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Cartas ao Editor

Resposta do Editor

Na edição anterior incluímos o diretório das residências
médicas de oncologia clínica existentes em nosso país.
Imperativo reafirmar que as informações foram obtidas
diretamente da Comissão Nacional de Residência Médica,
dirigida pelo Prof. Antônio Carlos Lopes e através de contatos
telefônicos com as COREMES da cada instituição. Portanto,
foram nos fornecidos de forma oficial por estes órgãos
mencionados. Obviamente que temos todo o interesse e nos
esforçaremos para que este diretório seja o espelho da
realidade, entretanto a própria Comissão Nacional reconhece
falhas nas informações prestadas. Estamos atualizando os
dados e solicitamos que se manifestem através de e-mails
para a Sociedade Brasileira de Oncologia, informando o
número de vagas disponíveis para residentes de primeiro-ano
(R1), o número de residentes que estão cursando o programa
de treinamento e o nome do oncologista clínico responsável.

José Guimarães
jlguima@terra.com.br
Preceptor Chefe do PRM de Cancerologia do Grupo Hospitalar
Conceição (Ministerio da Saúde)

Na REVISTA BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA N.o 4,
de janeiro/abril 2005, na página 41, é apresentado o Diretório
das Residências Médicas em Oncologia Clínica. Como podemos
observar, não consta do mesmo a RM da Universidade de Ribeirão
Preto - UNAERP/Instituto Ribeirão-pretano de Combate ao Câncer
- Ribeirão Preto - IRPCc, de Ribeirão Preto - São Paulo. Trata-
se de RM em Oncologia, com credenciamento provisório aprovado
pelo MEC em 2004, com 2 vagas para R1 e 2 vagas para R2.
Como se trata de programa reconhecido recentemente, acho
compreensível a não inclusão de mesmo no Diretores, mas gostaria
que essa falha fosse sanada da melhor forma possível. Peço,
portanto, a inclusão de nosso Programa no referido Diretório e
que conste nos registros desta SBOC e daquela conceituada
Revista. Escrevo para o e-mail da SBOC por não constar na
REVISTA as formas de contato com o Editor-Chefe, Dr. José
Luis Miranda Guimarães. Por esse motivo, solicito que este e-
mail seja direcionado a ele para que tome conhecimento e as
providencias cabíveis. Coloco-me a disposição para maiores
esclarecimentos, inclusive disponibilizando os documentos
comprobatórios da aprovação de nosso Programa de RM. 

Desde já agradeço e aguardo uma resposta a esse meu
pedido.

Adilson A Faccio 
aafaccio@convex.com.br
Professor de Oncologia Clinica - UNAERP - Preceptor da RM em
Oncologia Clínica
Diretor do IRPCc - Ribeirão Preto - SP

Oi Guima

Recebi a Revista SBOC e fiquei feliz com a inclusão do meu
artigo.

Vários colegas me enviaram e-mail congratulando sobre o
tema.

Extende-se os parabéns para a SBOC e conselho editorial,
que articulou uma revista muito boa. Resgatou a vontade de
ler nossas publicações nacionais.

Escrevo para peguntar se existe alguma acesso online (fica
a sugestão) ou disponibilidade do artigo em PDF, para que eu
possa passar no formato publicado para os colegas que solicitam.

Abraço,
Stephen Stefani

Prezado Dr José Luiz Guimarães,

Meu nome é Geraldo Felício da Cunha Jr, médico do Serviço
de Oncologia Clínica do Hospital da Baleia - Fundação
Benjamin Guimarães, em BH, MG. Tivemos acesso à lista das
residências credenciadas de cancerologia divulgada pela
SBOC, e pudemos constatar que, no que se refere à nossa
instituição, as informações estão desatualizadas (consta "em
diligência"). Envio-lhe em nome de nossa equipe o parecer do
MEC de 09/04 credenciando definitivamente nossa residência.

Despeço-me agradecendo desde já o empenho.

Atenciosamente,

Geraldo Felício da Cunha Jr.


