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APRESENTAÇÃO
Com este número do Boletim do Registro Hospitalar de Câncer inicia-se o terceiro ano de existência
desta publicação, criada com o objetivo de veicular informações e dados do Registro Hospitalar do Estado de
São Paulo.
Entendemos que grande parte deste objetivo vem sendo alcançado, uma vez que tem possibilitado a
divulgação de dados e análises atualizadas sobre a base estadual do RHC, mesmo que ainda dirigida a um
público mais restrito. A divulgação de seu conteúdo pelo nosso site tem servido para ampliar seu alcance.
Este primeiro número do ano de 2.003 traz, dentre outras, notícias sobre o evento de lançamento do
CD-ROM “Aspectos Epidemiológicos do Câncer no Estado de São Paulo”, desenvolvido pela área de Epidemiologia da FOSP, lançado no último dia 13 de dezembro.
Embora elaborado pela equipe da FOSP, consideramos este como um trabalho conjunto em que participam todos os hospitais do Estado que alimentam a base de dados estadual do RHC e que contribuiram sobremaneira para sua execução.

Apresentação do CD-ROM

FOTOS DO EVENTO
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Vivemos atualmente um processo de democratização de informações.
Os avanços trazidos, principalmente a partir da Internet, vem fazendo com que a manutenção de grandes bases de dados centralizadas, com acesso restrito a poucas pessoas seja constantemente reavaliada.
De qualquer forma, este é um processo ainda inicial e, principalmente em relação a câncer, é grande a falta de dados e informações consistentes e atualizadas disponíveis.
Desde o início da implantação do Registro Hospitalar de Câncer, em 2.000, a FOSP definiu como um de seus principais objetivos a divulgação das informações referentes à base de dados estadual do RHC da forma mais ampla possível. Iniciou-se este processo com a publicação
do Caderno FOSP nº 3 – Registro Hospitalar de Câncer no Estado de São Paulo – 2.000, criouse o Boletim do Registro Hospitalar de Câncer e, pelo nosso site, disponibilizamos dados atualizados envolvendo as diferentes informações disponíveis sobre câncer.
Mas sem dúvida, este objetivo de democratizar o acesso à informação tornou-se mais visível a partir do lançamento do CD-ROM “Aspectos Epidemiológicos do Câncer no Estado de São
Paulo”, um produto que traz análises elaboradas acerca de mortalidade e dados do RHC no
Estado e que ainda permite o acesso e utilização de um Banco de Dados de mais de 50.000 tumores cadastrados. O formato possibilita ainda a cada usuário executar análises e tabulações
específicas de acordo com suas necessidades, o que se caracteriza num grande instrumental para
análises e trabalhos científicos relativos ao câncer no Estado de São Paulo.
Acreditamos que com a disponibilização da base de dados estadual do RHC no nosso site,
prevista para o início de 2.003, atingimos o nosso objetivo de divulgar as informações disponíveis
sobre câncer no Estado de São Paulo.

INFORMES GERAIS
• o CD-ROM “Aspectos Epidemiológicos do Câncer no Estado de São Paulo” foi enviado a todos
os hospitais de São Paulo que participam do projeto RHC.
• a partir do envio de dados à FOSP ocorrido em dezembro de 2.002, a base de dados estadual
passou a contar com mais de 62.000 casos novos de câncer registrados pelos hospitais,
diagnosticados a partir de janeiro de 2.000.
• dos casos diagnosticados em 2.000, 81,3% têm informação acerca de seguimento e em relação
aos casos de 2.001, o percentual é de 72,1%
• data de envio do próximo Banco de Dados RHC à FOSP - 20/03/2003
• solicitamos que, sempre que possível, o banco de dados seja encaminhado à FOSP através do
e-mail: rhc@fosp.saude.sp.gov.br
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