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Faça você também parte desta 
Rede. Colabore enviando dúvidas, 
sugestões, críticas e elogios 
para a REDE CÂNCER no e-mail 
comunicacao@inca.gov.br ou pelo 
telefone: (21) 3207-5963.
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PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

INTELIGÊNCIA 4.0 
DO DIAGNÓSTICO AO CÁLCULO DE SOBREVIDA, 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CHEGA PARA FICAR 
NA ONCOLOGIA 

 

COMO RECEBER?
Meu nome é Juliana e sou fisioterapeuta 
do Grupo do Câncer de Votuporanga. Vi 
uma edição antiga da revista de vocês e me 
interessei bastante pelas matérias. Gostaria 
de receber a revista, pois quero estar mais 
informada sobre o assunto. Pra mim, é muito 
interessante os novos conceitos vindo desta 
revista. Estarei aguardando. Obrigada! 
Juliana Almeida – Votuporanga, SP

Sou tecnóloga em Radioterapia no Hospital 
do Servidor Público Estadual e docente na 
especialização em Radioterapia em nível 
técnico e pós-graduação. Gostaria de receber 
a revista para enriquecer o conteúdo das 
aulas e atualizar minha equipe multidisciplinar 
de aproximadamente 45 pessoas. Também 
gostaria de saber como faço para contribuir 
com o Instituto. Grande estima,
Ana Dreher – Jaraguá, SP 

Me chamo Amanda e sou enfermeira residente 
em Oncologia do Hospital Evangélico de 
Cachoeiro de Itapemirim. Gostaria de receber a 
revista REDE CÂNCER em domicílio. 
Amanda Cristina Martins Reis Silva – Cachoeiro  
do Itapemirim, ES 

Estou exercendo a função de coordenadora 
do Registro de Câncer de Base Populacional 
de Manaus/AM e sempre acompanho as 
publicações da REDE CÂNCER. Aproveito a 
oportunidade para parabenizá-los e agradecer 
por estarem sempre compartilhando e 
atualizando nossos conhecimentos a respeito  
da oncologia. Também gostaria, se possível,  
de solicitar o recebimento das próximas edições. 
Atenciosamente, 
Nayara Machado – Manaus, AM 

Poderia informar como faço para receber a 
revista REDE CÂNCER? Trabalho no serviço  
de radioterapia de um hospital municipal em 
Santa Catarina. Desde já, agradeço. 
Joisse Lucir Antonio – Joinville, SC

Gostaria de receber a versão impressa  
da revista.
Sabrina Souza – Monte Santo de Minas, MG

Olá! Sou estudante de Fisioterapia e Educação 
Física e pretendo seguir carreira na área da 
oncologia e promoção da saúde. Gostaria muito 
de receber revistas REDE CÂNCER. Como faço?
Wanderson Oliveira – Linhares, ES

 

EDIÇÕES ANTIGAS
Poderiam me informar se há possibilidade 
de eu receber as edições atrasadas da 
revista? A última recebida foi em junho/2019. 
Atenciosamente,
Sumaia Lopes – por e-mail

 

NOVO ENDEREÇO
Olá, boa tarde. Me mudei e gostaria de 
continuar a receber a revista RECE CÂNCER. 
Peço que atualizem meu endereço.
Fabiana Rosa Martins – Itabira, MG

 

Nota da redação: agradecemos o interesse.  
Os exemplares da RC serão enviados para os 
endereços fornecidos. Para contribuir com o INCA,  
é necessário entrar em contato com o INCAvoluntário: 
www.incavoluntario.org.br. A versão digital pode ser 
obtida em https://www.inca.gov.br/revista-rede-cancer
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