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Resumo 

A saúde da mulher  é um tema em constante  discussão no âmbito mundial,  em razão das
dificuldades presentes nas políticas direcionadas para atender o público feminino nas diversas
fases  do  ciclo  reprodutivo  da  mulher. O enfermeiro  é  capacitado  para  executar  as  ações
propostas nas políticas públicas de saúde. O objetivo do estudo foi analisar as publicações
relacionadas com a saúde da mulher associando o papel da enfermagem. Foi feito uma revisão
integrativa  dos  artigos  publicados  entre  2001 a  2011,  utilizando-se  das  bases  secundárias
LILACS e  SciELO.  A coleta  de  dados  foi  realizada  entre  junho e  julho  de  2012,  sendo
encontrados 698 artigos. Destes, apenas 94 estão dentro da temática proposta. Conclui-se que
a temática é de grande relevância,  possibilitando a identificação da atuação do enfermeiro
dentre as publicações realizadas, porém são poucos os estudos que enfatizam o assunto, o qual
é de extrema importância para o contexto social.
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Abstract

Women's health is an issue of constant discussion at the global level, because of the present
difficulties in targeting policies to meet the female audience in the different phases of the
reproductive cycle of women. The nurse is able to perform the proposed actions in public
health policies. The aim of the study was to analyze publications related to women's health
involving the role of nursing. Integrative review was made of articles published from 2001 to
2011, using the secondary LILACS and SciELO. Data collection was carried out between
June and July 2012, and found 698 articles. Of these, only 94 are within the proposed theme.
It concludes that the issue is of great importance, enabling the identification of the nurse's role
among the publications made, but there are few studies that emphasize the subject, which is of
utmost importance to the social context.
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INTRODUÇÃO 

As políticas nacionais de saúde, voltadas para a assistência à saúde da mulher,

foram criadas no Brasil na primeira metade da década de 1930 para minimizar a situação

grave da saúde as quais as mulheres eram expostas, porém essas políticas eram limitadas de

acordo com os requisitos relativos à gravidez e ao parto (ASSIS; FERNANDES, 2011). A

Organização Mundial de Saúde (OMS) após definir o conceito de saúde, incorpora os direitos

da  mulher  à  sexualidade  e  à  reprodução  humana  (PAISM,  2004).  Estas  propostas  foram

ampliadas  com  a  elaboração  dos  princípios  e  diretrizes  do  PAISM  concomitante  com  a

implantação do SUS (BRASIL, 2001). 

As desigualdades sociais, econômicas e culturais demonstram que o processo de

adoecer e morrer das pessoas são particularmente diferenciados. O número de mulheres que

vivem na pobreza é superior ao dos homens; pois as mulheres usam metade do seu tempo em

atividades do lar, não recebendo nada por esse serviço, diminuindo o acesso aos bens sociais,

inclusive os serviços de saúde (PAISM, 2004). 

Mesmo apesar  do avanço o conceito  de saúde da mulher  fica restrito  à saúde

reprodutiva  e  não  trata  saúde-doença,  que  estão  interligadas  e  levam  ao  processo  que

determinam vários fatores socioeconômicos, culturais e históricos. A atenção integral à saúde

da mulher fala sobre os processos de promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde

(PAISM, 2004).

Para enfrentar  esse problema o Ministério  da Saúde (MS) implantou a Norma

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/2001), que torna responsabilidade dos municípios

na atenção básica,  criando mecanismos para fortalecer a gestão do SUS, estabelecendo os

critérios para os estados e municípios se adequarem à norma (BRASIL, 2001). Assim, os

municípios garantem ações básicas mínimas de pré-natal e puerpério, prevenção do câncer de



mama e do colo de útero e planejamento familiar, de forma funcional e resolutiva (BRASIL,

2013). 

