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Boletim do Registro Hospitalar de Câncer

Fundação Oncocentro de São Paulo
O tema principal desse 36o Boletim RHC é o resumo das principais
mudanças trazidas pela nova versão do software SISRHC, utilizado para
processamento dos dados, requisitos mínimos para sua utilização, além de
informes gerais.
Abaixo mostramos um exemplo do novo visual do sistema.

Nova Tela Inicial

Configuração mínima de equipamento para o novo software
A instalação da nova versão requer alguns requisitos mínimos para o
equipamento e respectivo sistema operacional:
♦ processador Intel Pentium 4 ou superior
♦ sistema operacional Windows 98 SE, Windows 2000, Windows
NT, Windows ME, Windows XP e Windows Vista.
♦ Mínimo de 256 MB de memória RAM (recomendável 512 MB)
♦ Unidade de CD-ROM (recomendável)

Boletim do Registro Hospitalar de Câncer

O novo software SISRHC (versão 5.5)
O software SISRHC tem sido considerado um importante instrumental para processamento dos dados do Registro Hospitalar de Câncer e seu desenvolvimento buscou
sempre e principalmente garantir o máximo de qualidade possível à base de dados
gerada.
O Sisrhc foi atualizado para um novo gerenciador de banco de dados chamado “Firebird”, versão 2.0.
Este software foi reescrito e reformulado, podendo citar como principais alterações:
♦ Novos relatórios: Produtividade, Óbitos Registrados.
♦ Os relatórios Cobrança de Seguimento, Tumores Cadastrados e Óbitos
Registrados podem ser salvos em formato DBF.
♦ Foi incluído o campo telefone na Ficha de Admissão, o qual aparecerá no
relatório Cobrança de Seguimento.
♦ O cadastro de seguimento poderá agora ser adicionado a partir da Ficha de
Admissão, sem ter que voltar à tela principal.
♦ Tanto a topografia quanto a morfologia poderão ser cadastradas também pelo
código numérico.
Essas são algumas das muitas novidades que serão explicadas no arquivo chamado “Manual.doc”, o qual será enviado juntamente com o novo sistema.
IMPORTANTE: o “back-up” deverá ser feito manualmente e somente do servidor.

Informes gerais
♦ Tendo em vista a atualização do software SISRHC, será necessário um trabalho de
conversão dos dados até agora digitados para uma nova estrutura de arquivos. Esta
rotina de conversão será executada pela FOSP. Entraremos em contato com todos os
hospitais, para orientação específica sobre estes procedimentos.
♦ O novo software foi testado em 6 hospitais do Estado: IBCC, IAVC, Graacc, Hospital
São Paulo, Hospital A.C. Camargo e Fund. Fac. Medicina—USP/SP. Agradecemos a
valiosa colaboração das equipes do RHC destas intituições.
♦ Com a chegada do banco de dados de março de 2008, o RHC conta com 262.484
casos analíticos registrados. Com esse banco será realizada nova avaliação de
desempenho das instituições participantes.

Data do próximo envio de dados à FOSP:
10/06/2008.
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