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Jorge Alberto Fonseca Caldeira nasceu em São Paulo (SP), em 27 de novembro de 

1927. É filho do médico Jorge dos Santos Caldeira e de Evelina da Fonseca Caldeira. 
 Fez seus estudos primários no Externato Ophelia Fonseca, de 1935 a 1938. O curso 
ginasial foi no Colégio Rio Branco,  de 1939 a 1942, e o curso colegial no mesmo 
estabelecimento, de 1943 a 1945. 
 Em 1946 prestou exame vestibular na Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, começando a cursar o primeiro ano. Colou grau em 19 de dezembro 1951. 
Neste dia a congregação da Faculdade de Medicina enviou-lhe um ofício congratulatório, 
por haver ganhado todos os prêmios outorgados aos alunos que mais se distinguissem na 
turma, em número de seis.  
 Em 29 de fevereiro 1952 foi indicado médico do pronto-socorro da clínica 
oftalmológica. 

                                                   
* Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
 
Jorge Alberto Fonseca Caldeira faleceu no dia 28 de setembro de 2019, aos 91 anos. 
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 Em 1953 recebeu bolsa de estudos da Kellogg Foundation, tendo sido fellow-in-

residence no Wilmer Institute da Johns Hopkins University,  EUA, de setembro 1953 a 
outubro  de 1954. Em 1961 recebeu outra bolsa da mesma instituição para aperfeiçoamento 
em perturbações da motilidade ocular extrínseca. Estagiou com os doutores James Miller 
(Saint Louis, Missouri); Hermann M. Burian e Günter K. Von Noorden (Iowa city, Iowa); 
Marchall M. Parks e Frank D. Costenbader (Washington, DC). 
 Em 1956 obteve o título de doutor em medicina com a tese Contribuição para o 

Estudo das Paralisias Adquiridas do Nervus Oculomotorius com Preservação do 
Reflexo Pupilar à Luz. 
 Em 1965 obteve o título da docente-livre em concurso junto à Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo com a tese Influência de Hipnalgésicos na 

Pressão Intraocular do Coelho. 
 Em 1983 tornou-se professor titular de clínica oftalmológica da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, após concurso de títulos e provas.  
 Sua produção científica em artigos de revistas no Brasil e no exterior, bem como 
em capítulos de livros, excede a uma centena. Na parte experimental foi pesquisada, 
preferencialmente, a influência de drogas na pressão intraocular de animais. Na parte 
clínica destacam-se os trabalhos referentes às perturbações da motilidade ocular extrínseca. 
Neste campo deve ser mencionada a comunicação Graduated Recession of the Superior 

Oblique Muscle no British Journal of Ophthalmology 59: 553-559, 1975. Foi a primeira 
tentativa de debilitamento graduado do músculo oblíquo superior.     


