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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.

queremos rede câncer!
Sou estudante de pós-graduação em Oncologia 
e gostaria de receber os exemplares da REDE 
CânCeR. Também tenho interesse em conhecer 
cursos a distância sobre câncer para me 
aperfeiçoar. Atualmente trabalho em uma clínica 
de quimioterapia em Piracicaba. 
luciane carlos da silva – santa rita capivari, sP

Sou biomédica e tenho feito estágio nas 
áreas de metabolômica, nanotecnologia e 
bioinformática utilizando material efetivo contra 
alguns cânceres. Tenho interesse em receber os 
exemplares da REDE CÂNCER para aprofundar 
meus conhecimentos. 
adriana andrade – brasília, DF

Tive a oportunidade de conhecer a revista Rede 
CânCeR e gostei bastante de seu conteúdo. Sou 
psicóloga e trabalho na OnG Grupo do Câncer. 
Se possível, solicito que enviem os exemplares 
da revista, pois serão úteis na nossa OnG.
ana Paula emiliano – Votuporanga, sP

Sou fisioterapeuta do Grupo do Câncer de 
Votuporanga e estava lendo a revista do mês de 
julho. Me interessei bastante pelas matérias e 
gostaria de receber a publicação em minha casa, 
pois quero estar mais informada sobre o assunto. 
Para mim, são muito interessantes os novos 
conceitos vindos dessa revista. 
Juliana almeida – Votuporanga, sP

Sou estudante do curso de Farmácia e tenho 
interesse em receber a revista Rede CânCeR. 
Como posso fazer meu cadastro?
maria da Glória – Guanambi, ba

Acompanho as revistas Rede CânCeR que 
são enviadas para a prefeitura de Coremas 
via Correios. Sou agente de saúde e gostaria 
de saber se vocês podem me enviar esses 
exemplares. 
railson Fernandes – coremas, Pb

Sou profissional de saúde e gostaria de receber 
a revista Rede CânCeR em minha residência.
itamara malagoni – araraquara, sP

Sou portadora de câncer de mama, faço 
quimioterapia e minha mãe também toma remédio e 
faz tratamento há mais de 10 anos. Li, gostei e quero 
receber a revista Rede CânCeR, pela orientação.
ana aparecida binda – aimorés, mG

Olá, gostaria de receber em casa a revista Rede 
CânCeR. Sou acadêmica do curso de Farmácia.
Juliana cabral Farias – álvares Florence, sP

Olá a todos. Para receber as edições impressas 
da REDE CÂNCER basta enviar seu nome e en-
dereço completos para o e-mail: comunicacao@
inca.gov.br.

artiGo 
Tenho um artigo para publicação na área 
oncológica e gostaria de submetê-lo para 
avaliação. No entanto, tenho dúvidas. Qual o 
Qualis da revista? Aceitam trabalhos de outro 
estado que não seja o Rio de Janeiro? Aguardo 
resposta e desde já agradeço.
Patricia santos

Prezada Patricia, acreditamos que a Revista 
Brasileira de Cancereologia, também editada 
pelo INCA, seja mais adequada ao seu intuito. 
O Qualis da RBC é B5. Para outras informações 
acesse: http://bit.ly/1yyV9Ec. 
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