Breve História da FOSP

Histórico
• 1967, um grupo de professores da FMUSP criou o Centro de Oncologia (CEON) para incentivar e coordenar o estudo e as
atividades no setor de cancerologia. Durante sete anos o CEON desenvolveu atividades educacionais na Faculdade de
Medicina da USP, através de cursos curriculares e palestras, ministradas por professores e especialistas convidados.

•
1974, com a Lei Estadual Nº 195, o Governo do Estado de São Paulo criou a Fundação Centro de Pesquisa em Oncologia
(FCPO). A proposta era substituir o CEON, incentivando a pesquisa, o ensino e a assistência em cancerologia, estimulando
atividades de prevenção e detecção precoce do câncer.
•
1986 passou a ser denominada Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP). A Fundação que até então priorizava um
conjunto de ações preventivas junto às mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer de colo uterino ou mama,
ampliou suas atividades de modo a funcionar também como assessora na formulação e condução da política de saúde na
área de Oncologia no âmbito do Estado de São Paulo.
•
Mais tarde com a criação do SUS, e conseqüentemente com a maior integração entre as instituições da área da Saúde,
concluiu-se que era mais fácil desenvolver algumas atividades assistenciais executadas pela FOSP em outras Unidades de
Saúde e Hospitais Públicos ou Filantrópicos, sem perda da qualidade e inclusive com avanço no que diz respeito à pratica
operacional. A Fundação Oncocentro de São Paulo é uma instituição geradora de condições para o aprimoramento de
ações médico-assistenciais em oncologia, constituindo-se em órgão de apoio da Secretaria de Saúde para assessorar a
política de saúde em câncer no Estado.
•

OBJETIVOS DA FOSP
• promover a formação de cancerologistas e o treinamento de técnicos especializados;
• pesquisar novos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer e de doenças
correlatas;
• desenvolver esforços visando a identificação e prevenção de fatores cancerígenos de natureza
química, física ou biológica;
• divulgar entre os profissionais de Medicina e outros ligados à área de saúde, assim como junto ao
público, ensinamentos essenciais sobre cancerologia;
• registrar os casos de câncer e empreender estudos epidemiológicos;
• cooperar técnica e administrativamente com entidades públicas e particulares, mediante
convênios, para fins de pesquisa, ensino e assistência em cancerologia.
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FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
• Três departamentos fundamentais:
• 1) Laboratórios
• 2) Registro Hospitalar de Câncer da FOSP
• 3) Reabilitação

REABILITAÇÃO

REABILITAÇÃO
• A FOSP possui uma equipe multidisciplinar, composta por Cirurgiões Dentistas,
Psicólogo, Assistente Social e Técnicos de Laboratório especializados em Prótese
Buco Maxilo Facial, a fim de proporcionar um atendimento de qualidade, que
contemple os aspectos físicos, psicológicos e sociais da reabilitação.
•
• A produção nesta unidade nos últimos anos é apresentada no quadro abaixo:
•
• Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 Média Anual
• Pacientes 940 835 825 849 881 866
• Atendimentos 5.0994.191 4.055 5.088 5.489 4.784
• Próteses
734 523 503 692 672 625

Registro Hospitalar de Câncer da FOSP
• Registro Hospitalar de Câncer da FOSP coleta dados dos pacientes atendidos no Estado
• RHC FOSP
• O Ministério da Saúde estabelece, como um dos critérios para credenciamento de um hospital na Rede de Atenção
Oncológica, a implantação e manutenção de um Registro Hospitalar de Câncer na instituição. No Estado de São
Paulo, por atribuição da Secretaria de Estado da Saúde, cabe à Fundação Oncocentro a coordenação,
reestruturação e processamento do Registro Hospitalar de Câncer.
• O Registro Hospitalar de Câncer (RHC), do setor de Informação e Epidemiologia da FOSP, recebe informações
oriundas de 72 hospitais do Estado. O RHC coleta dados de todos os pacientes atendidos nos hospitais, com
diagnóstico confirmado de câncer, e tem a finalidade de avaliar a assistência prestada nesses hospitais. Com esses
dados, consegue-se uma visão global sobre a situação do câncer no Estado, localizações mais frequentes,
estadiamento no momento do diagnóstico e distribuição dos casos no Estado. A base de dados fica à disposição de
gestores e pesquisadores. Este conhecimento pode trazer melhorias significativas na atenção médica prestada e
servir como fonte de informações para o planejamento administrativo e controle eficiente do seguimento dos
pacientes atendidos em cada instituição.
• Com o intuito de melhorar a qualidade dos dados, a FOSP tem oferecido cursos de treinamento aos registradores
de câncer dos hospitais que enviam informações ao RHC.

