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Carta ao Editor

Prezado Dr. José Luiz,

É com especial satisfação que tomamos conhecimento do lançamento da nova revista da SBOC.
Parabenizamos a todos os envolvidos nessa importante iniciativa e desejamos pleno êxito ao empreendimento.
Temos certeza de que a publicação da nova “Revista Brasileira de Oncologia Clínica” é uma imensurável contribuição para o

progresso da oncologia clínica brasileira.

Mais uma vez. Sucesso!

Ivan Carvalho
Gerente de Marketing - Farma
Blausiegel Ind e Com. Ltda.

Prezado amigo Guimarães,

Nas oportunidades, mais recentes, que tive de examinar a “Revista da SBOC” sempre me passou a idéia de que era útil e
equilibrada. Provavelmente por troca do meu endereço não a recebo com regularidade e para fazer uma análise com sugestões tentei
buscar os últimos números no "site" da SBOC mas para minha supresa não encontrei menção à mesma. Embora  a presença "física"
da Revista seja muito importante, acho que sua versão eletrônica já deveria estar sendo usada com alertas por e-mail quando da
publicação de cada número. 

Um abraço e feliz natal e novo ano.

Dr. Ailzo Costa
Oncologista Clínico

Prezado Dr. Guimarães

Agradeço sua gentileza em manter-me informado sobre a publicação do artigo "Cuidados com o doente terminal: considerações
técnico-científica, ética e humanitária". Aguardo com muito interesse a chegada das separatas.

Não creio ser a mim e nem mesmo se deve pedir desculpas a alguém pela solução de continuidade da publicação da revista pois
esta é uma grave situação que a grande maioria das revistas nacionais experimentam. O poder econômico e cultural estrangeiro é
enorme e, portanto, lamentavelmente, as nossas publicações encontram cada vez mais dificuldades de se tornarem viáveis. De
qualquer modo, temos que reverenciar colegas, que como você, lutam incansavelmente para manter de modo respeitoso as
publicações científicas nacionais.

Desejo a você e seus editores o merecido sucesso nesta nova etapa da "Revista Brasileira de Oncologia Clínica" assim como a
toda Diretoria desta prestigiosa Sociedade médica.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Lino Lemonica TSA / SBA
Responsável pela Disciplina e Serviço de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos - Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP

Prezado Dr. Guimarães,

É com grande satisfação que venho através deste nosso novo espaço, a “Revista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica -
SBOC”, parabenizar a SBOC, bem como sua pessoa, pela nova reedição desta Revista.

Nesta última edição, a de número 2 ( maio/agosto - 2004 ), artigos como do colega Dr. Óren Smaletz, que aborda o papel da
quimioterapia no Câncer de Próstata Andrógeno-Independente - CPAI de uma forma objetiva e atualizada, nos trazendo informações
dos estudos apresentados na ASCO 2004, sequencialmente, utilizando docetaxel e docetaxel-estramustine no CPAI, ambos os
trabalhos já publicados neste ano no Journal of Clinical Oncology.

Seguindo a Revista, interessante a abordagem do uso das fluoropirimidas orais como radiossensibilizante no tratamento do
Câncer Retal, também abordado de maneira clara e concisa pelos colegas Drs. Everardo Saad e Paulo Hoff.

E, finalizando a Revista, a Seção de "Oncologia Baseada em Evidências", o uso dos bisfosfonados nas metástases ósseas,
devidamente organizado pelos níveis de evidência e graus de recomendação pelo colega Dr. Jeferson Vinholes.

Enfim, é muto bom ver a “Revista da SBOC” renascer, e com força afim de consolidar nossa especialidade junto à comunidade
médico - científico, um grande abraço e novamente parabéns pela Revista.

Atenciosamente,
Dr. Rafael França
Médico Oncologista Clínico. Membro Titular da SBOC / SBC


