
SuGeStÃO
Gostaria de receber a REDE CÂNCER, pois trabalho 
com Registro Hospitalar de Câncer e a revista é exce-
lente. Gostaria de sugerir um tema para ser abordado 
na revista: o câncer de mama, muito frequente na faixa 
etária a partir dos 40 anos, ou seja, abaixo do protocolo 
de 50 a 69 anos para realização de exames de rastrea-
mento. Aqui no Tocantins, representa 41% dos casos.
ivaneide da luz sousa – Araguaína, to 

Olá Ivaneide, obrigada pelo elogio e pela sua su-
gestão. Vamos avaliá-la sob a ótica da frequência no 
País como um todo para concluir se o tema tem re-
levância nacional, como a observada no Tocantins.

pedidOS
Gostaria de saber como proceder para receber as edi-
ções da REDE CÂNCER. Sou assistente social e faço 
Residência Multipro fissional no Programa de Oncologia 
da Universidade Federal de São Paulo. Estou iniciando 
o 2º ano e, com ele, meu trabalho de conclusão, que 
será sobre Câncer, Cuidados Paliativos e Morte.
Anabel b. m. diorio – são Paulo, sP

Sou acadêmico de Biomedicina e pós-graduando em 
Saúde Coletiva pela Universidade do Oeste de Santa 
Catarina. Atualmente complemento meus estudos 
com um estágio na Secretaria Municipal de Saúde de 
Maravilha, onde resido. Tive acesso à revista REDE 
CÂNCER recentemente e gostaria de recebê-la em meu 
endereço, bem como qualquer outro material que seja 
disponibilizado pelo INCA. Todo conhecimento será 
bem-vindo, pois pretendo seguir carreira acadêmica.
régis carlos benvenutti – maravilha, sc 

Fiquei sabendo desta revista e gostaria de recebê-la, 
pois sou estudante de Farmácia (3º ano) e penso em 
me especializar na área oncológica.
Vanessa cristina Nicioli – maringá, Pr

Olá, Anabel, Régis e Vanessa. Seus endereços fo-
ram incluídos no nosso mailing e, a partir desta edi-
ção, vocês passarão a receber a REDE CÂNCER 
trimestralmente.

Faça você também parte desta Rede. Colabore enviando  
dúvidas, sugestões, críticas e elogios para a Rede CânCeR. 
comunicacao@inca.gov.br ou (21) 3207-5963.

cartas

Sou psicóloga com especialidade em oncologia pela 
Fundação Antônio Prudente A.C.Camargo e traba-
lho na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba 
(SP) diretamente com pacientes oncológicos, desde 
o diagnóstico até sua liberação. Gostaria de receber 
a revista REDE CÂNCER, já que ela contém diver-
sas informações importantes para o meu trabalho. 
Recebi por engano os exemplares 21 e 22 e gostaria 
de continuar recebendo, se possível.
luana de silos lopes – Araçatuba, sP

Prezada Luana, seu endereço já foi incluído no nos-
so mailing e você passará a receber a revista REDE 
CÂNCER em seu nome. 

Sou supervisor técnico do Serviço de Radioterapia 
do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. 
Gostaria de receber a revista Rede CânCeR para 
aprimorar meus conhecimentos na área.
Wanderley de moraes – cachoeiro de  
itapemirim, es

Sou farmacêutica e gostaria de receber a revista tri-
mestral para atualização e informação na área.
regina maura oliveira mazetto – são José do  
rio Preto, sP

Prezados Wanderley e Regina, para receber a 
revista REDE CÂNCER, basta enviar o pedido 
com nome e endereço completos para o e-mail  
comunicacao@inca.gov.br.

Sou estudante de  medicina e gostaria  de saber quan-
to custa para receber o exemplar em minha residência.
mayanne barreto 

Prezada Mayanne, a REDE CÂNCER é gratuita. Basta 
enviar o pedido com nome e endereço completos 
para o e-mail comunicacao@inca.gov.br que você 
passará a receber a revista.
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