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Faça você também parte dessa Rede. contribua conosco enviando 
dúvidas, críticas, sugestões e elogios para a revista rede câncer.
contato: comunicacao@inca.gov.br.

leitura ObriGatÓria

Sou assistente social e trabalho na Associação 
de combate ao câncer (Acca). Atendemos 
aproximadamente 300 pacientes e prestamos 
orientação, apoio social e material. Solicito o envio 
da revista rede câncer, pois seu conteúdo nos 
auxiliará muito para prestar melhor atendimento 
aos pacientes oncológicos de nossa cidade, já que 
somos a única referência no município. Aqui não há 
hospital especializado em oncologia. Os pacientes 
utilizam o Tratamento Fora do domicílio (TFd). caso 
também possam nos fornecer outras publicações 
sobre o tema, seremos muito gratos.
marcionilla m. Gomes, são sebastião do Paraíso, mG

Meu nome é daiane, curso o 6º período de 
enfermagem e trabalho com hematologia e 
hemoterapia no Hemominas-Manhuaçu. Gostaria 
de parabenizar todos os responsáveis por esta 
revista, que, por sinal, é de excelente conteúdo... 
conheci a revista rede câncer por meio de uma 
amiga que me emprestou e fiquei muito satisfeita 
com tudo o que li... Queria saber se existe a 
possibilidade de recebê-la em meu endereço, pois 
quero poder continuar lendo as edições. como faço 
para receber o material em minha casa? desde já 
agradeço muito...
daiane Pereira Guimarães Fialho, manhuaçu, mG

Meu nome é Anderson e sou estudante de Biologia. 
Li um dos exemplares da revista e achei muito 
interessante. Trabalho com pesquisa clínica e 
acho muito válido ter acesso a essas informações. 
Gostaria de receber a revista em minha casa. 
Obrigado. 
anderson lacerda, sapucaia do sul, rs 
  

Gostaria de cadastrar o meu novo endereço: já não 
moro no antigo há algum tempo e estou sentindo 
falta de ler as revistas, pois o conteúdo é excelente.
Kamila resende martins, Natal, rN

Olá! Sou Ana carolina, estudante de pós-graduação 
com linha de pesquisa na área de Oncologia. Gosto 
muito das matérias que vocês publicam. Gostaria 
de receber esta revista, pois ajudará muito os meus 
estudos, já que sempre informa sobre o que há de 
novo na área de pesquisa.
ana carolina alves, uberaba, mG
 

Olá!! Sou camila naiara, estou no 5º semestre 
de enfermagem em Rondonópolis e trabalho na 
Secretaria Municipal de Saúde.
Gostaria de agradecer a todos que fazem parte 
desta revista, desde as pessoas que fazem a edição 
até a publicação, pois é de extrema importância 
aprendermos um pouquinho a cada dia. Parabéns a
todos da revista rede câncer. Gostaria muito de 
recebê-la em meu endereço, se possível. desde já, 
agradeço a atenção.
camila Naiara rodrigues, rondonópolis, mt

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.


