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Uma especialidade médica se consolida através de suas

ações, de seu envolvimento com a sociedade civil, do

reconhecimento de áreas afins, de seu equilíbrio em lutar

por seus ideais e sobretudo do seu próprio amadurecimento

científico. Pois a Oncologia Clínica, especialidade

relativamente nova, conquistou posição e respeitabilidade

nacional ao longo dos últimos 25 anos. O amadurecimento

acadêmico começou a ser esculpido por colegas e amigos

que trabalharam arduamente em formar escolas, em fazer

pesquisas, em implantar programas de treinamento e em

publicar suas experiências pessoais. Certamente uma

destas pessoas foi o Dr. Carlos Henrique Barrios, que foi o

idealizador e o realizador da Revista da Sociedade Brasileira

de Oncologia Clínica (SBOC Revista) em junho de 1999.

Efetivamente a história não pode ser esquecida, pois este

feito marcou emblematicamente o início do amadurecimento

científico dos oncologistas brasileiros. Obviamente, que um

projeto de envergadura científica como este, não passaria

incólume a dificuldades de toda ordem, e que a oncologia

não fugiria a regra, sobretudo em se tratando de um país

como o nosso. A partir de 2000 a SBOC Revista revelou

uma crise de identidade, o que é bastante comum a

adolescência científica, refletindo-se em solução de

continuidade. Porém, os tempos são outros e o cenário

atual nos permite avançar e retomar os grandes ideais da

nossa especialidade.

É com uma nova dinâmica que lançamos o novo periódico

da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, chamada de

"REVISTA BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA"  que será

a nova publicação científica oficial de nossa sociedade,

com periodicidade quadrimestral. Uma concepção moderna

e de vanguarda foi idealizada pelo Comitê Executivo, que

pretende atender o oncologista nos seus objetivos

imediatos. A linha adotada inicialmente é de incentivar a

publicação de estudos nacionais, estimular a discussão de

casos clínicos, abordar de forma didática condutas para a

prática oncológica diária e veicular artigos de revisão. Esta

linha não será estanque, pois o leitor terá espaço para

expor suas idéias, opinar e fazer observações quanto aos

artigos publicados. Portanto, será fortemente estimulada a

seção "Carta do Leitor" .  

Além disto, o corpo editorial está sendo enriquecido,

permitindo uma maior participação de "experts" da

oncologia nacional. Esperamos colher os frutos desta nova

revista, traduzindo-se pelas observações pessoais de

colegas, por cartas, por meio eletrônico e por comentários.

Isto será a energia de que necessitamos para melhorar a

"REVISTA BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA" que

necessariamente deverá ser lapidada a cada número. 

Aproveito a oportunidade para agradecer ao Corpo Editorial,

aos nossos patrocinadores, aos autores dos artigos que

estão construindo a imagem de nosso periódico e

principalmente aos meus colegas e amigos que compõem o

Conselho Executivo, Dr. Artur Katz e Dr. Carlos Gil Ferreira. 

Estamos a disposição de todos os interessados em participar

da revista, que é de todos nós oncologistas clínicos. Espero

que todos tenham uma agradável leitura. 

Boa leitura.

José  Luiz  Miranda Guimarães  

Editor Chefe
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