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Boletim do Registro Hospitalar de Câncer

F U N DA Ç Ã O O N C O C E N T RO D E S Ã O PAU L O

I Encontro dos Registros Hospitalares de
Câncer do Estado de São Paulo
O I Encontro dos Registros Hospitalares de Câncer
do Estado de São Paulo, ocorrido nos dias 10 e 11 de novembro de 2.001, em São José
dos Campos, constituiu-se em
momento de grande importância, uma vez que possibilitou,
além de discussões específicas
acerca do Projeto RHC, o encontro da maioria das Instituições onde o Registro Hospitalar de Câncer encontra-se implantado. Desta forma, foi
possível uma troca de experiências e de conhecimento bastante rica, que certamente resultará no aperfeiçoamento do
trabalho ora executado.
As palestras apresentadas foram igualmente enrique-

cedoras, trazendo uma visão geral acerca dos Registros de Câncer, mudanças
ocorridas ao longo do tempo e ainda da necessidade e
importância de se dispor de
informações sistematizadas
que possibilitem avaliar
situações e resultados com
base em dados de qualidade.
Outro momento
importante foi o curso de
reciclagem oferecido aos
registradores, contando
com a presença efetiva dos
participantes, que aproveitaram o momento para colocar dúvidas e dificuldades
bastante pertinentes, fazendo com que o curso se tor-

Componentes da mesa de abertura. Ao centro, Dr. José da
Silva Guedes, Secretário de Estado da Saúde.

Uma visão geral da platéia

nasse participativo ao invés
de meramente expositivo.
Finalmente, o lançamento da publicação Registro Hospitalar de Câncer no
Estado de São Paulo - 2.000,
3º volume da série Cadernos FOSP, apresentou o
primeiro produto de todo
trabalho conjunto (FOSP e
Hospitais) a partir da implantação, procedendo o
registro de casos novos
diagnosticados em 2.000,
constituindo-se na primeira
publicação do Estado de
São Paulo com significativo
volume de casos registrados e analisados.
Abaixo, alguns momentos do Encontro.

Recepção aos participantes do Encontro.

Lançamento Cadernos FOSP Volume 3
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Nova versão do software SISRHC/FOSP - versão 1.5
Durante o Encontro dos Registros Hospitalares de Câncer foi distribuída versão atualizada do software SISRHC, que trouxe como um dos principais produtos, a possibilidade de emissão de gráficos padronizados que complementam alguns relatórios. A visão gráfica sempre traz ganhos na análise dos dados e desta forma cada Registro
Hospitalar pode contar com um instrumental a mais para promover a divulgação de seus casos registrados.
Outra atualização efetivada foi a inclusão de um relatório de Indicadores de Avaliação, que permite à equipe
do RHC de cada Hospital, a emissão de parte dos indicadores monitorados pela FOSP. O objetivo principal desta
inclusão é oferecer a cada RHC a possibilidade de monitorar seus indicadores periodicamente, não sendo necessário esperar que a FOSP os divulgue após o recebimento dos Bancos de Dados. O acompanhamento de indicadores
continuará a ser feito pela Fundação Oncocentro mas acredita-se que o fato do próprio Hospital ter a possibilidade
de fazê-lo poderá trazer melhoras consideráveis na qualidade dos dados.
Mais uma vez ressalta-se a importância de que seja procedida a atualização de versão para que todos os Hospitais estejam coletando e encaminhando dados de maneira padronizada e com o mesmo nível de consistência.

Divulgação de Dados

Informes Gerais

Tem sido observado um
crescimento no número de Instituições que começam a divulgar os
dados do RHC através de periódicos, boletins ou jornais internos. E
no decorrer do tempo, estes vão se
aperfeiçoando e fazendo com que o
Registro Hospitalar e suas possibilidades fiquem conhecidos por
todas as áreas do Hospital, o trabalho dos profissionais sendo mais
valorizado e, por conseqüência uma
significativa melhora na qualidade
dos dados é alcançada. É importante garantir a continuidade destas
iniciativas, esperando que cada vez
mais se multipliquem.

► A FOSP iniciou a distribuição dos Cadernos FOSP - Volume 3
através de uma mala direta que inclue os Departamentos da Secretaria
Estadual de Saúde, todas as Secretarias Municipais de Saúde do
Estado, Faculdades de Medicina, Sociedades, Registros Hospitalares
de Câncer de outros Estados, Conselhos de Classe e áreas afins. Os
Hospitais que desejarem receber mais exemplares poderão solicitá-los
(via Instituição) por e-mail - dtc@fosp.saude.sp.gov.br ou FAX 11–
3083-2362 aos cuidados da Diretoria Técnica Científica.
► O site da FOSP está sendo atualizado e dentro em breve conterá
um resumo dos dados apresentados no Cadernos FOSP - Volume 3.
Visite - www.fosp.saude.sp.gov.br
►A data de próximo envio de Banco de Dados à FOSP está marcada
para 20/12/2001. Mais uma vez solicitamos que esta data seja
cumprida, lembrando que deverão estar sendo encaminhados casos
novos com data de diagnóstico referente ao 2º trimestre/01, registros
de seguimento e as alterações, correções e atualizações efetuadas.

Este é o último Boletim de 2.001 e sempre que o ano termina é comum parar para pensar no
ano que passou, fazer um balanço de realizações ou insucessos e planos para o ano que se inicia. O
maior prazer é sempre chegar ao final do ano com a certeza de que construímos algo, que crescemos
como pessoa, que promovemos mudanças, mesmo que sejam apenas interiores. Tudo que fazemos,
pensamos, dizemos, envolve outros ao nosso redor que ouvem, recebem e podem até chegar a compartilhar de nossos ideais e metas. É assim que se constrói algo em conjunto, que se consolida, quando
o sentimento de construção faz com que todos tenham objetivos comuns e busquem maiores realizações. Foi assim com nosso projeto Registro Hospitalar de Câncer em 2.001. O projeto agora é realidade, e se firmou através da união de idéias que vieram a partir de um grupo muito pequeno, mas que foi
ganhando adeptos e espaço e vem se firmando como algo muito maior.
Que em 2.002 possamos todos compartilhar de muitas idéias, aperfeiçoar as conquistas, pensar
coisas novas, ampliar horizontes e, o mais importante, buscar por dias melhores, de muita esperança,
de muita paz !
Feliz Natal. Um grande Ano Novo !
Equipe RHC—FOSP
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