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1. Consideracions generals

1. Introduccio:

La sindrome d'immunodeficiencia adquirida (SIDA) representa un gran repte sanitari

(1-2) pels seus mecanismes de contagi i per la inexistencia d'un vacci o d'un tractament

farmacologic fiables per la seva eficacia i la seva eficiencia.

Per ara l'unica estrategia valida per a la seva contencio es la profilaxi d'exposicio

(3-4), pero aquesta es dificil de divulgar en la majoria dels grups d'alt risc: heroinomans o

drogoaddictes per via parenteral i homosexuals basicament, es tracta generalment de

marginats molt poc disposats a acceptar directrius donades per autoritats, encara que

siguin sanitaries.

Malgrat tot, el Stop AIDS Program de la comunitat gai de San Francisco (5) ha represen-

tat un pas molt esperangador cap a uns estils de vida mes compatibles amb una profilaxi

d'exposicib realment eficag, en una comunitat marginada. La conscienciacio de la comunitat

gai de San Francisco, acceptant el asexe sense risc» com a norma de conducta, ha permes

rebaixar la incidencia de seroconversions al VIH a una quarta part de la que s'observa a Nova

York o altres ciutats en comunitats similars (6).

2. Objectius:

Vist ('antecedent del Stop AIDS Program de San Francisco, hem intentat aplicar una

metodologia similar a un grup d'alt risc format per les recluses a la Preso de Dones de Barce-

lona.

La nostra intencio era obtenir un grup de persones ben informades i motivades, que

poguessin actuar posteriorment com a educadores sanitaries dins el seu propi entorn.
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3. Grup estudiat:

Les internes de la Preso de Dones de Barcelona (Wad Ras ) formen un col lectiu que
agrupa una serie de marginades socials , amb una alta incidencia de prostitucio i drogoaddic-
cio. Ja I'entorn anormal >, extrapenitenciari , comporta un elevat risc de malalties de transmisio
sexual (MTS) i d' infeccions parenterals , corn sepsis, Hepatitis B i/o SIDA , degut a les dificul-
tats per adoptar estils de vida realment saludables en un medi caracteritzat per miseria
economica i, sobretot , socio - cultural.

L'entorn intrapenitenciari augmenta la marginacio , la promiscuitat i I'amuntegament,
alterant els valors socials i morals , Pent que la drogodependencia augmenti , fins al 86 % de
les recluses en realitzar aquest estudi , i apareixi homosexualitat ( 7). La carencia d'habits
higienico - sanitaris correctes agreuja tant el risc de contraure una Hepatitis B (8) corn una
SIDA. De fet , a Catalunya un 10 % de les cones seropositives al VIH han estat empresona-
des alguna vegada , basicament per robatori o traffic de drogues (9).

El risc de contagi pot esser per practiques homosexuals sovint amb violencies , intercan-
vi de xeringues entre drogoaddictes per via parenteral i ferides cruentes arrel d ' agressions o
d'autolesions ( 10) que , en conjunt , agreugen el problema sanitari del col lectiu format per les
recluses (11).

Enfront del problema de la SIDA la majoria de recluses tendeixen a reaccionar amb cert
fatalisme , seguint quatre conductes diferentes:

a) Abstencio sexual total.

b) Reduccib de I'activitat sexual.

c) Abstinencia amb els amics pero augment amb els demes.

d) Major consum de drogues (12).
El binomi recluses /entorn intrapenitenciari requereix un tractament especial en Educacio

Sanitaria (7-13-14).

II. Experiencia propia

Preliminars:

Varem fer un estudi previ de la situacio general al Centre Penitenciari, per coneixer el
grau de risc i els factors conductuals que el determinen i que, al seu torn, deriven de la
interaccio de I'esmentat binomi recluses/ entorn intrapenitenciari, observant uns habits i unes
actituds dificilment modificables en una actuacio normal. Tanmateix en aquest col•lectiu hi ha
unes leaders, les «cabecillas», amb una gran influencia (benefica o no) sobre les demes.
Aquestes acabecillasv poden esser akies», caracteritzades per una trajectoria marginal, de-
linquencial i de veterania penitenciaria superior al promig de les recluses, o be «pitagorinas»,
amb cert rol intellectual pels seus coneixements i tendencia a donar consells.

