexual em Recém-Nascidos Normais nas Duas Primeiras 

Semanas de Vida, em 1973, tendo como orientador o professor Pedro Henrique 

Saldanha. Tornou-se livre-docente com a tese Contribuição ao Estudo Genético-

Clínico da Aracnodactilia Contratual Congênita, em 1985. 

Fez pós-doutorado (1975-1977) na University of Wisconsin, em Madison, nos 

Estados Unidos da América. 

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

Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 
 
Faleceu em 30 de outubro de 2020, aos 83 anos. 
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Dentre as funções que exerceu no Hospital da Clínicas da FMUSP salientam-se: 

médica da Clínica Pediátrica (1964); supervisora da Unidade de Genética do Instituto da 

Criança (1989); e professora associada do Departamento de Ortopedia e Traumatologia 

(1989). Foi também professora titular (2001-2006) do Instituto de Biociências da USP, 

aposentando-se em 2006. 

Faz parte da Sociedade Brasileira de Genética Clínica (honorária) e da Academia 

de Medicina de São Paulo (honorária). 

Claudette Hajaj Gonzalez publicou 16 capítulos em livros; 82 artigos em 

periódicos e 315 em anais de congressos. Apresentou cinco trabalhos e participou de 9 

eventos. Participou de bancas examinadoras, sendo uma de mestrado; oito de doutorado; 

uma de qualificação de doutorado; uma de livre-docência e duas de professor titular. Foi 

orientadora de seis dissertações de mestrado e uma de doutorado. 


