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Um olhar
sobre a Oftalmologia

de pesquisador 

Ao consultar o currículo de Eduardo
Buchele Rodrigues, a primeira coisa que

impressiona é a idade com que se formou na Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina: 

22 anos, o que significa que entrou na faculdade com 16/17 anos.
Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Santa
Catarina (1998), fez o Curso de Especialização em Oftalmologia no

Hospital São José (1999-2001). Depois passou a especializar-se em doenças
da retina, primeiramente na Universidade Federal de Goiás/Centro Brasileiro

de Cirurgia de Olhos (2001), depois na Universidade Philipps-Universitaet
Marburg na Alemanha (2002-2004), e em oncologia ocular, na Thomas

Jefferson University/ Wills Eye Hospital em Filadelphia, EUA (2004-2005).
Obteve o doutorado em Oftalmologia pela Universidade Philipps-Universitaet
(2004) e atualmente é médico responsável pelo Serviço de Oncologia Ocular
do CEPON / Centro de Pesquisas Oncológicas do Estado de Santa Catarina,

trabalha como médico e pesquisador na Universidade Federal de São
Paulo. Pesquisador de nível internacional, Rodrigues mostra nesta
entrevista algo desta faceta da Oftalmologia brasileira que vai se

tornar cada vez mais importante a curto e médio prazo e que,
hoje, já é uma alternativa de atuação dos jovens

médicos especialistas.
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Maia e Michel Farah, no setor de Re-
tina e Vítreo. Este grupo reune entre
20 a 30 pesquisadores, desde estu-
dantes de medicina o professor Ad-
junto Michel Farah e está sempre en-
caminhando entre 20 e 35 projetos
simultaneamente. O dinamismo do tra-
balho faz com que cada um dos mem-
bros se torne chefe de um projeto e
cada projeto envolva de cinco a sete
colegas. Estes projetos são desde
pesquisa experimental, como por exem-
plo cultura de células, até experimen-
tos em animais, testes
em pacientes e estu-
dos clínicos. Nosso fo-
co principal é farmaco-
logia em retina e tam-
bém cirurgia vitreor-
retiniana. Temos publi-
cado muitos trabalhos.
Nos últimos cinco anos
tivemos cerca de 40 ar-
tigos científicos publi-
cados, além do livro sobre farmacolo-
gia intitulado Retinal Pharmacotherapy,
com quatro editores, Michel Farah e
eu, do Brasil e Quan Dong Nguyen e
William F. Mieler, dos EUA, que conta
com mais de 150 colaboradores.

JZ -  Sua avaliação sobre Pesquisa em
oftalmologia no Brasil?

JZ - Cite alguns de seus trabalhos re-
lacionados à pesquisa em Oftalmo-
logia?
Eduardo Rodrigues - Durante o curso
de especialização fiz alguns trabalhos
no Hospital São José. Na Alemanha,
integrei vários projetos em andamen-
to, mas meu objetivo principal era tra-
balhar no projeto de implante de
retina eletrônica, objetivo que está
sendo perseguido por equipes de pes-
quisas dos Estados Unidos e da Euro-
pa. Lá ajudei nos primeiros animais,
mas quando a gente começa num ser-
viço acaba surgindo novas oportuni-
dades de pesquisa e a gente trabalhou
bastante também com corantes em
oftalmologia e cirurgia macular. 

JZ -  Aí você foi para os Estados Uni-
dos e...
ER - Nos EUA já tinha feito dois
fellows em retina e me dediquei mais
ao estudo do segmento posterior.
Também lá participei de três ou quatro
projetos de pesquisa, mas como a
instituição à qual estava ligado pre-
cisava de médicos para realizar aten-
dimento aos pacientes e para a-
tender os pacientes, fiz a medicina
prática também. Quando voltei para o
Brasil, em termos de pesquisa me li-
guei à UNIFESP, no grupo de Maurício

ER - Desde que iniciei minha carreira
na Oftalmologia, em 1995, vejo gran-
de progresso. Temos a várias institui-
ções com vários trabalhos  de impacto
publicados em revistas no exterior. No
Estado de São Paulo a produção é
maior, por várias razões; em primeiro
lugar pela existência de três grandes
centros, a UNIFESP, USP e UNICAMP;
em segundo lugar pela presença da
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo - FAPESP, que re-
cebe 1% de todo o ICMS recolhido no

Estado e tem um orça-
mento razoável. É viável
conseguir fomento para pro-
jetos de pesquisa de pe-
queno e médio porte atra-
vés da FAPESP, principal-
mente se for feito através
das instituições universitá-
rias. Já para o jovem pes-
quisador que não atua em
grandes instituições, a si-

tuação é bem mais complicada e os
recursos financeiros são bem mais
escassos.