Partint de la idea que calia aprofitar qualsevulga tipus d'irradiacio de coneixements,
habits i actituds varem seleccionar un grup de recluses, caracteritzades pel seu rol de leaders
envers les demes.

2. Material:

Material huma (2-1):

El grup seleccionat consistia en 17 recluses que havien demostrat un gran interes en un
curset d'Higiene previ (7) i que, a mes a mes, eren «cabecillas» , tan «kies» com «pitagorinas»,
exercint una notable influencia sobre altres recluses. Tambe varem procurar que la duracio
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de la seva condemna assegures la seva permanenga a la mateixa institucib, durant almenys

un any.

Material didactic (2-2):

L'aula emprada es I'habitual de I'escola de la PresO, esta equipada amb pissarra, projec-

tor de diapositives i equip de video, que hem anat emprant per reforgar les sessions explica-

tives.

A mes a mes varem preveure material medic format per un microscopi amb varies

preparacions, tres fonendoscopis, dos esfingomanbmetres, un rinoscopi, un espirbmetre i un

cronbmetre.

3. Metodes:

La nostra metodologia educativa tendia a adaptar-se al nivell cultural de les alumnes i a

assolir els objectius que ens haviem proposat.

Objectius educacionals (3-1):

En I'aspecte educacional els nostres objectus eren triples:

a) Objectiu global:

- Cercavem que les internes acceptessin la salut com a valor fonamental i la recone-

guessin com a patrimoni col lectiu.

b) Objectius generals:

- Sensibilitzar les internes sobre les consegG ncies patolbgiques i socials de la

SIDA.

- Donar a coneixer els recursos d'atencib i tractament existents en I'actualitat, tant per

a portadors com per a malalts.

- Modificar les conductes que puguin augmentar el risc de contagi pel VIH, tant en

persones sanes com en malalts.

c) Objectius especifics:
- Aconseguir que les internes tinguin una bona informacib basica sobre la fisiopatologia

del VIH i de la SIDA.

- Informar sobre les vies de contagi del VIH i sobre les conductes alternatives de pro-

filaxi.

- Informar les internes sobre els medis de profilaxi i tractament de la SIDA en I'actua-

litat.

- Donar a coneixer els recursos d'atencib oficials en el medi intrapenitenciari i socials en

el medi extrapenitenciari.

- Sensibilitzar les internes-alumnes perque emprenguin una labor d'educacio sanitaria

secundaria sobre la SIDA i problems col laterals.

Metodologia de treball (3-2):

Amb la finalitat d'assolir els objectius educacionals plantejats i despres d'analitzar detin-

gudament els antecedents situacionals de I'alumnat amb el qual anavem a intervenir, varem

dissenyar un metode didactic que incidis en les notres educandes consolidant el seu apre-

nentatge.

Basicament varem emprar una metodologia eminentment activa i participativa, basada

en tres tipus de sessions diferenciades per a cada bloc tematic, impartint:

Una primera sessio de contingut tebric que permetes obtenir uns coneixements basics,
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ambles corresponents explicacions per part del professor, acompanyades amb medis audio-

visuals, millorant la motivacio de I'alumnat, mentre afavorien la percepcio i la comprensio del

tema explicat.

Una vegada treballada la part teorica, es procedia a una segona sessio amb exercicis

practics que permetessin demostrar experimentalment les bases teoriques anteriorment

exposades. En aquesta experimentacio les alumnes participaven de manera totalment

activa.

El bloc tematic es tancava amb una tercera sessio de treball basada en una dinamica de

grup (Philipps 66, col loqui, etc...) per analitzar el contingut de I'aprenentatge adquirit, junt als

habits i actituds que caldria modificar, o reforgar, per assolir un millor nivell de salut.

