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cartas
Faça você também parte dessa Rede. contribua conosco enviando 
dúvidas, críticas, sugestões e elogios para a revista rede câncer.
contato: comunicacao@inca.gov.br ou (21) 2506-6108.

suGestões

Parabéns a todos da revista rede câncer! Sou 
fisioterapeuta, atuo em PSF e tenho um paciente 
que se recupera de uma hemiplegia decorrente 
de um tumor no cérebro. Sugiro matéria sobre 
diagnóstico precoce de câncer em jovens. Mesmo 
antes da experiência, já tinha interesse em fazer pós-
graduação em oncologia. Gostaria muito de receber 
em meu endereço a assinatura da revista.
Juliana sousa, Fazenda nova, Go

eloGios

Sou enfermeiro recém-formado e trabalho em um 
hospital no interior de Minas Gerais. Fui classificado 
em um processo seletivo para trabalhar como 
enfermeiro em um PSF, também no interior, e as 
matérias sobre câncer de colo e mama, entre 
outras, serão de grande valia para mim, atuando 
no PSF, uma vez que damos ênfase à prevenção e 
ao diagnóstico precoce. Gostei muito das matérias 
constantes na revista, pois são de excelente 
qualidade, até mesmo para leigos.

alan rodrigues de souza, cristiano otoni - MG 

Olá!. Sou estudante universitário, curso Farmácia 
na Universidade Federal do Maranhão. estou no 
6º período e, desde que participei de uma jornada 
sobre oncologia, passei a me interessar mais 
sobre o assunto. Faz pouco tempo que conheço 
a revista rede câncer, que, por sinal, é de 
excelente qualidade. Toda a equipe da revista está 
de parabéns, pois, além da parte visual, a parte 
principal, que é a informação e a divulgação de 
pesquisas, artigos, ações sobre o assunto e outros 
relacionados à saúde, mais uma vez, repito, é de 
qualidade. A atuação do profissional farmacêutico 
nessa área ainda é pouco discutida e visualizada, 
pelo menos aqui no meu estado. Por isso, gostaria 
de receber a revista rede câncer, para que 
eu possa estar sempre por dentro dos assuntos, 
utilizando-me também desse meio precioso de 
discussão e fortalecendo minha vontade cada vez 
maior de atuar nessa área. Muito em breve, espero 
poder contribuir com a publicação, enviando artigos 
ou outros meios.

diogo nascimento, são luís, Ma       

solicitações

Gostaria de saber como faço para adquirir as 
publicações da revista rede câncer.
Sou estudante de radiologia e tive a oportunidade 
de conhecer a revista em um seminário. Acho o 
conteúdo muito rico para nós, estudantes. Tenho o 
exemplar de agosto 2010.
Fernanda shipper, Porto alegre, rs 

deixei de receber a revista rede câncer desde 
a 10º edição. Gostaria de receber novamente e, 
se possível, as edições restantes. Grato.
Paulo alberto de cássio ribeiro, rio de 
Janeiro, rJ

Olá ! Sou Aline Vida, estudo psicologia na UeM, 
último ano, e tenho grande interesse pela área de 
psico-oncologia. Vi um exemplar da revista rede 
câncer e achei as reportagens muito interessantes 
- como a matéria sobre o programa Amigo Fiel. esta 
revista é por assinatura? eu, como estudante, posso 
adquiri-la? Alguma restrição? Aguardo resposta.
aline Vida, Maringá, Pr

A Revista Rede Câncer é uma publicação do 
INCA distribuída gratuitamente para todas as 
secretarias estaduais e municipais de saúde 
do país, universidades, Rede BiblioSUS e 
organizações não governamentais ligadas 
ao tema câncer. Demais pedidos serão 
atendidos de acordo com a disponibilidade de 
exemplares, mas é importante lembrar que a 
coleção completa pode ser acessada no site 
www.inca.gov.br/revistaredecancer. 
As solicitações para recebimento devem ser 
enviadas para o e-mail comunicacao@inca.gov.
br ou serem feitas por meio do telefone (21) 
2506-6108.