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
• Laboratórios:
•
•
•
•

Anatomia patológica
Imuno histoquímica
Citologia
Biologia molecular

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
• Laboratórios:
•
•
•
•
•

Anatomia patológica (4 médicos)
Dr Rubens
Dr Mariana
Dr Munir
Dr Otavio
últimos anos é apresentada no quadro abaixo:
Descrição 2013
2014
2015
2016
(FISH)
207
235
342
328
IPX
9.936
10.668 22.612 25.316
AP (lâm) 11.073 12.529 14.274 11.209
CIto
212.764 238.427 232.285 254.115
(MEQ) 426

2017
256
27.015
10.879
207.153
9.542

Média Anual
274
18.989
11.993
228.949
1.994

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
• Citologia
• Foram realizados 207.727 exames de citologia cérvico-vaginal provenientes de
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Grande São Paulo e Interior do Estado
no ano d
• O laboratório de citologia:onta com 5 médicos patologistas, 28 citotécnicos.
• Monitoramento Externo de Qualidade (MEQ) dos exames citológicos de
prevenção do colo uterino. No ano de 2017, foram realizados 9542 exames de
revisão externa de citologia cérvico-vaginal, provenientes de 5 laboratórios de
citologia do estado de São Paulo, credenciados pelo SUS.

Laboratório de imuno histoquímica
• Laboratório De Imuno Histoquímica 2007:
• -Painel de mama (212)(três anticorpos):
• RE
• RP
• HER-2

Laboratório de imuno histoquímica
• Laboratório De Imuno Histoquímica 2017:
• 3400 casos (18.000 lâminas)
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel de mama
Sitío primário
Partes moles
Linfomas
Próstata
Pele
Gineco
Variados

Laboratório de imuno histoquímica
• Laboratório:
• Consultores
•
•
•
•
•

Dr Falzoni (Partes Moles)
Dra Claudia (Linfomas)
Dra Cristiane (Linfomas)
Dra Miriam Soto(pele)
Dr Vitor Paes (SNC)

Laboratório de imuno histoquímica
• Laboratório De Imuno Histoquímica 2013:
• FISH para her2(2013)

Laboratório de imuno histoquímica
• Laboratórios:
• Técnicos:
•
•
•
•
•
•

Mércia
Luiz Mário
Sueli Regina
Sueli Maria
Milena
Ester

Laboratório de imuno histoquímica
• Laboratório:
• Médicos:
•
•
•
•

Dr Adriano
Dr Marcos
Dra Lidiane
Dr Alexandre

Laboratório de imuno histoquímica
• Laboratório:
• Médicos:
•
•
•
•

Dr Adriano
Dr Marcos
Dra Lidiane
Dr Alexandre

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gerentes:

-Cidinha
-Luciana

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
• 40 anos da FOSP
• Homenagem ao
Prof Edmundo Pinto da Fonseca,
um dos fundadores foi homenageado
com a entrega de uma placa

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
últimos anos é apresentada no quadro abaixo:

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
últimos anos é apresentada no quadro abaixo:

• ALMOÇO: 11:30-13:00
• 1) Salt and Pepper (quilo) Rua Oscar Freire, 2293 – Pinheiros
• Desconto de 10%

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
últimos anos é apresentada no quadro abaixo:

• ALMOÇO: 11:30-13:00
• 2) Flor da chapada- Lanches e pratos feitos• Na frente da estação Sumaré.

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
últimos anos é apresentada no quadro abaixo:

• ALMOÇO: 11:30-13:00
• 3) Sofia(quilo+Chique)
• Oscar freire esquina com Cardial

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

