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Prezado Leitor
O número 49 da nossa revista representa mais um passo para a sua afirmação como instrumento de
divulgação científica.
É com agrado que assinalamos um número crescente de novas submissões e continuamos a resolver o
passivo que encontrámos. Contudo, mantêm-se o atraso nas respostas dos nossos revisores convidados bem
como dos autores. É crucial que este aspecto seja definitivamente corrigido se queremos alcançar um lugar
cimeiro para a revista. As alterações ocorridas permitiram ter boas perspetivas de voltar a fazer parte da
família de revistas que integram a biblioteca eletrónica online SciELO.
O Editor´s corner privilegiou neste número três assuntos fundamentais dos dias de hoje. Os seus autores
são autoridades nas respectivas áreas.
O primeiro aborda a oncologia de precisão, escrito pelos Professores Christian Rolfo (University of
Maryland School of Medicine) e Umberto Malapelle (University Federico II of Naples). O segundo tema
aborda o papel da inteligência artificial na saúde escrito pelo Professor Rafael Costa (Instituto Superior
Técnico de Lisboa) e o último descreve os benefícios que a nova organização da PubMed nos oferece escrito
pela Dra. Susana Henriques (Universidade de Lisboa).
Os artigos originais são referentes a temas da actualidade e o artigo de revisão aborda o papel da citometria
de fluxo.
Este número é acompanhado por um suplemento especial que contém os resumos das comunicações do
XL Congresso da Sociedade Portuguesa de Cirurgia (online) que ocorreu em novembro de 2020.
Também são publicados os resumos e os pósteres correspondentes aos 3 melhores trabalhos do 16º Grupo
de Investigação do Cancro Digestivo (GICD).
Foi assinalado a 13 de novembro, pela primeira vez, o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, decorrendo
da iniciativa de associações de doentes nacionais e internacionais que prestam apoio a doentes com
cancro do pâncreas e familiares. As taxas de incidência desta patologia estão a aumentar no nosso país e
no mundo. Foi dado um destaque especial a este assunto publicando 2 artigos sobre o tema e chamando
https://doi.org/10.34635/rpc.866
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à atenção para o webinar que ocorreu na referida data e que está disponível para consulta até final
de fevereiro.
Os artigos pulicados sob a forma de vídeo são muito interessantes, bem como a imagem para cirurgiões
deste número, que ilustra a forma como os nossos colegas gastroenterologistas solucionaram uma situação
de perfuração cólica durante um procedimento endoscópico.
Os casos clínicos abordam situações de relevo que permitem reforçar o conhecimento dos nossos
leitores.
Os Editores da Revista desejam um ano de 2021 cheio de saúde e sucessos.
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