
 
 

 1 

Resumo 

A qualidade de morte: “Ranking” dos cuidados ao final da vida no mundo 

Um relatório do “the Economist Intelligence Unit”, comissionado pela “Lien Foundation” - 2010
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Avanços nos cuidados em saúde são responsáveis por ganhos significativos de qualidade de vida em 

um passado recente: as pessoas estão vivendo mais e com mais saúde, em média. Porém, a 

“qualidade de morte” é outro assunto. A morte, mesmo inevitável, é aflitiva de se enfrentar, e – em 

muitas culturas – ainda um tabu. 

De acordo com a Aliança Mundial de Cuidados Paliativos (“Worldwide Palliative Care Alliance”), 

ainda que mais de 100 milhões de pessoas se beneficiam de Hospices e Cuidados Paliativos 

anualmente (incluindo familiares e cuidadores), menos de 8% que precisam deste tipo de assistência 

tem seu acesso garantido. Outro aspecto importante é que, mundialmente, a formação em Cuidados 

Paliativos é raramente incluída no currículo educacional dos profissionais de saúde. Além disso, a 

disponibilidade de drogas para dor – o tópico mais básico quando se fala em minimizar sofrimento 

dos pacientes – é lamentavelmente inadequada na maior parte do  mundo, muitas vezes devido a 

preocupações relativas ao seu uso ilícito e ao tráfico de drogas. 

O “Economist Intelligence Unit”, comissionado pela “Lien Foundation” – uma organização 

filantrópica de Singapura – elaborou um índice de qualidade de morte, posicionando cada país em 

relação à sua provisão de cuidados ao final da vida, a partir dos scores obtidos.2 O Índice de 

Qualidade de Morte mediu o desenvolvimento atual da assistência prestada nos cuidados ao final da 

vida em 40 países. Neste índice, foram incluídos aspectos quantitativos e qualitativos, procurando-se 

incluir aspectos éticos e sociais relacionados ao processo de morrer, envolvendo quatro categorias 

relacionadas aos cuidados ao final da vida: ambiente da assistência em saúde, disponibilidade de 

cuidados, custos e qualidade. Não foram incluídos no estudo dados acerca de mortes violentas ou 

acidentais. 

O relatório também aponta aspectos-chave que devem ser considerados ao se discutir Cuidados 

Paliativos, especialmente no que tange aos cuidados ao final da vida: 

� O Reino Unido lidera o mundo em qualidade de morte; muitas nações em desenvolvimento 

precisam trabalhar para alcança-lo (mesmo com um sistema de saúde que está longe de ser 

perfeito); 

� Combater percepções errôneas sobre a morte e tabus culturais é crucial para melhorar os 

Cuidados Paliativos no mundo; 

� Os debates públicos sobre eutanásia e suicídio assistido podem chamar a atenção, porém 

representam uma ínfima minoria das mortes; 

� Disponibilidade de medicamentos é o tópico mais importante na prática; 
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� Os recursos do Estado para prover cuidados ao final da vida são limitados, e há a priorização 

do tratamento modificador da doença; 

� Mais Cuidados Paliativos podem significar menos custos com a saúde; 

� Um alto nível de reconhecimento político e suporte político é crucial para o 

desenvolvimento dos Cuidados Paliativos; 

� As necessidades na área de Cuidados Paliativos não significam necessariamente cuidados em 

instituições, mas mais treinamento é necessário em todos os âmbitos. 

Ainda que variável de país para país, está ocorrendo um processo global de transição demográfica, 

com o envelhecimento da população e aumento das doenças crônico-degenerativas, e isto traz 

implicações dramáticas para os governos ao redor do mundo. E, com isso, também crescem o 

número de pessoas dependentes e a necessidade de cuidadores.  

Para a própria comunidade dos Cuidados Paliativos, isso também implica em novos e complexos 

problemas para serem manejados. Enquanto o câncer – o catalizador da criação de muitos serviços – 

tem um prognóstico razoavelmente bem estabelecido, condições como doenças cardiovasculares, 

demências, artrites e diabetes são menos previsíveis. Estas doenças crônicas apresentam um 

declínio mais lento, com várias intercorrências ao longo do processo, muitas delas manejáveis e que 

não resultam na morte propriamente dita. 

