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Introdução: Óbito materno problema saúde pública, demanda entendimento das causas
para definir ações educativas da comunidade, capacitação profissionais envolvidos
atendimento à mulher na gravidez, parto e puerpério. Utilizam-se para tanto sistemas
de informações, fichas investigação óbitos para entrevistas no domicílio, com
profissionais e nos serviços de saúde. 
Pelos dados, equipe responsável vigilância óbitos identifica causas do falecimento,
delineiam medidas para evitar, prevenir, reduzir a ocorrência de novos casos.
Preenchimento correto das fichas ajuda padronizar vigilância óbito materno,
melhorando conteúdo dos registros. Campos preenchidos evitam incompletude de
dados, que podem comprometer a identificação das causas dos óbitos e definição
medidas Objetivo: Fazer a identificação das incompletudes dos registros dos
formulários de Investigação do Óbito Materno e sistemas de informação sobre
mortalidade materna, utilizados pelos profissionais do serviço e pelos representantes
dos comitês de investigação de óbitos materno dos municípios do território de
abrangência da SRS de Coronel Fabriciano. Metodologia: Estudo quantitativo,
descritivo para análise da incompletude das fichas de Investigação do Óbito Materno e
sistemas de informação sobre mortalidade por causa materna do MS nos municípios do
território de abrangência da SRS de Coronel Fabriciano.
Dados serão registrados no Excel, organizados em gráficos, tabelas e quadros com
informações sobre campos não preenchidos nas fichas. Analise pela estatística
descritiva simples das frequências absolutas e relativas de cada variável identificada.
 Resultados: A pesquisa encontra-se em fase de levantamento de dados.  Conclusão: A
pesquisa ainda não foi concluída.Porém, espera-se identificar quais são as
incompletudes para análise de suas possíveis ocorrências, na perspectiva de subsidiar
informações para capacitações dos profissionais envolvidos com a investigação do
óbito materno.
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