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Prezado leitor,

Neste número especial, comemoramos a 10ª 
edição da revista rede câncer. A boa receptivi-
dade por parte dos leitores de todo o país mostra 
o acerto na escolha da linha editorial desta publi-
cação jornalística, que tem como objetivo principal 
a divulgação científica. Usar uma linguagem clara 
para falar com públicos diversos, promovendo o 
debate sobre conceitos básicos da ciência que in-
terferem na vida de cada um é a melhor forma de 
promover a mobilização social. Mobilização que 
consideramos imprescindível para o controle do 
câncer. Além de importante ferramenta de comu-
nicação, a rede câncer é também uma oportuni-
dade para exercer a cidadania, ao informar sobre a 
doença e desmitificá-la.

Como parte das comemorações, queremos 
ampliar o conhecimento sobre os nossos leitores. 
em breve, todas as pessoas cadastradas receberão 
uma carta-resposta, que poderá ser enviada de volta 
para a revista gratuitamente pelo correio. A carta é 
um questionário de avaliação e também funcionará 
como recadastramento dos endereços para os quais 
são enviadas as versões impressas. Essa é mais uma 

Comunicação em 
linha com a gestão

iniciativa para o constante aperfeiçoamento da publi-
cação. contamos com a participação de todos.

Excepcionalmente neste número, abrimos 
o espaço das notas para o encarte especial com 
informações de destaque da Estimativa 2010: Inci-
dência de Câncer no Brasil, publicação do Institu-
to Nacional de Câncer que pode ser acessada na 
íntegra pelo site www.inca.gov.br/estimativa/2010. 
Com informações de referência para este ano e 
para 2011, o estudo tem como proposta constituir-
-se em uma ferramenta de planejamento, gestão e 
avaliação do Sistema Único de Saúde (SUS), útil a 
todos os que desempenham papéis no controle do 
câncer no país.  

Também trazemos à discussão o tema Respon-
sabilidade Social. A reportagem mostra que o con-
ceito tem sido usado pela indústria do tabaco como 
estratégia para compensar o avanço das restrições 
legais à publicidade de seus produtos. A alimenta-
ção volta à pauta na entrevista com carlos Augusto 
Monteiro, médico e professor titular do Departamen-
to de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Boa leitura!
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