Falar  do  papel  da  enfermagem  faz-se  necessário  neste  contexto  por  ser  o

enfermeiro  um  profissional  tão  próximo  dos  pacientes.  Assim,  reconhecer  os  estudos

existentes sobre a atuação do enfermeiro junto à mulher é de grande relevância para que se

possa reconhecer as lacunas existentes no meio científico e produzir novos conhecimentos. A

enfermagem no âmbito da saúde da mulher é um tema que precisa ser estudado para conhecer

a relação entre o profissional de saúde e a cliente. Os problemas devem ser abrangidos de

forma  integral  e  não  em  partes  fragmentadas.  Para  um  atendimento  de  qualidade  a

enfermagem  deve  compartilhar  a  sabedoria  e  reconhecer  os  direitos,  visando  assim  um

atendimento humanizado (PAISM, 2004). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar as publicações sobre a temática,

identificando o que tem sido produzido pela enfermagem no âmbito da saúde da mulher e as

lacunas existentes nas publicações acerca da temática.

MÉTODOS

Revisão integrativa (RI), capaz de identificar o que tem sido produzido e avaliar,

com  riqueza  de  detalhes,  toda  a  produção  científica.  Também  foram  utilizadas  as  bases

secundárias LILACS e SciELO como fonte de pesquisa por se tratar de grandes veículos de

publicações da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

A coleta  de  dados  foi  realizada  entre  junho  e  julho  de  2012,  no  intuito  de

identificar  as  publicações  nacionais  no âmbito  da  saúde da mulher  e  verificar  as  lacunas

existentes na produção científica. Foram utilizados como descritores os termos Saúde, Mulher

e Enfermagem. Incluíram-se artigos nacionais, publicados entre 2001 e 2011, em português e

disponibilizados  na  íntegra.  Dos  698  artigos  encontrados,  apenas  94  foram selecionados,

excluindo aqueles que se repetiam entre as bases pesquisadas, as que não se relacionavam ao

campo de abordagem e os artigos em outros idiomas que não era o português. Os trabalhos

foram selecionados pela publicação que abordasse a relação da enfermagem no âmbito da



saúde  da  mulher.  Para  auxiliar  no  fechamento  do  material  selecionado  utilizou-se  um

instrumento  elaborado  pela  pesquisadora  baseado  no  instrumento  validado  por  Barbosa

(2007). 

Os resultados obtidos foram apresentados em forma de tabelas, sendo divididos

em: dados referentes às publicações (nome do periódico, ano em que foi publicado e base de

dados  que  foi  localizado  o  artigo),  dados  referentes  aos  pesquisadores  (titulação  e/ou

formação acadêmica dos autores, local de atuação e instituição de ensino onde atuam) e dados

referentes à pesquisa (cidade onde o estudo foi realizado, natureza da instituição local dos

estudos,  unidade  hospitalar  local  dos  estudos,  tipo  de  pesquisa  e  instrumentos  de  coleta

utilizados). 

Posteriormente,  foi  realizada  a  leitura  analítica  dos  resumos  na  intenção  de

sumarizar e organizar as informações encontradas. Em todos, buscou-se responder à questão:

o que vem sendo publicado nas revistas científicas sobre a relação da enfermagem com a

saúde da mulher na última década? 

RESULTADOS

Os resultados foram analisados quanto às publicações, quanto aos pesquisadores e

quanto às pesquisas. 

Quanto às publicações, observou-se que a revista de enfermagem da Escola Anna

Nery  destacou-se  (18,0%)  com  a  maioria  das  publicações  dos  artigos  analisados  nesta

pesquisa.  Esta  revista  tem  como  foco  temático  a  área  da  saúde  da  mulher,  englobando,

portanto,  pesquisas  e/ou  revisões  acercas  desta  temática  no  intuito  de  publicar  trabalhos

originais, de autores brasileiros e de outras nacionalidades relacionadas à enfermagem e à

saúde (ANDRADE et al., 2015). Dos artigos analisados 07,4% não especificavam a revista de

publicação em nenhum local do artigo, o que torna a estética do artigo inadequada, pois não

contribui para a identificação da revista.



