
sOlicitAções
Olá, sou acadêmica de enfermagem da Universidade 
Federal de Santa Maria e pretendo fazer residência 
em hemato-oncologia. Além disso, faço estágios 
nessa área e meu trabalho de conclusão de curso 
está voltado para oncologia infantil. Gostaria de rece-
ber a revista REDE CÂNCER para aprofundar meus 
estudos de oncologia.
marilia Von ende schwertner – santa maria, rs

Sou enfermeira oncológica da Acccom, ONG 
mantenedora em várias assistências aos pacien-
tes do Hospital do Câncer, em Divinópolis (MG), 
e gostaria, se possível, de receber a revista Rede 
CÂNCER. Estou organizando uma pequena biblio-
teca em nosso HC para atender os alunos que nos 
procuram, os que fazem estágio e para as pessoas 
internadas também.
sara lemos – Divinópolis, mG

Sou farmacêutica atuante na área de oncologia e, 
vendo uma edição da revista Rede CânCeR, inte-
ressei-me em recebê-la, para agregar mais conheci-
mentos e me atualizar na área. O que é necessário 
para adquiri-la?
Keilla oliveira

Sou enfermeira da Pesquisa Clínica, trabalho com 
oncologia há pouco mais de dois anos e meio e gos-
taria de receber de forma impressa a revista REDE 
CânCeR e a Revista Brasileira de Cancerologia.
Narelle

Prezadas Marilia, Sara, Keilla e Narelle
Mandem e-mail para comunicação@inca.gov.br 
solicitando a revista e informando seus nomes e 
endereços completos.

pArAbéns
Gostaria muito de receber as edições da revista 
Rede CânCeR. Sou assistente social, especialista 
em saúde pública e trabalho em uma ONG que pres-
ta assistência a pessoas acometidas de câncer em 

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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Natal/RN. O conteúdo da revista é muito interessan-
te, não só para quem trabalha na área de oncologia, 
bem como para todas as pessoas que buscam 
informações sobre a doença.
Parabenizo o INCA pela qualidade das matérias da 
REDE CÂNCER, como também pelas informações 
prestadas no site, em fôlderes etc. Sabemos que a 
informação é palavra-chave para acabar com o pre-
conceito contra o câncer, e o INCA está possibilitan-
do/facilitando à sociedade o acesso e conhecimento 
sobre a doença, favorecendo, assim, a busca das 
pessoas pelo diagnóstico precoce.
michely costa – Natal, rN

Quando internado no HC I (19/07/2013), deparei-
-me com um exemplar da consoladora revista REDE 
CÂNCER, de julho de 2013. Enquanto internado, 
ela foi importante companheira! Ontem, ao voltar, 
encontrei, com muita alegria, a de setembro de 
2013. Procurei a de agosto, mas não tinha nem na 
Diretoria. Poderiam, por favor, me enviar?
mauro rafael torres

Prezado Mauro,
Ficamos felizes em saber que, de alguma forma, 
a revista tornou sua internação menos solitária. 
Aproveitamos para lembrar que a REDE CÂNCER 
é trimestral, por isso você não encontrou o exem-
plar de agosto. 

AgrAdecimentO
Recebemos e agradecemos o envio da revista Rede 
CÂNCER, nº 22, de julho de 2013.
rozangela zelenski – universidade Federal de 
mato Grosso – biblioteca central
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