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Apresentação
O tema principal deste 17º
número do Boletim RHC é o II
Encontro dos Registros Hospitalares de Câncer do Estado de São
Paulo, promovido pela Fundação
Oncocentro, na cidade de Santos,
evento que reuniu um número ex-

pressivo de coordenadores e registradores das Instituições onde o
RHC encontra-se implantado.
Sendo assim, apresentamos
aqui, além de Informes Gerais, um
resumo dos principais momentos do
Encontro.

II Encontro dos Registros Hospitalares de Câncer
do Estado de São Paulo
Nos dias 30 e 31 de agosto de 2.003 a Fundação On
cocentro de São Paulo promoveu, na cidade de Santos, o II Encontro dos Registros Hospitalares de Câncer
do Estado de São Paulo. A abertura do evento contou
com a presença do sr. Secretário de Estado da Saúde,
Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, que destacou a importância do Registro Hospitalar de Câncer no Estado
de São Paulo, Dr. Edmur Flavio Pastorelo, diretor presidente da FOSP, Dra. Maria Cecilia M. M. A. Correa, coDra. Maria Cecilia M. M. A. Correa, Dr. Paulo Eduardo ordenadora de saúde da Secretaria de Estado, Dr. PauMachado, Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, Dr. Edmur lo Eduardo Machado, vice presidente da FAPESP e Dr.
Flavio Pastorelo, Dr. José Ricardo Martins Di Renzo
Jose Ricardo Martins Di Renzo, diretor da DIR XIX Santos. Estiveram representadas 51 instituições do Estado onde o RHC encontra-se implantado, num total de aproximadamente 150 pessoas entre coordenadores, registradores, convidados e palestrantes. Além de apresentações diversas, mesas redondas e treinamentos, ocorreu
durante o evento uma exposição de pôsteres apresentados por alguns hospitais, com premiação para o melhor trabalho (detalhes à pág. 2).
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Exposição de trabalhos durante o II Encontro dos Registros Hospitalares
Este II Encontro incluiu em sua programação a apresentação de trabalhos na categoria pôster,
tendo sido estabelecido como um dos critérios para inscrição a utilização de dados do Registro Hospitalar
de Câncer. O melhor trabalho seria premiado com um microcomputador e uma impressora.
Foram inscritos 15 trabalhos, representando 10 instituições, expostos durante o evento. Os pôsteres foram avaliados por uma Comissão Julgadora que considerou haver empate entre dois trabalhos - um
apresentado pela equipe RHC do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e o outro pela equipe do Hospital Amaral Carvalho de Jaú.
A comissão decidiu por atribuir o prêmio à equipe de São José do Rio Preto considerando todo trabalho desenvolvido desde a implantação do RHC, e como forma de superar dificuldades observadas na
fase de teste do novo software, frente à configuração defasada do equipamento de informática utilizada
pelo RHC naquela Instituição.
Os trabalhos premiados foram: “Tumor cerebral - análise de 58 casos”, de autoria de José Altino,
Maria Adélia V. Inácio e Fábio L. Couto (Hospital Universitário de São José do Rio Preto) e “Avaliação do
estadiamento e sobrevida dos 5 cânceres mais prevalentes no Hospital Amaral Carvalho”, elaborado por
Vinicius L. Vazquez, Ana G. Sálvio, José Getulio M. Segalla, Rute M. M. Capra e Selma A. R. Zuliani. Abaixo,
fotos do momento da premiação.

Dr. Edmur Pastorelo (presidente da FOSP), Maria Adélia V.
Inácio e Dr. José Altino (Hosp Univ de S José do Rio Preto)

Dr. Vinicius L. Vazquez, Dr. Jose Getulio M. Segalla, Selma A.
R. Zuliani, Dr. Edmur F. Pastorelo, Rute M. M. Capra

Informes Gerais
► durante o II Encontro dos Registros Hospitalares foi apresentada e entregue a todos
os Hospitais a versão 2.0 do SISRHC. É importante destacar que o próximo Banco de
Dados a ser encaminhado à FOSP em 29/09/03 deverá ser gerado a partir desta
versão. Os hospitais que encontrarem dificuldades na sua operação devem entrar em
contato com a equipe da FOSP para as devidas orientações.
► conforme já salientado, a nova versão do Sistema exige uma configuração mínima de
equipamento para sua instalação e funcionamento adequados, o que pode implicar, em
alguns casos, na necessidade de mudanças de máquina ou melhorias na configuração
das existentes. Havendo dúvidas quanto à adequação dos micros, problemas na
instalação ou mesmo na performance do software, é importante entrar em contato com
a equipe da FOSP (RHC e/ou Informática) para avaliação das reais necessidades.

► a data para envio de dados à FOSP em dezembro está marcada para 18/12/2003 .
► notícias sobre o II Encontro, assim como fotos dos principais momentos podem ser
vistas pelo site da FOSP - www.fosp.saude.sp.gov.br
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