TABELA 01  – Periódicos de publicações identificados nos artigos da pesquisa,
Coromandel-MG, 2012.
Nome do periódico N (%) 

Acta Paulista de Enfermagem 06 06,3 

Arquivo de Ciências da Saúde 01 01,0 

Ciência e Saúde Coletiva 02 02,1 

Ciência, Cuidado e Saúde 03 03,1 

Cogitare 03 03,1 

Comunicação em Ciências da Saúde 01 01,0 

Jornal brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis 01 01,0 

Revista de Enfermagem Anna Nery 17 18,0 

O Mundo da Saúde 01 01,0 

PAIDÉIA 01 01,0 

Revista de Atenção Primária a Saúde 01 01,0 

Revista Baiana Saúde Pública 02 02,1 
Revista Brasileira de Enfermagem Brasília 02 02,1 
Revista Brasileira de Enfermagem 07 07,4 
Revista Eletrônica Enfermagem 03 03,1 
Revista Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 09 09,5 
Revista Gaúcha de Enfermagem 03 03,1 
Revista Latino-Americana de Enfermagem 05 05,3 
Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste 05 05,3 
Saúde Sociedade de São Paulo 01 01,0 
Scientia Medica 01 01,0 
Texto e Contexto de Enfermagem 02 02,1 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 11 11,7 
Não especificado 06 07,4 
TOTAL 94 100,0 
Fonte: Dados organizados pelas pesquisadoras (2012).

Na Tabela 02 nota-se uma quantidade maior de estudos relacionados à saúde da

mulher realizados na cidade do Rio de Janeiro (32,9%), seguidas por São Paulo (19,1%) e

Brasília (10,6%). Nestas cidades estão localizadas algumas das maiores faculdades federais do

país  que  adotam  as  pesquisas  científicas  mais  vigorosamente  e  aumentam  o  número  de

pesquisas nesta região. Ressalta-se que o Rio de Janeiro sedia as Revistas Anna Nery, Ciência

e  Saúde  Coletiva  e  Jornal  Brasileiro  de  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis,  sendo

responsável então por 21,2% de todas as publicações analisadas. 



TABELA  02  –  Distribuição  das  cidades  segundo  o  periódico  de  publicação.
Coromandel, MG, 2012. 
Cidade N (%) 
São Paulo - SP 18 19,1 
Rio de Janeiro - RJ 31 32,9 
Fortaleza - CE 05 05,3 
Brasília - DF 10 10,6 
Goiânia - GO 03 03,1 
Porto Alegre - RS 04 04,2 
Florianópolis - SC 02 02,1 
Maringá – PR 03 03,1 
Ribeirão Preto – SP 06 06,3 
Juiz de Fora - MG 01 01,0 
Salvador - BA 02 02,1 
Curitiba - PR 03 03,1 
Não especificado 06 06,3 
TOTAL 94 100,0 
Fonte: Dados organizados pelas pesquisadoras (2012).

Em relação à quantidade de publicações segundo o ano de publicação (Tab. 03),

observou-se que houve um crescimento gradativo das publicações ao longo dos anos, pois o

MS vem abordando com muita frequência a saúde da mulher despertando assim um interesse

maior no assunto. Dentre o período da coleta de dados deste estudo nota-se que entre os anos

de 2008 a 2011 houve um maior interesse da pesquisa. 

Cientificamente, não há explicação, mas desde 2004, ano de comemoração de 20

anos de PAISM e com a promoção do “Ano da mulher no Brasil” muito foi falado e divulgado

sobre a temática. Possivelmente, depois de alguns anos (2008-2011) começaram a aparecer os

resultados de algumas investigações e iniciativas de promoção da mulher.

Tabela  03  –  Distribuição  das  publicações,  segundo  ano  de  publicação.
Coromandel, MG. 2012.
Ano de publicação N (%) 
2001 01 01,0 
2002 03 03,1 
2003 03 03,1 
2004 03 03,1 
2005 06 06,3 
2006 09 09,5 
2007 08 08,5 
2008 16 17,0 
2009 14 14,8 
2010 19 20,2 
2011 12 12,7 
TOTAL 94 100,0 



Fonte: Dados organizados pelas pesquisadoras (2012).

Quanto  aos  dados  referentes  aos  pesquisadores  dos  artigos,  apresenta-se  a

distribuição do primeiro autor de cada artigo, quanto a titulação e profissão. 

Dentre os artigos analisados, 12,7% não apresentaram claramente a titulação e a

profissão  do  primeiro  autor  de  cada  artigo.  Ademais,  10,6% referiram atuar  como livres

docentes, 09,5% são docentes, mestrandos e doutorandos, 08,5% são especialistas, 06,3% são

mestres, 06,3% são apenas enfermeiros, 06,3% são acadêmicos e pós-graduandos, 04,2% são

doutores,  03,1% são residentes de enfermagem, 02,1% são mestres e doutores,  sendo que

apenas 01,0% possuem a formação de enfermeiro e pedagogo e 01,0% atua em outra área da

saúde (psicologia). 

