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Introdução: A diminuição da mortalidade e da fecundidade são fatores que caracterizam a
transição demográfica em vários países. Diante desse novo perfil populacional e das suas
necessidades, os Cuidados Paliativos tornam-se importantes. Pesquisas apontam que os
pacientes em Cuidado Paliativo respondem bem a assistência domiciliar. O ambiente
domiciliar é posto, como acolhedor e individualizado, proporcionando ao paciente uma
qualidade de vida melhor, do que no ambiente hospitalar. Essa realidade nos remete a
necessidade de ampliar as ofertas dessa modalidade de cuidado. Contudo, um dos grandes
desafios apresentados à Atenção Domiciliar (AD) como política pública para sua
implementação em larga escala tem sido a necessidade de explicitar fontes de financiamento
específicas. Objetivo: Analisar a produção científica nacional e internacional, sobre o custo,
para familiares e serviços, do cuidado paliativo produzido na atenção domiciliar comparados a
outras modalidades de atenção. Método: Trata-se de uma revisão de literatura orientada pela
seguinte questão norteadora: Qual o custo, para familiares e serviços, do cuidado paliativo
produzido na atenção domiciliar comparados a outras modalidades de atenção? A busca
bibliográfica foi realizada em novembro de 2018 a março de 2019. Adotaram-se os seguintes
critérios de inclusão: artigos publicados no período de 2008 a 2018, no idioma português,
inglês e espanhol. A amostra do estudo compôs-se de 8 artigos. Depois da organização dos
dados, foi realizada a análise temática. Resultados: Identificou-se nos artigos desta revisão
que os pacientes que participavam do programa de cuidados paliativos em serviços de atenção
domiciliar alcançaram uma economia em comparação com aqueles que receberam cuidado
hospitalar padrão. Os estudos indicam os benefícios de manter os pacientes em casa ou no
hospice, quando há um contexto favorável para isso. Essas modalidades de atenção, além de
proporcionar uma qualidade de vida maior para os pacientes é viável para uma redução dos
custos, pois o ambiente hospitalar eleva os gastos com os pacientes. Contudo, um estudo
realizado no Canadá aponta que tal decisão não deve ter como consequência, mudanças do
encargo financeiro sobre a família. Este estudo também apontou a partilha de custos dos
pacientes em cuidado paliativo, na qual o Sistema de Saúde Pública do Canadá assumiu
71,3% dos gastos de um paciente, a família 26,6% e as Organizações sem Fins Lucrativos
ficou com 1,6%. O maior componente de custos foi a internação hospitalar, que
representaram, em média 33,2% do total médio do custo por paciente. Considerações finais:
Com base nos achados que compuseram esta revisão afirma-se as diferentes perspectivas do
custo do cuidado paliativo na atenção domiciliar. Esta pode ser uma importante modalidade
de escolha, contudo, o contexto do paciente deve ser favorável. Para a realidade brasileira,
essa revisão poderá contribuir para a condução de pesquisas referente ao custo domiciliar, já
que até o momento não foi publicado estudos científicos e pesquisas que abordem essa
temática.
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