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Prezados Colegas,

Nesta última edição, de 2008, levamos aos
leitores os trabalhos “Avaliação da Produção
Científica Brasileira”, estudo que teve como base
os 244 trabalhos e abstracts de autores nacio-
nais submetidos durante os encontros anuais da
ASCO dos últimos anos e a quantidade destes
que foram publicados em periódicos indexados.
Os dados apresentados apontam para a necessi-
dade de uma reflexão sobre o tema, com vistas
ao aumento qualitativo-quantitativo da partici-
pação brasileira em publicações internacionais.

Em “Análise Retrospectiva do Tratamento e
Sobrevida dos Pacientes com Neoplasia Maligna
do Timo no Instituto Nacional de Câncer”, que
cobriu 12 anos de prontuários da doença dos
hospitais da Rede INCA, esse tipo raro de tumor
teve suas características clínicas e estratégias
terapêuticas avaliadas de forma competente e
esclarecedora, de forma a possibilitar ao onco-
logista o diagnóstico precoce da doença, bem
como alerta para a necessidade de desen-
volvimento de novas terapias para a doença
avançada.

Outro dos desafios no manejo de efeitos ad-
versos derivados do tratamento oncológico, a
mucosite, tem sua patogênese analisada em
profundidade, bem como o seu manuseio clínico,
impacto sobre a continuidade do tratamento,
qualidade de vida dos pacientes e suas im-
plicações em termos de custos econômicos, em
“Mucosite Oral: patogênese e manuseio clínico”.

Com a abordagem da medicina baseada em evi-
dência, “Quimioterapia de Indução em Tumores
de Cabeça e Pescoço” demonstra os benefícios da
quimioterapia de indução nos tumores loco-
regionais avançados e descreve protocolos e
resultados de estudos clínicos internacionais,
recentemente publicados, alertando sobre critérios
de avaliação de resposta em pacientes anterior-
mente tratados com radioterapia e/ou cirurgia e
naqueles que receberam QT de indução, antes
dos outros procedimentos.

Agradecemos aos autores suas excelentes
contribuições a esta publicação e desejamos a
todos uma ótima leitura.

José Luiz Miranda Guimarães
Editor Chefe
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