ç
Funda

ão On

ulo
S ão P a
e
d
o
r
cocent

Ano I,Boletim 5
Setembro de 2.001

Boletim do Registro
Hospitalar de Câncer
APRESENTAÇÃO
Há mais de 2 anos, a atual equipe da Unidade de Epidemiologia da FOSP
trabalha na implantação do Registro Hospitalar de Câncer em São Paulo,
sendo esse o seu projeto prioritário. Hoje avaliamos como bastante satisfatórios os resultados alcançados até aqui. O RHC, implantado em 50 hospitais, aumenta paulatinamente a cobertura do registro de casos novos de
câncer, melhora significativamente a qualidade da informação e incorpora
dados referentes ao seguimento dos pacientes. Conforme o planejado anteriormente, estaremos realizando em novembro próximo o I Encontro dos
Registros Hospitalares de Câncer do Estado de São Paulo e também lançando um novo volume dos CADERNOS FOSP, com um estudo detalhado da
base de dados estadual de 2.000 do RHC. Podemos dizer que, graças ao
trabalho conjunto envolvendo os hospitais e a FOSP, atingimos a nossa mePontos especiais
de interesse:

INFORMES GERAIS

• Informes gerais

● durante o I Encontro dos Registros Hospitalares de
Câncer será disponibilizada uma nova versão do software
SISRHC da FOSP
● o site do INCA está disponibilizando para consulta on
line o Manual TNM. Acesse pelo seguinte endereço:

• I Encontro dos Registros Hospitalares
de Câncer de São
Paulo

http://www.inca.org.br
● o site da FOSP, reformulado, traz agora a relação de
todos os hospitais e profissionais que participam do RHC
● atenção para a data do próximo envio de dados à
FOSP: 20/12/2.001

• Reformulação do site
da FOSP

FOSP promoverá Encontro dos Registros
Hospitalares de Câncer de São Paulo
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Mudanças no site da FOSP
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Visite nosso site: http://www.fosp.saude.sp.gov.br

Fundação Oncocentro de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 351 - 12º andar
CEP- 01246-901

Fones: (11) 3082-1955
(11) 3062-8017
rhc@fosp.saude.sp.gov.br

