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cartas
Faça você também parte dessa Rede. contribua conosco enviando 
dúvidas, críticas, sugestões e elogios para a Revista Rede Câncer.
contato: comunicacao@inca.gov.br ou (21) 2506-6103. 

Elogios

Sou estudante de enfermagem e fiquei encantado com 
a qualidade da Revista Rede Câncer. Agradeço o 
envio da revista que me ajudou muito na atualização e 
compreensão da área oncológica.
Jackson lima, Fortuna, MA

comecei a receber a Revista Rede Câncer e estou 
adorando. Gostaria de agradecer. A sugestão para vocês 
é publicar uma matéria sobre o câncer de pênis, uma 
neoplasia pouco conhecida, de fácil prevenção e mutilante.
isanne Cristine, Parnamirim, RN

Hoje, pela primeira vez e casualmente, encontrei no 
meu trabalho a Revista Rede Câncer. Grande foi a 
surpresa e imensa a alegria, pois estou desenvolvendo 
um projeto sobre câncer de colo do útero. encontrar 
esta revista foi encontrar a “luz no fim do túnel” para as 
informações de que eu ainda preciso no processo de 
construção do projeto. 
Maria de Fátima de Andrade, Areia, PB

Prezada equipe da Revista Rede Câncer, gostaria 
de parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que vem 
enriquecendo nosso trabalho na luta contra o câncer. 
Daisy Matos, Vitória, Es

na qualidade de coordenadora da Biblioteca da Fundação 
esperança - Instituto de ensino Superior - IeSPeS, 
agradecemos a gentileza da remessa da revista.
lenil Pinto, santarém, PA

Agradecemos o envio de mensagens para a Revista 
Rede Câncer.

ERRAtA
Diferentemente do que foi publicado na página 16 
da edição nº 9, os mapas de distribuição do câncer 
da cavidade oral no mundo referem-se à incidência 
em homens e à incidência em mulheres. Na 
página 31 da edição nº 10, o nome da psicóloga 
Ana Valéria Miceli foi indevidamente omitido em 
declarações dadas pela profissional para a revista. 
Desculpamo-nos do ocorrido e informamos que, na 
internet, já estão disponíveis as versões corrigidas 
das duas matérias.

soliCitAçõEs

Boa noite! estou muito feliz por ter recebido dois 
exemplares da revista. Gostaria de solicitar, se possível, 
que enviassem todos os exemplares anteriores. Obrigada.
Patrícia Costa, teresina, Pi

Gostaria de informações sobre como faço para receber 
os exemplares da Revista Rede Câncer. Se é por meio 
de assinatura ou alguma outra forma.
Michele Maria, Alagoa Nova, PB

Gostaria de receber a revista, pois será de grande utilidade 
para nosso trabalho de prevenção do câncer no município 
de Goiânia. Aproveito a oportunidade para elogiar a 
iniciativa, o conteúdo e a qualidade dos exemplares. 
Ana lúcia de Araújo, goiânia, go 

Sou assessor de comunicação do Hospital Regional 
de Gurupi e gostaria de me cadastrar para receber 
regularmente exemplares da Revista Rede Câncer. 
Zacarias Martins, gurupi, to

Infelizmente, não é possível o envio de edições 
anteriores da revista, pois se encontram esgotadas. 
Informamos que todas as edições da revista 
podem ser acessadas na página www.inca.gov.br/
revistaredecancer. As solicitações para recebimento 
das próximas edições devem ser enviadas para o e-mail 
comunicacao@inca.gov.br ou serem feitas por meio do 
telefone (21) 2506-6108.


