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Introdução: O câncer é considerado, nos dias atuais, a segunda maior causa de mortalidade
da população mundial, apesar do desenvolvimento de inúmeros estudos científicos e da
descoberta de várias alternativas tecnológicas para o tratamento da doença. A enfermidade
em questão também figura como a segunda maior causa de morte no território brasileiro.
Como conseqüência do aumento de casos diagnosticados e tratados da doença, juntamente
com o desenvolvimento de tecnologias e aperfeiçoamento de tratamentos, há uma
significativa elevação dos custos designados aos tratamentos dos pacientes. O alto gasto
exigido no tratamento dos enfermos tem impactado, de forma preocupante, o sistema de
saúde. Portanto, uma boa gestão dos recursos financeiros destinados ao tratamento da
doença é indispensável tanto no setor privado, que deve gerenciá-los a preços
competitivos, como no setor público, que necessita, devido às restrições orçamentárias que
enfrenta continuamente, de um maior controle de consumo e de gastos. Objetivos: Traçar o
perfil dos pacientes oncológicos internados no período e investigar os fatores impactantes
na conta hospitalar do paciente oncológico. Métodos: O presente estudo será realizado no
serviço de faturamento de um hospital de ensino, considerado centro de referência nacional
na área de saúde, situado no interior do estado de São Paulo. Será realizado um estudo
descritivo exploratório, de abordagem quantitativa, por meio de análise documental
relativa ao período retrospecto de janeiro de 2010 à dezembro do mesmo ano. Os
resultados serão organizados em: número absoluto, média, valor máximo e mínimo,
mediana e desvio padrão e apresentados em tabela. Resultados Esperados: Espera-se
identificar os fatores impactantes na conta hospitalar do paciente oncológico.
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