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Uma tira de quadradinhos publicada num jornal de
distribuição nacional mostrava dois personagens,

um barman e uma cliente que lia um periódico, a falar
entre si. A cliente comentava uma notícia “segundo da-
dos avançados pelo Ministério da Saúde as listas de es-
pera para consultas nos hospitais portugueses tiveram
uma redução de 40% em 2019” e o barman interroga-
va-se “os doentes desistiram de esperar e foram para o
privado? Ou morreram?” (in Publico 8 Fevereiro 2020).
Sem mais informações, sobre uma noticia deste teor o
comentário – sarcástico, irónico, corrosivo, desagradá-
vel, injusto quiçá... – é expectável; todas as apreciações
são possíveis e, no que concerne à notícia referida,
aquelas são algumas. Num mundo em que há tanta in-
formação e em que se colhem dados sobre tudo, causa
estranheza afirmações que não sejam consubstanciadas
em números concretos, mensuráveis e passiveis de con-
firmação. E, quando tal acontece, a desconfiança insta-
la-se...

Algo de similar se passou no final de 2019 no que
respeita à Obstetrícia que se pratica em Portugal. Ter-
minava Novembro e todos ficamos incrédulos com a
informação de que a mortalidade materna em 2018 ti-
nha duplicado em relação ao ano anterior. De 10,4 ca-
sos por 100 mil partos registados em 2017, saltamos
para 19,5 por 100 mil. Esta noticia, veiculada até à
exaustão em toda a comunicação social, levou a múlti-
plas reações que exprimiam a incredulidade de quem

trabalha na área e que se agravou com a comunicação
pelas entidades responsáveis de que os números ini-
ciais eram imprecisos tendo-se revisto em baixa 2018,
em que de 17 mortes maternas previamente anuncia-
das se confirmavam 15, e em alta 2017 (de 9 passava-
-se para 11) e 2016 (de 7 para 11). Já agora, seria inte-
ressante verificar os números dos anos anteriores… 

A imprecisão dos números aflige, pois traduz ama-
dorismo ou incompetência de quem tem obrigação de
informar e faz duvidar dos resultados apregoados. Mas
o não esclarecimento rápido das causas da mortalida-
de materna registada trouxe imensas interrogações não
só aos clínicos como às grávidas. Nos dias iniciais a dú-
vida centrou-se onde teriam ocorrido os óbitos – se nos
hospitais do SNS, no domicílio ou nos hospitais fora do
SNS. Mais tarde, a Direção-Geral da Saúde afirmou que
ao analisar as mortes maternas ocorridas em 2017 e
2018 tinha encontrado dois grupos etários onde a pre-
valência seria maior: mulheres que engravidaram de-
pois dos 35 anos e mulheres jovens portadoras de doen-
ças graves. E o assunto ficou encerrado. 

Quase um trimestre passado e continuamos a nada
saber sobre o aumento da mortalidade materna regis-
tado. Os casos ocorreram quando? No anteparto? E em
que trimestre e quais as causas? No intraparto? No pós-
-parto? E no pós-parto até aos 42 dias ou até ao ano?
Quais os casos associados a hemorragia pós-parto? E a
pré-eclâmpsia/eclâmpsia? E a fenómenos tromboem-
bólicos? E houve mortes acidentais? E quantos casos
associados a violência doméstica ou a doença psiquiá-
trica? E onde ocorreram? Sobre um assunto, que pode
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ter um impacto real muito diminuto mas que tem um
impacto social tremendo, o último relatório da DGS
data de 2009 e reporta-se ao período de 2001-20071.
Ou seja, além de números muito grosseiros (a taxa de
mortalidade materna) nada mais conhecemos. 

A mortalidade materna é apenas um dos aspectos da
clínica Obstétrica que desconhecemos em Portugal.
Podemos passar para prematuridade, para a patologia
malformativa fetal, para as cesarianas, para as patolo-
gias especificas da gravidez e o que temos ou é nada ou
advém da contribuição voluntária (e dedicada!) de gru-
pos ou Serviços. Com estas características, e na área
do diagnóstico pré-natal, existe o Registo Nacional de
Anomalias Congénitas (RENAC), coordenado pelo Ins-
tituto Ricardo Jorge, e que conta com a “colaboração
voluntária dos serviços de obstetrícia e de pedia -
tria/neo natologia do país, tanto públicos como priva-
dos”2. Na perinatalogia, o Registo Nacional de Recém-
-Nascidos de Muito Baixo Peso, lançado em 1994 pela
Sociedade Portuguesa de Neonatalogia, encontra-se
nas mesmas circunstâncias dependendo do esforço dos
que aceitam colaborar na colheita dos dados que se
pretendem analisar.

Não encontro outra resposta que justifique a au-
sência de explicações sobre os indicadores Obstétricos
em Portugal que a ausência de registos sistematizados
e actualizados. Se existissem, de certeza que rapida-
mente teríamos respostas para as múltiplas questões
que se levantam quando nos deparamos como noti-
cias como a de Dezembro! E não é, na certa, por falta
de vontade de quem nos governa pois foi em 2016 que
foi publicada uma portaria (310/2016) que deixou
bem claro que “As unidades privadas e os estabeleci-
mentos hospitalares do SNS que tenham por objeto a
prestação de serviços médicos e de enfermagem em
obstetrícia e neonatologia devem elaborar relatórios de
avaliação dos cuidados prestados na unidade”3. É ex-
pressa a vontade de que se devem registar os eventos
surgidos durante o período pré e pós-natal muito pro-
vavelmente pela consciência (que pecava por tardia!)
de que apenas a “análise epidemiológica dos eventos
poderia fornecer a informação necessária para orien-
tar o planeamento dos programas de saúde sexual e re-
produtiva, a nível nacional e regional, e para monito-
rizar e incentivar os serviços no sentido da melhoria
contínua da qualidade dos cuidados prestados à mu-
lher e ao recém-nascido”1.

Para que haja registos adequados ou há pessoas de-
dicadas a registar eventos ou há programas que possi-
bilitem que o cuidador facilmente registe o que obser-

vou. Destas bases de dados retiram-se os estudos re-
trospectivos com séries imensas, que só são possíveis
por existirem registos sistemáticos e bases organiza-
das, e que motivam a inveja de quem se dedica à in-
vestigação clínica. Em Portugal, estamos quase como
em 1987, ano em que iniciei o internato de Obstetri-
cia/Ginecologia. Nessa altura, muita da investigação
clínica que fazíamos passava por horas infindas a re-
ver processos, decifrar caligrafias, registar dados, fazer
cálculos utilizando a calculadora. Com o evento dos
computadores, das bases de dados, dos programas de
estatística houve a esperança de que algo mudaria...
Mas, entre nós, pouco ou nada mudou pois, em 2018,
tive de contar manualmente os casos sobre os quais te-
ria de reportar à tutela. Mas nem em todo o país é as-
sim…

No Norte de Portugal, desde 2010 já é possível ob-
ter dados de qualidade sobre os indicadores obstétri-
cos que se quer analisar. O programa informático foi
implementado pela ARS Norte nos hospitais do SNS
que tutela e permite uma informação actualizada e
atempada sobre os eventos obstétricos e os dados que
a Portaria 310/2016 quer reportados. É por demais evi-
dente a importância da expansão de um programa com
estas características a todo o país! Acabaria de vez o
clima de insegurança criado com notícias em que ape-
nas é transmitido o número cru, mas que precisa de
mais informação para ser correctamente entendido. 
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