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Helio Begliomini 
 
Luiz Roberto Colombo Barboza nasceu em Taquaritinga (SP), em 1946. É filho 

do médico oftalmologista doutor Luiz Barboza Filho, e da professora D. Marina Colombo 
Barboza. Graduou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Estado da 
Guanabara, em 1971. Fez residência em oftalmologia, no Hospital das Clínicas dessa 
tradicional instituição universitária de ensino (1972-1974).  

Aprimorou seus conhecimentos nos Estados Unidos da América, na França e na 
Espanha – no Instituto Barraquer2, onde realizou trabalho sobre o “Segmento Anterior”, 
tendo como orientador o professor Barraquer. 

Luiz Roberto Colombo Barboza casou-se com a oftalmologista professora doutora 
Maria Margarida, presidente do Instituto Visão do Bem, e é pai do professor livre-docente 
doutor Marcello Colombo Barboza; do professor com doutorado, doutor Guilherme 
Colombo Barboza; e da advogada e gestora hospitalar doutora Maria Claudia Colombo 
Mastellari, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas e Dom Cabral. É avô dos netos: 
Marina, Lorenzo, Rafael, Luiza, Liz e Pietro. 

Luiz Roberto Colombo Barboza defendeu sua tese em 1984, intitulada “Cirurgia 

dos Tumores de Orbita”, tendo como orientador o professor doutor Werter Duque 

 

1 Os dados foram fornecidos pelo autor. A redação do texto, ao perfil desta secção, assim como as 
explicitações de rodapé foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da 
Academia de Medicina de São Paulo, sob a patronímica de Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  

 
2 O renomado Instituto Barraquer situa-se na cidade de Barcelona, Espanha. 
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Estrada. Nesse ano também ingressou como membro titular do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões.  

Luiz Roberto Colombo Barboza reside na cidade de Santos, onde é cidadão 
santista e cidadão Emérito – “Medalha Braz Cubas”. Ademais, é coordenador do 
Programa de Especialização em Oftalmologia do Hospital Visão Laser Oftalmológico, 
referência em oftalmologia desde 1936, sendo atualmente o diretor presidente. 

Luiz Roberto Colombo Barboza e cirurgião emérito do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões. Dedicou-se à carreira universitária, atuando como professor titular de 
oftalmologia do Centro Universitário Lusíada (Unilus, 2009-2013), com atuação na Santa 
Casa de Misericórdia de Santos, onde foi chefe de Serviço de Oftalmologia, é Irmão 
Remido. Realizou o histórico 1o transplante de córnea, em 1973. Em 2013, realizou o 1o 
transplante de córnea “a Laser” no Hospital Visão Laser. Atualmente é professor titular 
de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos 
(Unimes). 

Luiz Roberto Colombo Barboza foi diretor da ética médica do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina (Santos) e vice-
presidente do Instituto Visão do Bem, tendo participado como palestrante em vários 
congressos de oftalmologia, no Brasil e exterior. Publicou diversos artigos na imprensa e 
trabalhos científicos sobre oftalmologia. 

Atualmente, está desenvolvendo diversos projetos de pesquisa, como por 
exemplo: 1. “Riboflavina em Queimadura Oculares” e também 2. Laser de Fentosegundo, 
na cirurgia de catarata e refrativa, além de muitas ações sociais de combate a cegueira na 
Baixada Santista. 

Luiz Roberto Colombo Barboza é grato à Deus, o “Grande Arquiteto do 
Universo”, por ser reconhecido, por unanimidade, como Membro Honorário da Academia 
de Medicina de São Paulo3. 
 

 

3 Foi eleito, em 9 de outubro de 2019, membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. 


