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Os vários progressos da medicina alcançados durante a segunda
metade do século XX foram cruciais para o aumento da
longevidade das populações dos países desenvolvidos. A esse
aumento tem estado associado o aumento das doenças crónicas e
a crescente necessidade de cuidados especializados – incluindo os
cuidados paliativos – a garantir a qualidade na fase final de vida das
populações. O governo português criou recentemente a RNCCI que
integra os cuidados paliativos, mas os documentos oficiais da rede
não apresentam estimativas das necessidades associadas a este
tipo de cuidados.
Este trabalho propõe metodologias genéricas para avaliar as
necessidades de cuidados paliativos, sendo estas metodologias
aplicadas ao sistema de saúde português.

Foram desenvolvidos três metodologias alternativas para avaliação das necessidades de cuidados paliativos (Figura 1).

Estes modelos foram desenvolvidos de forma genérica, podendo ser aplicados a qualquer sistema de saúde,
dado fazerem uso de dados comummente disponíveis em qualquer país desenvolvido. A sua formulação
matemática foi feita recorrendo a um conjunto de variáveis e de parâmetros na forma de 63 equações.
Foram construídos intervalos de confiança a modelarem a variabilidade e imprecisão associada aos dados
utilizados (i.e. variabilidade das taxas de mortalidade, das taxas de dependência, etc.).

Figura 1. Modelos desenvolvidos com o objectivo de avaliar as necessidades
de cuidados paliativos.

Figura 2. Representação do MODELO 1

Figura 3. Representação do MODELO 2A

Estes modelos foram aplicados às regiões de saúde de Portugal Continental de modo a:
OBJECTIVO 1: Estimar as necessidades de cuidados paliativos (traduzidos em número de indivíduos
necessitados e em número de camas para internamento necessário);
OBJECTIVO 2: Estimar a variabilidade associada às necessidades estimadas (por intermédio da construção
de intervalos de confiança), sendo esta variabilidade função da qualidade dos dados utilizados e da
incerteza associada aos parâmetros estimados;
OBJECTIVO 3: Analisar as diferenças entre as estimativas obtidas pelos diferentes modelos;
OBJECTIVO 4: Quantificar o desvio (gap) existente entre as necessidades e a oferta actual dos serviços de
cuidados paliativos.

A aplicação dos modelos fez uso de dados demográficos, de taxas de mortalidade e de informação do 4º INS (fontes: INE, WHO e 4º INS 2005/2006). Este inquérito foi utilizado
para estimar alguns dos parâmetros necessários ao MODELO 2A e ao MODELO 2B (em particular, para estimar as taxas de prevalência e de dependência), tendo-se recorrido ao
software estatístico Stata para tratar as respostas úteis do INS e estimar os parâmetros necessários. Os modelos foram validados com informação de outras fontes.

Os resultados obtidos por aplicação dos vários modelos (Figuras 4, 5 e 6) permitem verificar que Lisboa e Vale do Tejo é a região de saúde onde existe um maior número de
indivíduos que necessita receber cuidados paliativos, sendo também nesta região que existe um maior número de indivíduos a necessitar de uma cama de internamento. Na
situação oposta encontra-se a região de saúde Algarve. No entanto, a utilização de diferentes metodologias conduziu a uma elevada variabilidade nas estimativas das
necessidades de serviços paliativos. A fraca qualidade de alguns dos dados utilizados explica parte desta variabilidade.

Figura 4. Resultados obtidos por aplicação do MODELO 1 às regiões de
saúde de Portugal Continental.

Figura 5. Resultados obtidos por aplicação do MODELO 2A às regiões de
saúde de Portugal Continental.

Figura 6. Resultados obtidos por aplicação do MODELO 2B às regiões de
saúde de Portugal Continental.

No que se refere à cobertura destes serviços na actualidade (em termos da
disponibilização de camas de internamento), verifica-se que a região de saúde
do Algarve é aquela que apresenta uma melhor cobertura. No entanto, para
quaisquer estimativas geradas, existe um grande desvio entre as necessidades e
a oferta de serviços de cuidados paliativos em Portugal .

A oferta actual dos serviços de cuidados paliativos não é suficiente para
satisfazer as necessidades da população portuguesa. No entanto, este estudo
não fornece estimativas únicas das necessidades de cuidados paliativos –
dependendo do contexto, as necessidades de cuidados podem ser satisfeitas
através de diferentes tipos de oferta (domicílio, internamento e/ou
ambulatório).
Existe necessidade e espaço para se desenvolverem metodologias de medição
de necessidades de cuidados paliativos e continuados. Apesar da literatura da
área fazer uso de modelos baseados na mortalidade, os resultados indicam que
modelos baseados em taxas de dependência são uma melhor opção.
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