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Introdução: A saúde da mulher é uma antiga bandeira das políticas de governo e
representa na atualidade um tema de grande interesse ao se considerar o enfoque sobre
gênero discutido em várias áreas, incluindo a da saúde. Ao ocupar maiores espaços de
desempenho seu estilo de vida, comportamento e funções precisam ser revistos em
vários aspectos, especialmente no que se refere ao controle da sua saúde. A atenção
especialmente no período do pré-natal e do puerpério tem se apresentado afetada,
levando a complicações obstétricas por causas evitáveis e tornando uma epidemia
silenciosa. Como colaboradora inclui como objetivo ajudar na busca de artigos
científicos para dar ênfase na revisão literária e na busca de resultados, colaborando
com a pesquisa de campo em busca das informações referentes as causas de
mortalidade materna nos municípios que será utilizado o banco de dados do Sistema de
Informação de Mortalidade (SIM), disponível na Gerência Regional de Saúde (GRS)
de Coronel Fabriciano da SESMG. Objetivo: Auxiliar na identificação das
características do funcionamento da rede de serviços de atendimento à mulher no
período gravídico-puerperal para o controle e redução da mortalidade materna de
Coronel Fabriciano em Minas Gerais, através da coleta e análise dos dados. Conclusão:
Espera-se caracterizar a organização da rede de atendimento à mulher no controle e
redução da mortalidade materna e de uma gerência regional de saúde no município de
Coronel Fabriciano em Minas Gerais.
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