
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.
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SAÚDE PREVENTIVA
Sou enfermeira, com especialização em ginecologia 
e obstetrícia. Tive a oportunidade de ler a revista 
REDE CÂNCER e gostei demais das informações. 
Atualmente trabalho na ESF em Adustina, Bahia, e 
vejo que o número de casos de câncer do colo do 
útero está aumentando a cada dia.

Tenho trabalhado muito a saúde preventiva e 
procuro informar a todos sobre a importância 
da realização dos exames preventivos, como 
o Papanicolaou, ultrassonografia mamária e 
mamografia. Infelizmente, escuto mulheres dizerem 
que não os fazem porque não sentem nada. Isso 
me deixa triste, mas com a certeza de que devo 
trabalhar ainda mais a prevenção e esclarecer a 
todas que a melhor forma para controlar o câncer é 
trabalhar a saúde preventiva, e não curativa.

Tenho enorme interesse em receber a revista 
REDE CÂNCER. Assim, terei informações atuais e 
depoimentos importantes, como traz a revista de 
setembro de 2014, à qual tive acesso.
Deuzari Batista Santana – Adustina, BA

INDISPENSÁVEL
Sou nutricionista do Hospital Uopeccan – União 
Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer, em Umuarama. Temos interesse em 
receber as publicações Revista REDE CÂNCER e 
Revista Brasileira de Cancerologia, pois estamos 
montando uma biblioteca para estudos em 
nossa unidade, e as publicações do INCA são 
indispensáveis para nosso aprendizado.
Franciele Stefanoni – Umuarama, PR

PUBLICAÇÕES DO INCA
Sou psicóloga do Centro de Oncologia do 
Hospital Nossa Senhora das Dores, da cidade de 
Ponte Nova/MG, onde tive acesso a publicações 

do INCA. Gostaria de saber a possibilidade de 
recebê-las, para melhor exercício e conhecimento 
profissionais.
Rita de Cássia Lopes Maria Ferreira – Rio Doce, MG

QUEREMOS A REDE CÂNCER
Olá! Gostaria de receber edições impressas da 
REDE CÂNCER.
Fabiana Silva de Fraga – Sapucaia do Sul, RS

Sou assistente social há dois anos e meio e estou 
me especializando em oncologia. Gostaria de 
receber os exemplares da REDE CÂNCER.
Lília Saraiva Dias Cunha – Araruama, RJ

Gostaria de receber a revista REDE CÂNCER.
Michella Brito Lôbo – Aracaju, SE

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
Gostaria de alterar meu cadastro para continuar 
recebendo a REDE CÂNCER.
Bruna Zimpel Calai – Torres, RS

Agradecemos pelo interesse em receber a REDE 
CÂNCER. Para atualizar o cadastro ou entrar em nosso 
mailing, envie endereço completo para o e-mail: 
comunicacao@inca.gov.br.
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