Aquestes sessions de dinamica de grup ens aportaren, als educadors, una serie de

coneixements sobre habits insans i sobre alguns dels factors que els poden determinar,

informacio fonamental per poder establir conductes higienico-sanitaries alternatives.

Continguts educatius (3-3):
La SIDA es el nucli central d'una problematica que engloba malalties de transmissio

sexual (MTS) i complicacions de la drogoaddiccio per via parenteral (DVP); per tant, hem

considerat que un programa de prevencio de la SIDA hauria d'incloure tots aquests as-

pectes.

Programa (3-4):
Es varen tractar cinc temes basics:

a) MTS «classiques», sifilis i gonococcia, que es diagnostiquen per serologia o frotis i

responen be a I'antibioterapia general.

b) MTS «abacterianes», per fongs o germens atipics, de diagnostic i tractament sovint

dificils i sempre molt especifics.

c) MIS «viriques>}, corn Herpes genital, Hepatitis B i S.I.D.A. que poden tenir mecanis-

mes de contagi mixtos, amb tractaments cars o inexistents en I'actualitat.

d) Metodes anticonceptius, estudiant coit interromput, preservatiu, esponja, pindola,

diafragma, DIU, cremes i ovuls espermaticides i Iligadures de trompes o de deferents.

e) Drogues en general, diferenciant efectes aguts, efectes cronics i complicacions per

efectes secundaris pel tipus de via emprada.

Cada tema era tractat en tres tipus de sessions, teorica, practica i de debat:

A) Sessions teoriques:
Les explicacions varen presentar algunes dificultats de Ilenguatge, ja que ens haguerem

d'adaptar al seu argot.

Varem intentar deixar clars alguns conceptes sobre diagnostic, prevencio i tractament

de les MTS i de les complicacions derivades de les drogoaddiccions.

Les sessions teoriques es tancaven amb un col.loqui destinat a completar els coneixe-

ments i a estimular la participacio.

B) Sessions practiques:
Degut a la seva diversitat creiem necessari desglossar-ne el contingut; hi hague ses-

sions de:

a) Microscopi: les internes varen manejar directament el microscopi observant prepara-

cions microbianes i tenint l'oportunitat de fer personalment preparacions amb mostres de

sang o a partir d'un frotis i d'observar com es fa un cultiu.

b) Metode anticonceptius: han manejat diafragmes, DIU, preservatius, esponges, cre-

mes i ovuls. Creiem haver demostrat que el coit interromput, la pindola, el DIU i el diafragma
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no eviten les MTS, I'esponja les afavoreix i, en canvi, tant el preservatiu com els espermatici-

des les poden evitar.

c) Desinfeccio: les alumnes varen desinfectar xeringues amb Ileixiu i varen manejar

dutxes vaginals. Aixi, varen comprovar les diferencies entre el lleixiu, que sols es pot emprar

sobre objectes, la povidona iodada, activa i tolerada sobre mucoses pero toxica si passa a la

sang, i els antibiotics, practicament atoxics pero amb una accio limitada a alguns microorga-

nismes concrets i, per tant, sense cap accio preventiva amplia i/o fiable.

d) Drogues: com es logic hem hagut de respectar les normes del Centre Penitenciari,

prohibint adhuc I'entrada d'alcohol, i ens hem limitat a I'experimentacio amb el tabac.

S'ha pogut comptar amb voluntaries que portaven mes de 12 hores sense fumar i que

despres prenien un xiclet de nicotina (Nicorette c) o fumaven. Aixi, varem poder demostrar

els efectes de la nicotina, que accelera les pulsacions i pot augmentar la tensio arterial, pero

no afecta I'aparell respiratori, mentre el fum del tabac, a mes de provocar els efectes de la

nicotina, redueix significativament la capacitat respiratoria, escurpant el temps d'apnea o

reduint les xifres obtingudes per espirometria.

La practica es va completar amb l'observacio de cicatrius degudes a abscessos en

drogoaddictes per via parenteral i rinoscopia, en cocainomanes, per observar rinitis resi-

duals, persistents i, sovint, hemorragiques.