Estes dados diferem dos encontrados no estudo de Barbosa (2007) onde 26,0%

dos autores dos seus artigos apenas 03,0% eram mestres e livres docentes e que a maioria

eram doutores na época da realização do estudo.

Quanto  à  análise  dos  dados  referentes  às  pesquisas,  discutiu-se  quanto  à

indexação, tipo de instrumento para a coleta de dados e o quanto ao tipo de pesquisa (Tab.

04).

Foi  realizado  um levantamento  de  dados  nas  bases  Lilacs  e  SciELO,  onde se

encontrou 698 publicações. Destas, foram excluídas revisões bibliográficas, reflexões, artigos

em português (Portugal) e aqueles que não atendiam os critérios de inclusão, finalizando com

um total  de  94  artigos.  Destes  06  repetiam entre  as  bases  de  dados,  porém todos  foram

encontrados  na  base  de  dados  Lilacs  (100,0%).  Isto  representa  a  integralidade  e  a

universalidade  que  as  bases  de  dados proporcionam.  Também,  concordando com Barbosa

(2007) a indexação em ambas a base de dados viabiliza o acesso aos artigos científicos da

área. 

Tabela 04  – Distribuição das publicações, segundo indexação. Coromandel, MG.
2012.

Indexação das publicações N (%) 
LILACS 94 100,0 
SciELO 06 06,3 
Ambos 06 06,3 



Fonte: Dados organizados pelas pesquisadoras (2012).

Em relação ao tipo de pesquisa, a maioria das publicações apresentou-se do tipo

qualitativa (35,1%). As pesquisas qualitativas estão relacionadas com o significativo presente

no contexto universal das relações nos diversos aspectos sendo estes emocionais, culturais,

sociais e afetivas (MINAYO, 2013).

Tabela  05  –  Distribuição  das  publicações  referentes  ao  tipo  de  pesquisa.
Coromandel, MG, 2012.
Tipo de pesquisa N (%) 
Exploratório, descritivo 04 04,2 
Exploratório, descritivo, quantitativo 14 14,8 
Exploratório, descritivo, qualitativo 10 10,6 
Transversal 
Qualitativo 
Quantitativo 
Retrospectivo 
Descritivo qualitativo 
Descritivo quantitativo 

05 
33 
05 
04 
11 
06 

05,3 
35,1 
05,3 
04,2 
11,7 
06,3 

Descritivo quanti-quali 
TOTAL 

02 
94 

02,1 
100,0

Fonte: Dados organizados pelas pesquisadoras. (2012).

DISCUSSÃO 

Os artigos selecionados para este estudo abordaram uma gama de assuntos que

retratam o cotidiano dos profissionais de saúde e das mulheres. Assuntos como conhecimento

sobre  procedimentos,  cuidados  de enfermagem,  aspectos  éticos,  violência,  DST’s  e  saúde

reprodutiva,  patologias  e  prevenções  foram  encontrados.  No  entanto,  faz-se  necessário

salientar alguns tópicos de cada temática. 

O conhecimento dos procedimentos é de grande relevância para os profissionais

de saúde,  em especial,  para os profissionais da enfermagem que detêm um relacionamento

mais intrínseco com os pacientes,  desenvolvendo a tarefa de cuidar.  Gonçalves e Campos

(2010) afirmam que a construção do conhecimento é o resultado da elaboração de estratégias

específicas  para  o  desenvolvimento  do  processo  e  do  amadurecimento  dos  próprios

profissionais.  Desta forma, a mulher/paciente deveria ser submissa aos cuidados de saúde.



Contudo, mesmo com a insistência da prática da humanização nos serviços de saúde, percebe-

se que ainda existem muitas falhas (MARTINS; OLIVEIRA, 2010). 

