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Prezados Colegas,
Como informado por Dr. José Luiz Miranda

Guimarães, na edição passada, estou assumindo a
chefia editorial desta publicação, a partir do presente
número (RBOC no 18, terceiro quadrimestre de 2009).

Sob a batuta do Dr. Enaldo Melo de Lima, que ora
assume a presidência da SBOC para o biênio 2010 -
2011, inicia-se uma nova fase da história da RBOC. As
principais metas a serem atingidas serão a indexação
no LILACs e a distribuição pontual de cada número,
dentro do período de periodicidade previsto. Além disso,
a partir de 2010, será também alterada a periodicidade
de quadrimestral para trimestral. Outras ações que se
encontram em fase de implantação são a elaboração de
um quadro fixo de pares revisores independentes, para
cada área da especialidade, e a atualização das normas
editoriais para submissão de trabalhos. Para simbolizar
este pacote de mudanças, haverá uma remodelação da
comunicação visual da RBOC, que passará a ser toda
impressa no próximo ano a quatro cores.

Além dos trabalhos aprovados para publicação, a
RBOC passa também a publicar breves comunicações
sobre novos achados clínicos, técnicas diagnósticas e
dados de epidemiologia molecular, entre outros, recen-
temente publicados na literatura internacional, de forma
a trazer aos leitores informações sempre atualizadas e
de relevância nos diferentes campos da Oncologia.

A mala direta de postagem da RBOC está sendo
atualizada e pedimos a todos que tiveram alteração de
endereço, a gentileza de enviar para a SBOC o endereço

atualizado para correspondência, bem como endereço
de e-mail e novos telefones, para outras comunicações,
inclusive recebimento do Boletim eletrônico.

Para atingirmos esta grande meta da indexação,
conclamamos a todos os membros e não membros da
SBOC a nos enviar artigos para submissão de estudos,
casos clínicos e revisões de relevância que contribuam
para a atualização e excelência profissional de nossa
especialidade. Nosso país conta com um excelente corpo
de pesquisadores na área da oncologia, tanto na pesqui-
sa básica para desenvolvimento de novos tratamentos
como na pesquisa clínica. Muitos deles, participando de
estudos internacionais multicêntricos de renome. De uma
forma contraditória, não há o mesmo orgulho quanto à
qualidade da maioria dos periódicos brasileiros em
oncologia.

É nosso propósito que a RBOC passe a ser um
veículo de excelência na divulgação da produção mé-
dico científica de nossa especialidade, proporcionando a
seus leitores satisfação crescente com a qualidade de
seu conteúdo.

Espero que eu consiga substituir à altura o prezado
amigo Dr. Guimarães nesta tão honrosa função. Para
finalizar, agradeço ao Dr. Enaldo Melo de Lima, nosso
maestro, o apoio irrestrito às minhas ações.

Inicia-se uma nova empreitada!
Cordialmente,

Daniel L. Gimenes
Editor Chefe
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