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FoFo... demais
obesidade inFantil triplica em 30 anos e expõe ainda mais  

Futuros adultos a vários tipos de câncer
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REDE CÂNCER E EDUCAÇÃO
Parabenizo-lhes pela publicação da revista 
REDE CÂNCER, por sua leitura tão elucidativa e 
facilitada! Tenho me dedicado a uma pesquisa 
sobre o câncer, conduzida na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, a qual 
ganhará, em muito, com as análises em questão. 
Estudei a edição 23 (dezembro de 2013), mas 
gostaria de conhecer as anteriores e posteriores, 
se ainda se encontrarem à disposição. Há 
possibilidade de doação? O mencionado material 
será oferecido à biblioteca da PUC-Minas, após 
análise, para que outros desfrutem de suas 
importantes informações. 
Caso as edições antigas não estejam mais à 
disposição, é possível que o meu nome seja 
incluído para o recebimento das novas? 
Parabéns, mais uma vez!
Elton Carlos de Oliveira Borges –  

Belo Horizonte, MG

Prezado Elton, 

Ficamos felizes que nossa revista  
tenha sido útil na sua pesquisa.  
Todas as edições encontram-se disponíveis 
online no site do INCA, no link  
www.inca.gov.br/revistaredecancer. 

Seu nome já foi incluído no mailing para que 
você passe a receber as próximas edições. 

REVISTA PARA TODOS
Sou cancerologista cirúrgico e solicito o envio 
desta grande revista para o meu endereço 
residencial. Parabéns e muito obrigado!
Pedro Ricardo de O. Fernandes – Campinas, SP

Olá, sou enfermeira na área de Oncologia 
hospitalar e na docência. Gostaria de receber a 
REDE CÂNCER para me atualizar e compartilhar 
com meus alunos.
Juliana Ferreira Santos – Itabuna, BA 

Sou enfermeiro supervisor de uma  
Estratégia de Saúde da Família do município de 
Miracema. Gostaria de receber a REDE CÂNCER.
Leandro Sabino – Miracema, RJ

Tive câncer de tireoide em 2013, com retirada total 
da glândula. Gostaria de receber a revista.
Kátia Regina de Sales Costa – São Gonçalo, RJ

Estou envolvida em uma ONG que ajuda pessoas 
com câncer e gostaria de receber a revista. 
Silvia Regina Dalcol – Piraí do Sul, PR

Sou cirurgião-dentista com doutorado em 
estomatologia e trabalho no setor de Oncologia 
no Hospital de Aracaju, além de coordenar o 
curso de Odontologia da Faculdade Ages. 
Gostaria de receber a REDE CÂNCER no meu 
endereço e também para a Biblioteca da Ages.
Allan Ulisses Carvalho de Melo – Aracaju, SE

Sou enfermeira e atuo também como instrutora 
de um curso técnico. Gostaria de receber a 
REDE CÂNCER para trabalhar os artigos e as 
reportagens com meus alunos.
Jordana Alves de Aguiar – Goiandira, GO

Sou nutricionista e estou me especializando em 
Oncologia. Leio a REDE CÂNCER no site do INCA 
e a cada edição vejo excelentes conteúdos.  
Gostaria de receber a revista impressa. 
Angélica Berenice Martins – Curvelo, MG

Prezados leitores: enviem nome e endereço 
completos para o e-mail comunicacao@inca.
gov.br para serem incluídos no mailing e 
receberem as edições trimestralmente.

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde

#VacinaHPV /vacinacaoMS @PNI_MS

Procure uma Unidade de Saúde do SUS ou fique 
atenta ao período de vacinação na escola.  

Leve a caderneta de vacinação.

A infecção pelo HPV é a principal responsável pelo câncer do colo de útero.  
A cada ano, no Brasil, surgem 15 mil novos casos e 5 mil mulheres morrem.  
A vacina é a principal forma de prevenção, por isso, é importante que toda 

menina de 9 a 11 anos receba as três doses da vacina contra o HPV.  
Ela é segura, de graça e está incluída no Calendário Nacional de Vacinação. 

Atenção: meninas de 12 a 13 anos que ainda não foram vacinadas devem 
procurar uma Unidade de Saúde do SUS  para receber a vacina.  

Lembre-se: a proteção só acontece com a 2ª dose.

BAIXE O APLICATIVO
VACINAÇÃO EM DIA

Disponível na DISPONÍVEL NO

3a DOSE 
60 meses depois
da primeira dose

2a DOSE 
6 meses depois

1a DOSE
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