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Introdução: A atenção à mulher no período da gravidez, parto e puerpério é
fundamental para a saúde da mãe e do bebê, refletindo também na saúde da família,
pois quando ocorre a morte da mãe há um grande sofrimento e ainda a
responsabilidade de criar um novo Ser. As atuais políticas públicas asseguram-lhes
direito ao atendimento integral, que está previsto no Programa de Humanização no
Pré-Natal e Nascimento – PHPN, cujo objetivo é garantir acesso e qualidade no
acompanhamento pré-natal, na assistência ao parto e ao puerpério, contando ainda com
assistência neonatal. Atualmente tem enfocado a redução da mortalidade materna e
infantil em função das altas taxas de mortalidade por causas consideradas evitáveis.
Considerando a importância deste tema, este estudo tem por objetivo identificar os
fatores relacionados às mortes maternas com enfoque no atendimento recebido pelas
gestantes nos serviços de saúde municipais durante a assistência ao pré-natal e
puerpério, procurando identificar as possíveis relações deste acesso com os fatores que
ocasionaram os óbitos.A identificação dos principais fatores de riscos associados aos
óbitos podem contribuir para a adoção de medidas de intervenção que contribuam para
a redução dos índices de morte materna no país, além de ampliar o conhecimento sobre
a realidade da assistência a saúde da mulher brasileira. 
 Objetivo: Identificar os fatores relacionados ao acesso aos serviços de saúde que
tenham relação com as causas de óbitos materno de Coronel Fabriciano no estado de
Minas Gerais. Além de descrever as ações desenvolvidas nos serviços para o
atendimento às mulheres durante o período gestacional.
 Conclusão: Espera-se identificar os fatores relacionados às mortes maternas com
enfoque no atendimento recebido pelas gestantes nos serviços de saúde municipais
durante a assistência ao pré-natal e puerpério, procurando identificar as possíveis
relações deste acesso com os fatores que ocasionaram os óbitos.
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