O acesso aos serviços também precisa ser revisto. Segundo um estudo de 2006, do IOELC 

(Observatório Internacional de Cuidados ao Final da Vida), mais de 150 países estão ativamente 

engajados em prover Cuidados Paliativos, porém, muitos destes serviços estão inacessíveis à 

população geral. De 234 países entrevistados no estudo, apenas 35 alcançaram um nível notável de 

integração com as ações principais de saúde. Já de acordo com a OMS, cerca de 05 bilhões de 

pessoas vivem em países nos quais não existe ou é insuficiente o acesso a medicações para controle 

de dor severa ou moderada. 

Na página a seguir (figura 01), encontra-se o ranking geral obtido pela pesquisa, no qual o Brasil 

encontra-se na 38ª posição. O relatório aponta que – apesar da existência de alguns serviços de 

grande excelência – os países de pior classificação no ranking (como China, México, Brasil, Índia e 

Uganda) tem progredido lentamente na provisão de assistência no final da vida. O relatório 

menciona, porém, que a pesquisa incluiu um número limitado de países, e possivelmente estes 

países citados estão em posições mais favoráveis se comparados a seus pares. Outro fator levantado 

para explicar estes baixos índices é o fato da assistência em saúde ainda ser hospitalocêntrica 

fortemente centrada em tratamentos modificadores da doença.  

Mesmo que fatores culturais sejam de difícil mensuração, o Índice de Qualidade de Morte incluiu um 

item chamado “Conhecimento público sobre cuidados ao final da vida”, medido de 1 a 5. O Brasil 

teve índice 2, indicando ainda baixo conhecimento do público em geral sobre o tema. O relatório 

aponta que a população deve ser informada sobre os cuidados ao final da vida, principalmente 

através de estratégias que desmistifiquem a morte, mostrando que trabalhar com Cuidados 

Paliativos é – principalmente – trabalhar com vida. 
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Figura 01 – Score geral – “Qualidade de morte” 
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Outro aspecto mensurado pela pesquisa é, por exemplo, a disponibilidade e o uso de opióides, já 

que o controle da dor é a porta de entrada para a integralidade deste cuidado; este item também é 

medido por escores de 1 a 5, e o Brasil tem escore 3. São elencados os seguintes aspectos como 

entraves para a disponibilidade e o uso de opióides: as complexas leis de controle de narcóticos, que 

restringem a venda da morfina, e o despreparo de médicos e enfermeiros na administração deste 

tipo de medicamento. 

Os serviços que prestam cuidados ao final da vida ao redor do mundo são mantidos através de 

diversas fontes de financiamento, especialmente ligados à filantropia, a entidades religiosas, ao 

pagamento pelo próprio paciente, ou modelos híbridos. Deve-se ressaltar que os cuidados para 

pacientes não-oncológicos, cuja prevalência tem aumentado, tendem a ser de maior duração e, com 

isso, os custos também tenderão a ser maiores para esta população. Com maior demanda 

populacional, os gestores e economistas da área da saúde precisarão desenvolver novos modelos de 

gestão dos recursos financeiros. 

Todavia, o relatório afirma que é imprescindível o desenvolvimento de políticas governamentais 

específicas para esta área de atuação, incluindo-se aí os aspectos financeiros: apenas uma minoria 

de países ao redor do mundo reconhecem os cuidados ao final da vida em suas políticas de 

assistência e educação em saúde. Além disso, políticas de integração entre as diferentes instâncias 

de provisão da assistência em saúde também se fazem necessárias, integrando também os 

diferentes locais de assistência, como Hospices, hospitais, assistência domiciliar, etc. 

Um último fator  apontado como de fundamental importância para ampliar o acesso e a qualidade 

dos cuidados ao final da vida é a educação dos atores envolvidos na prestação do cuidado: 

estudantes, profissionais da saúde, pessoas da comunidade, voluntários.  

Enfim, o recurso financeiro não é a única barreira para a acessibilidade e para qualidade do cuidado. 

Vontade política, ações concretas, desenvolvimento de legislações específicas, treinamento e 

orientação são indispensáveis.  

 

 

 

 

 


