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A Revista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica

(RSBOC) começa a ter uma visibilidade própria e um estilo

peculiar de disseminar o conhecimento. Essas características

são as conseqüências diretas da confiança de seus leitores

e sobretudo dos autores que submetem os seus artigos e

trabalhos ao corpo editorial para serem analisados. A todos

estes atores, a RSBOC externa os agradecimentos.  

Nesse número, Hoffmann e sua equipe da Universidade

Vale do Itajaí, torna público os resultados de um estudo

retrospectivo e transversal que correlaciona o estadiamento

patológico linfonodal com os níveis de dissecção axilar

realizadas em 210 pacientes portadoras de câncer de

mama.

O Prof. Pitrez, da Fundação Faculdade Federal de Ciências

Médicas de Porto Alegre, nos brinda com um artigo reflexivo

que nos faz recomendar como sendo uma leitura obrigatória.  

Na seção de oncologia baseada em provas, o Dr. Pulido

faz um excelente trabalho sustentado em informações

consolidadas na literatura sobre o melanoma maligno,

abordando desde aspectos preventivos e de diagnóstico, até

ao estadiamento e opções de tratamento.

Na seção de revisão, encontraremos uma importante

contribuição para o tratamento de pacientes portadores de

câncer de próstata metastático, realizada por Guimarães,

enfatizando a necessidade de customizar o tratamento

desses pacientes identificando possíveis fatores de risco e

preditivos. 

Seitenfus relata um raro caso de uma paciente de 21 anos,

portadora de uma doença genética autossômica recessiva,

xeroderma pigmentoso, que impõe uma estreita vigilância

médica na perspectiva de precocemente identificar lesões

neoplásicas como o melanoma e o carcinoma de pele.

Por fim, na seção da residência médica, a Profa. Eliana

Claudia, coordenadora de ensino do Instituto Nacional do

Câncer do Ministério da Saúde, apresenta a conclusão do

projeto de reformulação do programa de residência médica,

resultado das Oficinas INCA / SBOC / SBC realizadas nos

últimos 2 anos.  

Boa leitura a todos!
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