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1. Professor auxiliar da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da
Beira Interior e Assistente graduado do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia
do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira.

Amortalidade materna (MM) tem sido considerada
um indicador de qualidade do sistema de saúde de

um país. Em Portugal, especialmente desde a criação do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 1979 (Lei n.o

56/79, de 15 de Setembro), que a saúde materna e as-
sistência obstétrica está contemplada de forma gratui-
ta para todas as grávidas residentes em Portugal, há pelo
menos 3 meses. Como consequência das medidas en-
tão tomadas, em 1992 conseguiu-se, pela primeira vez,
atingir uma taxa de MM inferior a 10 por 100.000 grá-
vidas (9,6 por cem mil)1. Contudo a partir de 2017, a
taxa de MM voltou a aumentar e, aparentemente, de
forma continuada (2017: 12,8; 2018: 17,2; 2019:
10,4)1. Resta-nos aguardar a divulgação das taxas de
mortalidade materna nos anos da pandemia por CO-
VID-19. Muito se tem discutido sobre as causas deste
aumento da MM (grávidas mais idosas, mais obesas e
com mais patologias médicas, estilos de vida pouco sau-
dáveis, etc), mas, independentemente das causas que se
lhe queira atribuir, não podemos desresponsabilizar a
progressiva degradação do SNS que temos vindo a as-
sistir. Embora nem todas as mortes maternas possam
ser prevenidas, a evidência científica tem mostrado que
entre 30-60% dos casos podem ser evitados2-4.

A MM é apenas a face visível, talvez a ponta do ice-
bergue, da morbilidade materna grave (MMG), ou qua-
se-morte materna (na literatura inglesa: maternal near
miss), que é hoje apontada como um dos indicadores de
qualidade da prática obstétrica. A MMG para além do
risco que representa para a morte materna, tem reper-
cussões físicas e psicológicas significativas para as mu-
lheres que as vivenciaram, muitas delas irreversíveis,
tal como a histerectomia.

Apenas em 2004 foi publicada a primeira revisão sis-
temática sobre MMG5, sob os auspícios da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), o que demonstra que só
recentemente este tema começou a despertar o interes-
se das organizações de saúde. Em 2011, a OMS, com
vista à melhoria dos cuidados de saúde, passou a reco-

mendar que todos os casos de MMG fossem submeti-
dos a auditoria clínica6. Desde então, foram propostos
vários sistemas de seleção dos casos de MMG a auditar,
sendo de destacar pela sua simplicidade e reprodutivi-
dade, o proposto em 2016 pelo The American College
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e pela So-
ciety for Maternal-Fetal Medicine (SMFM)7, baseado
em pelo menos um dos seguintes dois critérios: 1)
transfusão de 4 ou mais unidades sanguíneas; 2) Inter-
namento em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

A Dr.ª Margarida Pires Cordoeiro, do Centro Hospi-
talar Tondela Viseu, EPE e a Dr.ª Ana Patrícia Vicente
do Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, são as au-
toras de 2 artigos publicados neste número da Acta
Obstétrica Ginecológica Portuguesa, sobre o interna-
mento de grávidas em UCI, que pelos critérios da
ACOG/SMFM, as classificam em MMG8,9. Os artigos
são semelhantes em termos de resultados, salientando-
-se que a doença hipertensiva na gravidez e os quadros
hemorrágicos foram as principais causas de admissão
na UCI, situações clínicas para as quais têm sido des-
critas mais intervenções preventivas. Estes artigos con-
vidam-nos à reflexão sobre a prática obstétrica que
exercemos, mas mais do que isso, sobre a indispensá-
vel necessidade da análise atenta e imparcial dos regis-
tos clínicos de todas as mulheres que sofreram de
MMG, através de auditorias internas ou externas, no
sentido de se identificarem deficiências e implementa-
rem as devidas correções e melhorias. Os critérios de se-
leção dos casos que foi proposta pela ACOG/SMFM po-
derá ser uma boa base trabalho facilmente aplicável à
realidade portuguesa.

A análise individual de cada caso de MMG, será a
melhor forma, senão a única, de reduzir a MMG e me-
lhorar a taxa de MM nacional.
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