C) Sessions de debat:

Es tractava de sessions de dinamica de grup, amb participacio molt activa de les inter-

nes a les quals, de fet, es va deixar la iniciativa de les sessions, amb la finalitat que anessin

exposant, de manera espontania i progressiva, la seva experiencia en activitat sexual i/o en

drogoaddiccions.

Creiem molt interessant remarcar la facilitat amb que va anar millorant, progressiva-

ment, i de manera forpa estesa, el conjunt de les actituds de les internes respecte a I'us de

preservatius o de cremes espermaticides i, sobretot, respecte a l'intercanvi de xeringues

sense esterilitzar.
Tambe creiem necessari esmentar que aquestes sessions de dinamica de grup

han aportat, probablement, mes informacio a I'equip educador que no pas a les propies

alumnes.

Temporalitzacio de I'activitat (3-5):
A fi de no interferir en les activitats habituals a I'Escola de la Preso i a I'Institut Municipal

de la Salut, es destinava un dia cada setmana a aquest programa d'Educacio Sanitaria sobre

la SIDA, invertint dues hores a cada sessio, teorica, practica o de dinamica de grup.

Els dos primers temes basics sobre malalties de transmissio sexual; «classiques» i

«abacterianesv, es varen englobar en un sol bloc de tres sessions.

En total, doncs, hi hague quatre bloc principals amb sessions triples, sumant un total de
vint-i-quatre hores lectives.

4. Resultats:

Grau de participacio (4-1):

Les condicions del curset d'Educacio Sanitaria sobre la SIDA eren un xic peculiars. En

primer Iloc varem fer una seleccio previa per assegurar, amb un nombre reduit d'alumnes, un

millor aprofundiment en I'ensenyament; en segon Iloc la participacio era voluntaria i, oficial-

mente, no es passava Ilista.

Pot ser precisament per aquest caracter de voluntarietat que hi hague una notable
assistencia, amb un bon grau de participacio, ja que totes disset alumnes han intervingut
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activament als col-loquis de les sessions teoriques, a les practiques experimentals i als

debats amb dinamica de grup.

Avaluacio (4-2):

Tota experiencia pilot requereix un proces avaluatiu (15) que permeti coneixer el seu

grau d'eficacia i el seu abast, a mes de perfilar defectes i dificultats susceptibles d'esser

corregits en ulteriors programes (7).

En aquest curset I'avaluacio es va fer als tres nivells que es recomana en I'actualitat (16),

o sigui diagnostic, formacio i sumacio.

a) Avaluacio diagnbstica:
Aquesta avaluacio es va efectuar previament a la realitzacio del propi curset, tenia per

finalitat determinar el grau de preparacio de cada alumna sobre la tematica a tractar, la SIDA

en el nostre cas, abans d'emprendre les tasques d'aprenentatge.

La tecnica avaluativa fou I'aplicacio a les alumnes d'una prova objectiva -pretest-

constituida per un questionari amb 25 preguntes de resposta alternativa (SI/NO), admetent

una tercera oportunitat no sap-no respon.

b) Avaluacio formativa:
Aquest nivell avaluatiu es va anar aplicant al Ilarg del propi proces didactic, amb la finalitat

d'adaptar i perfeccionar aquest proces a les necessitats individuals de cada alumna.

Per a aquesta avaluacio hem emprat una tecnica d'observacio directa amb un seguiment

basat en registres anecdotics, configurats a partir d'anotacions de tots els esdeveniments

significatius que permetessin estimar el seguiment per part de les alumnes.

Paral-lelament es va seguir un proces valoratiu del projecte educatiu, mitjangant un

sistema de feed-back entre els objectius inicials i els resultats obtinguts, que ens permetessin

anar modificant I'esmentat projecte amb la finalitat que s'adaptes millor a les necessitats

reals de les alumnes.

c) Avaluacio sumativa:

Aquesta avaluacio coincideix amb la valoracio final del proces educatiu i fou aplicada al

termini del periode d'aprenentatge establert.

La seva finalitat fou donar-nos a coneixer l'index dels aprenentatges adquirits en finalit-

zar el curset d'Educacio Sanitaria.

