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INTRODUÇÃO

No Brasil, o câncer de ovário é o sexto câncer mais

incidente entre as mulheres1. Dados da literatura

sugerem que as hospitalizações estão entre os recursos

mais custosos no gerenciamento dessa doença2. O

objetivo desse trabalho é investigar o perfil das

hospitalizações por câncer de ovário no sistema de

saúde suplementar brasileiro e os custos associados a

esse recurso no período de 2015 a 2019.

METODOLOGIA

Os dados foram obtidos na base de dados da Agência

Nacional de Saúde, que está publicamente disponível3.

Foram analisados o número de hospitalizações e

custos relacionados no período de 2015 a 2019. As

taxas de hospitalizações (por 100 mil mulheres) foram

obtidas pela razão do número de hospitalizações pelo

total de mulheres beneficiárias de planos de assistência

médica na ANS3. Os parâmetros foram analisados de

acordo com as modalidades de operadoras utilizando a

classificação da ANS: autogestão (AG), cooperativa

médica (CM), filantropia (FT), medicina de grupo (MG)

e seguradora especializada em saúde (SS). As análises

foram realizadas por meio de frequências absolutas e

relativas para variáveis categóricas e medidas de

tendência central e dispersão para variáveis contínuas.

Os custos foram inflacionados para 2021, utilizando o

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA –

IBGE)4.

RESULTADOS
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CONCLUSÃO

A média de idade das pacientes foi de 56 anos (DP 16).

Entre 2015 e 2019, 13.127 hospitalizações por câncer

de ovário foram registradas, representando uma média

anual de 2.625 (DP 229) e uma taxa de 18,4 (DP 2,36).

Esse volume representou um custo de R$ 200.674.958

no período, um custo médio anual de R$ 40.134.992

(DP R$ 6.888.176) e um custo médio por internação de

R$ 15.209 (DP R$ 1.504). Durante o período, houve

um crescimento tanto na taxa de hospitalização,

variando de 14,5 em 2015 a 19,8 em 2019 (+37%)

(Gráfico 1) quanto nos custos (+25%: R$ 30.498.145

em 2015 a R$ 38.014.285 em 2019). Em relação às

operadoras, quando analisado o número absoluto, o

maior volume de internações foi observado na CM

(6.017; MG: 3.634; SS: 1.968; AG: 1.154 e FT: 354).

As hospitalizações por câncer de ovário representam

uma carga econômica considerável para o sistema

suplementar de saúde brasileiro e seus números

apresentam uma crescente ao longo dos 5 últimos anos.

A adoção de métodos de prevenção e tratamento

efetivos, com potencial de reduzir o número de

hospitalizações é uma das estratégias que pode otimizar

a alocação de recursos e reduzir o impacto financeiro.
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A SS apresentou a maior taxa de hospitalização (14,4;

FT: 13,5; CM: 12,8; MG: 11.0; AG: 8,8), entretanto, esta

foi a única com um declínio importante na taxa ao longo

do tempo (-44%; AG:+130%; FT:+85%; CM:+55%; MG: -

2%) (Gráfico 1). A CM foi a modalidade com os maiores

custos no período (R$ 67.843.219; MG: R$ 60.891.942;

SS: 43.169.698; AG: 24.706.785; FT: 4.063.313) (Gráfico

2), porém quando analisado o custo por internação a SS

foi a primeira no ranking (R$ 21.936; AG: R$ 21.410; MG:

R$ 16.756; FT: R$ 11.478 e CM: R$ 11.275) (Gráfico 3).
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Gráfico 1: Taxa de hospitalização por câncer de ovário – geral e por

modalidade de operadora (por 100 mil beneficiárias) ao longo do

tempo (2015 a 2019)

Gráfico 2: Custos totais com hospitalizações por câncer de ovário

de 2015 a 2019 por modalidade de operadora de saúde

Gráfico 3: Custos por hospitalização por câncer de ovário de 2015 a

2019 por modalidade de operadora de saúde

https://www.inca.gov.br/
http://www.ans.gov.br/anstabnet/index.htm
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