A assistência à saúde da mulher sempre se resumia às questões obstétricas,  no

entanto ,  os  grupos  feministas  reivindicavam  uma  assistência  à  saúde  que  não  estivesse

centrada  apenas  no  período reprodutivo  (PRATES et  al.,  2014).  Para  haver  qualidade  no

cuidado de enfermagem, o enfermeiro precisa transmitir informações exatas e disponíveis em

tempo  real,  informando  sobre  todos  os  recursos  disponíveis  para  o  desenvolvimento  da

ciência  e  suprir  as  necessidades  dos  pacientes,  para com isso administrar  e  organizar  um

cuidado eficiente e efetivo (MARIM; BARBIERI; BARROS, 2010). 

Cabe  ao  enfermeiro  da  atenção  primária  à  saúde  a  responsabilidade  de

desenvolver atividades com o indivíduo, família e sociedade para esclarecer, orientar e refletir

sobre o planejamento familiar, por ser de grande importância tomar decisões que concerne às

práticas contraceptivas pela mulher (MOURA et al., 2011).

Durante as consultas de pré-natal a assistência é prestada no intuito de minimizar

os riscos de infecções, mortalidades maternas, abortos e má formação fetal. A consulta de pré-

natal torna-se relevante para diagnosticar se a gestação é de baixo ou alto risco. Precisam ser

considerados os fatores como a história pessoal da gestante, seu passado obstétrico, a idade,

seu vínculo com o parceiro e o contexto da gravidez (ALBUQUERQUE; VILELA, 2011). A

gestação  de  baixo  risco  é  considerada  um fenômeno  fisiológico  normal  que  evolui  sem

intercorrências  em 90% dos  casos,  enquanto  que  a  gestação  de  alto  risco  se  inicia  com

problemas ou estes aparecem no decorrer da gestação com evolução desfavorável tanto para o

feto quanto para a gestante (VIEIRA et al., 2011). 

Para isso o papel do enfermeiro envolvido no atendimento é ouvir atentamente e

transmitir confiança e apoio necessários a ela, para que se consigam conduzir com autonomia

a  gestação  e  o  parto.  O  profissional  de  saúde  deve,  ainda,  conhecer  o  enfoque  dessas

gestantes, a programação e o desejo de ter um filho, o acontecimento da concepção, mesmo

sabendo que houve um agravo anterior a gestação, para um melhor cuidado e assistência à

gestante (PARREIRA; SILVA; MIRANZI, 2011). A enfermagem deve atuar para reduzir as

complicações  relacionadas  à  reprodução,  através  de  uma  adequada  assistência  ao  ciclo



gravídico-puerperal, contribuindo também para uma melhor assistência às gestantes de alto

risco e na orientação do planejamento familiar (MAZZO et al., 2012). 

Quanto à assistência ao pré-natal, a enfermeira tem um papel no desenvolvimento

de atividades de atenção básica à saúde da mulher, mas não se dá conta da importância do

mesmo  para  conseguir  qualidade  e  equidade  na  prestação  dos  serviços  com eficiência  e

eficácia  para  satisfazer  a  usuária.  Mas,  apesar  disso,  as  enfermeiras  desenvolvem  suas

atividades  junto  às  mulheres  gestantes  com  competência,  conhecimento  e  compromisso

profissional,  independente  das  condições  de  estrutura  física  ou  de  recursos  humanos  ou

materiais (CARRARA; OLIVEIRA, 2013). 

No momento do trabalho de parto, o enfermeiro precisa estabelecer um diálogo

efetivo com a parturiente para construir uma relação terapêutica para conduzir o trabalho de

parto  de  maneira  natural  e  sem intervenções  desnecessárias.  O diferencial  da  assistência

adotado pelo enfermeiro está em sua capacidade de comunicar e apoiar para favorecer uma

interação efetiva entre a enfermagem e a parturiente (CARON; SILVA, 2002). A enfermagem

deve oferecer cuidados confortantes que protejam as parturientes de qualquer dano físico ou

emocional, não permitindo que haja algum tipo de mau trato e desconforto, para mostrar que a

enfermagem é uma arte de cuidar e que, ainda, pode prestar cuidados de conforto para o bem-

estar das pacientes (ANDRADE et al., 2015).

No momento  do parto,  é  preciso estar  atento  às necessidades  da gestante,  dar

atenção  emocional  de  que  ela  necessita,  além  dos  cuidados  técnicos  oferecidos  pelas

maternidades.  Essa  atenção  ajuda  a  mulher  e  propicia  benefícios  físicos  e  emocionais

(MARQUES et al., 2014).