JZ - Que conselho daria ao jovem
oftalmologista que quer ser pesqui-
sador?
ER - Não ter pressa em começar a
trabalhar. Fique estudando e realizan-
do estágios, inclusive fora do Brasil, o
máximo de tempo que puder, mas só
se aventurar no exterior depois de a-
prender bem a Oftalmologia aqui no
Brasil. Também deve manter contato
com vários professores diferentes
comparando-os e extraindo o melhor
de cada um. A atividade de pesquisa
exige um aprendizado especial que
envolve aprender como escrever, co-
mo ler um artigo, como executar um
projeto até o fim. Uma pesquisa co-
meça com a idéia e até sua conclusão,
na publicação do artigo, por exemplo,
exige vários tipos de atividade que re-
querem habilidades distintas. Na fase
inicial, pensar a idéia, a criatividade é
fundamental, já escrever, detalhar e
planejar o projeto exige muita organi-

25Acesse: www.cbo.com.br

Eduardo Buchele Rodrigues
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acesso a elas por meio das diferentes
instituições científicas. Cada departa-
mento ou instituto recebe certo nú-
mero de bolsas por ano, que distribui
entre os pesquisadores, que têm pou-
ca independência para utilizar a verba
sozinhos. Nas últimas décadas, o
CNPq aumentou consideravelmente o
aporte de recursos financeiros para
pesquisa no Brasil, embora os valores
ainda sejam menores que os investi-
dos nos países desenvolvidos. Mas
tais recursos só são liberados a partir
de editais e chamadas específicos. Na
nossa área, saúde, temos uma ou duas
chamadas por ano, específicas. As-
sim, por exemplo, no final do ano pas-
sado tivemos chamada específica pa-
ra degeneração macular relacionada a
idade. No momento, não existe ne-
nhuma chamada aberta para a área de
saúde e temos sempre que ficar aten-
tos para as oportunidades que surgem
através desta instituição.

JZ - Ainda existe o preconceito contra
pesquisadores dos países em desen-
volvimento para a publicação de ar-
tigos científicos em revistas indexa-
das internacionais?
ER - Creio que havia preconceito para
artigos feitos por pesquisadores que
trabalhavam em países que não o da
publicação, mas com a globalização
isto diminuiu muito, principalmente
nos EUA. Por outro lado, havia o erro
comum, principalmente pesquisado-
res originários de países em desenvol-
vimento, de realizar projetos que já
haviam sido desenvolvidos há vinte,
trinta anos, com resultados publica-
dos, um “chover no molhado” que as
publicações não tinham como publi-
car, por maior que fosse a boa vonta-
de, e ela nunca foi tão grande. É im-
portante saber quais são as perguntas
atuais e as necessidades atuais da
Medicina e da Oftalmologia em ter-
mos de pesquisa. Atualmente, com a
internet e com a participação de mui-
tos oftalmologistas brasileiros em con-
gressos internacionais, é fácil detec-

zação, disciplina e determinação. Para
executar o projeto é necessária a ci-
ência de trabalhar em grupo. Paciên-
cia para coletar dados e estudá-los e
colocá-los em sua real dimensão. De-
terminação e paciência para discutir
com colegas, profissionais não médi-
cos que são importantes para a reali-
zação da pesquisa e professores. Mais
paciência e determinação para escre-
ver o artigo e submetê-lo à publica-
ção, tarefa muito árdua. 

JZ - E as possibilidades de financia-
mento?
ER - Além da FAPESP, no Brasil temos
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), o
Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq)
e a Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP).  Esta última financia princi-
palmente grandes projetos multidisci-
plinares que envolvam compra, estru-
turação e reforma de grandes equipa-
mentos, o que é algo relacionado prin-
cipalmente com instituições, com me-
canismos próprios, com chamadas e
editais. A CAPES concede grande nú-
mero de bolsas para pesquisa, mas o
pesquisador quase sempre só tem

tar os assuntos de maior interesse pa-
ra e este erro é cada vez mais raro.
Existe também a dificuldade com a
metodologia do trabalho. O pesquisa-
dor tem que tomar muito cuidado des-
de o início dos trabalhos, corrigir per-
manentemente os erros detectados
para não ter seu trabalho rejeitado.
Outra dificuldade que temos superado
rapidamente é a linguagem, a escrita
no inglês. Agora, temos que deixar
bem claro que a dificuldade em pu-
blicar artigos nas revistas indexadas
não é só dos pesquisadores originá-
rios de países em desenvolvimento. É
uma dificuldade sentida por todos e
as publicações estão cada dia mais
exigentes e não aceitam nada menos
que a perfeição.

JZ - Atualmente, que assuntos des-
pertam interesse para pesquisas?
ER - Posso falar da área de retina.
Existe grande interesse pela degene-
ração macular, principalmente a seca,
por que nos últimos três a cinco anos
tivemos grandes avanços relacio-
nados com a DMRI úmida. Creio que o
próximo passo será descobrir drogas
para o tratamento da DMRI seca. O
sucesso do tratamento da laser da re-
tinopatia diabética está gerando gran-
de quantidade de artigos e em futuro
próximo o que estará em evidência
será o edema macular. Outra área que
desperta interesse é o das distrofias e
degenerações da retina, área que exi-
ge muitos investimentos. Farmacolo-
gia em retina é uma área nova, surgiu
de cinco a sete anos e a Oftalmologia
está buscando nas outras áreas da
Medicina, como a Oncologia, a Car-
diologia e a Reumatologia, que drogas
usadas no tratamento do câncer e de
outras doenças podem ser adaptadas
ao tratamento de doenças oculares.

JZ - O que pretende fazer no futuro?
ER - Até onde posso prever, pretendo
continuar a carreira na UNIFESP, que é
uma universidade que valoriza a
pesquisa e os pesquisadores.

...a atividade 
de pesquisa 
exige um
aprendizado
especial que
envolve aprender
como escrever,
como ler um
artigo, como
executar um
projeto até o fim...

“

”
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