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Julio Cesar Kieffer nasceu em Roma, Itália, no dia 4 de julho de 1915. Seu pai, Friedrich
Kieffer, era alemão e sua mãe Guendalina, italiana. Casou-se em Maria Hungria Kieffer, com quem
teve três filhos e 10 netos.
Graduou-se em medicina pela Universidade de São Paulo (USP) em 1940. Seus primeiros
anos de exercício da medicina foram dedicados à prática clínica, com ênfase em endocrinologia e
metodologia, e ministrando aulas no Departamento de Fisiologia da USP.
Com a morte prematura de seu pai, em 1943, foi obrigado a interromper seu trabalho médico
para cuidar de negócios familiares. Retornou à medicina em 1959, integrando a 1a Clínica Médica do
Hospital das Clínicas da USP e, em 1960, trabalhou conjuntamente com a Comissão Nacional de
Energia Nuclear, no Instituto de Energia Atômica – atual Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares ( IPEN) – no Departamento de Medicina Nuclear, e de onde se tornou chefe em 1963.
Em 1961 tornou-se fellow da Universidade de Pisa, Itália.
Em 1970, após orientar e auxiliar um sem-número de colegas do Hospital das Clínicas a
obterem seu doutorado, fez a própria tese: Protótipo de um Contador de Corpo Inteiro.
Professor Kieffer, como costumeiramente chamado, era naturalmente um professor e um
cientista. Ministrou por muitos anos um curso sobre “Metodologia e Aplicações Médicas de
Radioisótopos” com a frequência de inúmeros médicos do Brasil e do exterior, muitos dos quais
desenvolveram em seus locais de origem novos centros de medicina nuclear, especialmente na
América Latina.
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Pode-se contar às centenas (ou até milhares) os agradecimentos por sua atuação em teses de
doutorado e de livre-docência. Assim também foi sua participação em trabalhos publicados e
apresentados em congressos, nacionais e internacionais.
Julio Cesar Kieffer tornou-se presidente da Academia de Medicina de São Paulo (1973-1974)
e da Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear.
Em 1983 retirou-se de toda atividade médico-científica e faleceu em 27 de setembro de 1986,
aos 71 anos.