O pós-parto também requer atenção dos profissionais de saúde. Segundo Cabral e

Oliveira (2010) este período é visto como transitório,  onde a mulher passa por alterações

psicológicas, emocionais e físicas, tendo que aprender a lidar com a nova realidade. 

Após o nascimento do concepto, a assistência à mulher/puérpera é, geralmente,

fisiológica, tendo apenas a preocupação com a involução uterina, a evolução mamária e o

processo de aleitamento, e a retirada dos pontos. Porém, percebe-se que esta assistência deve

ir muito além, entendendo as reais necessidades da mulher, seus anseios, dúvidas e medos



nesta nova fase, além de compreender que sua vida afetiva/conjugal, profissional e pessoal

ainda continua. 

Contudo, deve-se investir na assistência de enfermagem à puérpera de maneira

mais global, onde se deve desmistificá-la como mãe protetora e perfeita, para vê-la como mãe

que sente, sofre e precisa de atenção maior voltada a ela, mesmo que o RN seja o foco do

momento (PENNA et al., 2006). 

Um  dos  fatores  que  podem  comprometer  o  sucesso  do  período  gravídico-

puerperal são as doenças sexualmente transmissíveis e a própria contaminação com o vírus da

AIDS.  Segundo  Sousa  e  Barroso  (2009)  as  relações  heterossexuais  contribuem  para  o

aumento da incidência da contaminação das mulheres, além de também se encontrar neste

contexto  àquelas  que  vivem  em  união  consensual.  Portanto,  verifica-se  que  há  um

crescimento significativo da AIDS neste público, confirmando a terceira fase da doença (da

feminização) (BRASIL, 2010). Após a confirmação de uma DST/AIDS, a mulher deve ser

orientada  pelo  profissional  de  saúde  sobre  o  autocuidado  e  o  cuidado  com  o  seu

parceiro/família.  O  profissional,  neste  momento,  deve  levar  a  mulher  à  reflexão  da  sua

autonomia, fazer com que o companheiro tome responsabilidade a respeito da vida e saúde

sexual  do  casal,  como  também  deve  elaborar  estratégias  para  que  o  casal/família  tenha

consciência da prevenção de outras doenças (SOUSA; BARROSO, 2009). 

As patologias não transmissíveis (CA mama e de colo do útero) são presentes no

cotidiano das mulheres. O CA de mama é considerado uma das principais causas de morte

câncer das mulheres, sendo considerado um problema de saúde pública pelas suas altas taxas

de incidência (BRASIL, 2013). O autor ainda afirma que é o principal terror das mulheres por

interferir diretamente em suas relações pessoais, profissionais, afetivas e sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS



A elaboração  deste  trabalho  objetivou  conhecer  a  atuação  do  enfermeiro  no

âmbito  da  saúde  da  mulher  e  fazer  uma  análise  das  publicações  referentes  à  temática.

Algumas  dificuldades  foram  encontradas  durante  a  realização  desta  pesquisa,  como  em

relação aos descritores e ao conteúdo abordado no estudo até a dificuldade em analisar os

artigos segundo o instrumento escolhido. 

Estudar sobre a saúde da mulher é de grande relevância para o enfermeiro pelo

fato de estar tão próximo à paciente, sendo o primeiro profissional que recebe a mulher e a

acolhe,  na intenção de resolver os seus problemas e seus anseios.  Porém, muitas vezes o

profissional da saúde, em especial o profissional da enfermagem, encontra-se despreparado

e/ou incapacitado para atender este público. 

Assim, percebe-se que as universidades necessitam com urgência de mudanças no

ensino,  para  preparar  melhor  seus  profissionais  de  enfermagem,  transmitindo-lhes

conhecimento  necessário para atender  a  mulher  em toda sua vida,  preocupando-se com a

realidade de cada mulher e lhe proporcionar um atendimento humanizado e integral. 

Quanto  aos  profissionais  da  saúde,  é  preciso  que  haja  a  transmissão  de

conhecimentos, atualizações dos procedimentos/técnicas, para que estes aprendam a ouvir as

opiniões dos próprios pacientes. 
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