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Filho de Waldorp Nilo Lui e Ada Bottura Lui, Adamo Lui Netto nasceu em 6 de 
janeiro de 1944, na cidade de Taquaritinga (SP). Casou em 1977 com Marli Fioravanti 
Lui e teve três filhas médicas especialistas em oftalmologia: Aline, Giovana e Tatiana. 

Quando menino, Adamo sonhava em ser engenheiro. Sempre fora muito 
estudioso e articulado com a manipulação de pequenos objetos. Após completar seus 
estudos em Taquaritinga, mudou-se para Curitiba (PR) e juntamente com seu irmão 
mais velho, Waldorp, resolveu cursar medicina. Graduou-se em medicina pela 
Universidade Federal do Paraná, em 1969.  

Em 1970 transferiu-se para a cidade de São Paulo, especializando-se em 
oftalmologia pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tendo 
concluído seu curso em 1971. Em 1973 foi para a Espanha, no Instituto Barraquer de 
Oftalmologia, em Barcelona, onde conheceu os mais renomados oftalmologistas da 
época. Quando retornou a São Paulo ingressou novamente no Departamento de 
Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo onde criou a Seção de 
Lentes de Contato. Desde então, atua como professor nos cursos de graduação e da 
residência médica, e faz parte da Seção de Lentes de Contato, sendo, atualmente, o 
chefe da Seção de Cirurgia Refrativa do Departamento de Oftalmologia. 

Adamo fez mestrado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (FSPUSP), tendo defendido a tese Alterações Oculares 
Relacionadas com Hipertensão, Diabetes e Desnutrição no Idoso, em 1990. Fez seu 
doutorado em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
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de São Paulo (FMRP-USP), com a tese Impregnação e Contaminação das Lentes de 
Contato Hidrofílicas e sua Associação com Manifestações Oculares, em 1993. 

Muito ativo, Adamo fez parte de várias entidades médicas. Foi membro da 
diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (2002-2009); assessor da diretoria da 
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde; diretor e membro do Conselho 
Fiscal do Sindicado dos Médicos do Estado de São Paulo; diretor da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Refrativa (2000-2002) e presidente da Sociedade Brasileira de 
Lentes de Contato, Córnea e Refratometria (1999-2001). No momento atua como 
conselheiro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (2008-2013), 
sendo também diretor-secretário. 

Ganhou inúmeros prêmios científicos e títulos, destacando-se: “Pleito de 
Gratidão” pelo Departamento de Oftalmologia da Irmandade da Santa Casa de São 
Paulo, em 10 de maio de 2011, e diploma de Honra ao Mérito em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados em prol do engrandecimento da saúde ocular de 
Taquaritinga, em12 de agosto de 1996. 

Adamo Lui Netto é autor de diversos livros, artigos e trabalhos relativos à área 
de oftalmologia. Foi fundador e primeiro editor da revista Universo Visual, 
especializada em oftalmologia. 

Adamo Lui Netto é um médico de conduta impecável que visa sempre o bem-
estar de seus pacientes, procurando através de seu empenho o melhor desenvolvimento 
da oftalmologia brasileira. 

 

 


