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Fundação Oncocentro de São Paulo

BOLETIM RHC
Registros Hospitalares de Câncer
Os Registros Hospitalares de Câncer têm como prioridade melhorar
o atendimento médico dispensado aos pacientes com câncer. Seus dados retratam a magnitude do câncer na instituição, constituindo fonte de
informações sobre a qualidade da assistência, planejamento administrativo e assistencial, além de fornecer subsídios para programas de prevenção, controle e tratamento do câncer na população.
Casos nãonão-analíticos
Considerando a importância dos RHCs, são necessários o monitoramento constante e a adoção de estratégias e medidas que acompanhem
as mudanças no panorama da atenção ao paciente oncológico. Desta forma, a FOSP solicita a todas as Instituições da Rede de Atenção Oncológica do Estado de São Paulo e Hospitais voluntários que, além do registro
de casos analíticos, façam, também, o registro dos casos nãonão-analíticos,
analíticos
isto é, aqueles pacientes que se enquadram na seguinte condição:
Caso de câncer diagnosticado e com toda ou parte da terapêutica realizada
em outro Hospital (inclui pacientes admitidos em sua Instituição, apenas, para
complementação de uma modalidade de tratamento).

SISSIS-RHC
No SIS-RHC, a variável DIAGPREV (diagnóstico e tratamento anterior) apresenta as seguintes modalidades: 1- Sem diagnóstico e sem tratamento; 2- Com diagnóstico e sem tratamento; 3- Com diagnóstico e
com tratamento; 4- Outros. Os casos não-analíticos são aqueles que se
referem às opções 3 e 4.
4
Por que os casos nãonão-analíticos devem ser incluídos?
O objetivo de construir uma base de dados com todos os casos de
câncer que chegam à Instituição – analíticos e não analíticos – é conhecer melhor o perfil do paciente oncológico e sua condição de chegada,
independentemente de ter realizado tratamento prévio, não perdendo
aqueles casos que, por algum motivo, procuraram atendimento no Hospital, consumindo tempo e recursos.
Desta maneira, a FOSP conta com sua valiosa colaboração e está
estudando novos métodos de avaliação dos casos nãonão-analíticos, visando o melhor aproveitamento dos dados.
Informe Geral
Próximo envio de dados: 10/03/2011.
A FOSP deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
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