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Nomeação de uma Task Force da Direção-Geral da Saúde para proceder à
análise da informação sobre a mortalidade materna relativa aos anos de
2017 e 2018

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vem acompanhando atentamente a evolução da mortalidade
materna, no âmbito das suas atribuições de análise epidemiológica e estatística de determinantes
da saúde pública.
Não obstante o número de mortes maternas ter sido baixo nas últimas duas décadas, verificou-se
um aumento da mortalidade materna nos anos de 2017 e 2018. Impôs-se, por isso, um estudo
detalhado e rigoroso, caso a caso, tendente a perceber as possíveis explicações para o fenómeno,
complementarmente à informação que é gerada no âmbito da vigilância estatística e
epidemiológica regular da DGS.
Face ao exposto, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º da Decreto Regulamentar n.º 14/2012,
de 26 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 69/2007, de 16 de junho, formalizo a Task Force desta
Direção-Geral, que tem trabalhado ao longo do ano de 2019 na análise complementar da
informação sobre a mortalidade materna, relativa aos anos de 2017 e 2018.
Este grupo de trabalho é constituído por:
a) Dr. Diogo Nuno Fonseca da Cruz, Subdiretor-Geral da Saúde, assistente hospitalar de
Medicina Interna;
b) Prof.ª Doutora Maria Teresa Mateus Ventura, Chefe da Divisão de Saúde Sexual,
Reprodutiva, Infantil e Juvenil, da Direção-Geral da Saúde, assistente hospitalar de
Ginecologia/Obstetrícia;
c) Dra. Joana Saldanha, Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente.
O Professor Manuel do Carmo Gomes, epidemiologista na Faculdade de Ciências de Lisboa, tem
funções de análise estatística e epidemiológica dos fenómenos em causa, no âmbito da Task Force.
O presente despacho produz efeitos a partir de 5 de dezembro de 2019.
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