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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

É consabido que a mortalidade infantil constitui um dos principais indicadores sobre o nível de

desenvolvimento social de um País, assim como sobre a qualidade dos serviços de saúde.

Sucede que, no primeiro semestre de 2022, o número de óbitos de crianças no primeiro ano de

vida ascendeu a 119, o que representa um aumento significativo – mais 29 mortes – face aos 90

óbitos registados no período homólogo de 2021, mas também um agravamento face aos

primeiros 6 meses de 2020, em que faleceram 116 crianças.

A este respeito, a Direção-Geral da Saúde fez saber que “mantém o acompanhamento da

situação, no âmbito das respetivas atribuições, nomeadamente monitorizando a taxa de

mortalidade infantil por ano civil e agrupando esta informação por períodos de 5 anos, para uma

maior estabilidade e robustez do indicador”.

Ora, não se questionando a amplitude temporal dessa monitorização, facto é que a avaliação

deve ser feita todos os anos, o mesmo sucedendo com a identificação das causas dessa

mortalidade.

Assim, não há razão válida para que se não conheça, anualmente, em que medida o número de

óbitos de crianças no primeiro a o de vida pode ter sido influenciado por fatores como as

doenças congénitas, o aumento da idade das parturientes, a percentagem de partos em casa,

as dificuldades no acesso a exames de diagnóstico ou mesmo a assistência médica no parto.

Recusando o Partido Social Democrata quaisquer abordagens alarmistas, a verdade é que

considera fundamental conhecer rapidamente as causas deste agravamento da mortalidade

infantil, de modo a se poder apurar o seu real significado estatístico e a inverter uma situação

que pode estar já a constituir um padrão, senão mesmo uma preocupante tendência.

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, designadamente da

alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, vêm os Deputados abaixo



assinados, por intermédio de V.ª. Exa., solicitar à Ministra da Saúde o envio, com caráter de

urgência, dos dados relativos ao número de óbitos e causas de morte da mortalidade infantil e

suas componentes, incluindo a análise de causas de morte, nos anos de 2019, 2020, 2021 e

2022 (primeiro semestre), inclusivamente.

Palácio de São Bento, 7 de setembro de 2022
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