La tecnica emprada fou l'observacio indirecta a traves dels resultats obtinguts per cada

alumna en I'elaboracio d'un questionari, servint de post-test, identic al que es va emprar en

('avaluacio diagnostica, que va servir com a pre-test.

Resultats pre-test/post-test (4-3):

El questionari emprat comprenia 25 preguntes, admetent una doble resposta (SI-NO) i la

possibilitat del no sap-no respon.

Per tant, entre les 17 alumnes hi havia un total de 425 possibles encerts, tant en el primer

com en el segon test.

a) Al pre-test hi hague 325 respostes encertades (76,5 %), 32 respostes erronies

(7,5 %) i 68 no sap-no respon (16 %).

b) Al post-test aparegueren 398 respostes encertades (93 %), 11 d'erronies (2,6 %) i 16

no sap-no respon (3,8 %).

Per tant hi ha hagut un notable augment en els coneixements, passant de 325 respostes

encertades a 398, amb una diferencia de 73, que represents un guany del 17 %, resultat que

se'ns apareix com a forga alentador (17-18-19)

204



Si estudiem els resultats pre-test post-test individualitzats en les 17 alurnnes obtenim

una serie d 'observacions aparellades ales que podem aplicar I index de la T de Wil-

coxon.
El seu calcul , amb T- = 0 i T+ = 91 ens dona una p 0 , 001, francament significati-

va (20).

III. Consideracions finals

1. Comentaris:

Malgrat tractar-se d'un col-lectiu marginat, les recluses a la Preso de Dones de Barcelo-

na han resultat bastant assequibles a I'Educacio Sanitaria, probablement pel fet que veien en

el mestre i en el metge una persona apart dels funcionaris del centre penitenciari.

Algunes alumnes han seguit el curset amb una atencio que podia derivar de la intencio

de reforgar el seu rol de leader amb un augment dels seus coneixements; considerem que

aquest hauria estat un efecte molt positiu.

Hem aconseguit que la SIDA servis corn a sesquers per introduir al curset una serie de

coneixements sobre problemes medico-sanitaris derivats de la drogoaddiccio i/o de les ma-

lalties de transmissio sexual.

2. Conclusions:

La SIDA es un problema sanitari greu, pero la seva progressio pot esser frenada amb

mesures preventives establint una adequada profilaxi d'exposicio.

L'Educacio Sanitaria pot propiciar els canvis de comportament necessaris per establir la

correcta profilaxi d'exposicio.

Els grups de mes alt risc acostumen a estar marginats i son poc permeables a I'Educacio

Sanitaria.

En el cas de les recluses en un centre penitenciari, les que han assolit una categoria de

leader poden esser reciclades mitjangant programes d'Educacio Sanitaria que les conver-

teixin en educadores sanitaries secundaries actuant dins el seu propi entorn i aprofitant el

seu ascendent sobre les demes.
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CUESTIONARIO SOBRE EL S.I.D.A.

1. 6EI S.I.D.A. es una enfermedad contagiosa?

SI NO NO SE

2. ^EI S.I.D.A. favorece otras enfermedades?

SI NO NO SE

3. 6Se conoce el virus causante del S.I.D.A.?

SI NO NO SE

4. ,Hay vacunas contra el S.I.D.A.?

SI NO NO SE

5. ^El S.I.D.A. puede detectarse por analisis?

SI NO NO SE

6. Una reaction positiva significa que se esta enfermo?

SI NO NO SE

7. ^La positividad significa que se es portador?
SI NO NO SE

8. 6Un portador es siempre un enfermo?
SI NO NO SE

9. 6Un portador puede ser contagioso?

SI NO NO SE

10. 6Un portador puede ser donante de sangre?
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Si NO NO SE
11. ,Besar a un portador puede ser contagioso?

Si NO NO SE

12. 6Son peligrosas las relaciones sexuales con un portador?

SI NO NO SE

13. 6La convivencia con un portador es peligrosa?

SI NO NO SE

14. ,Hay que aislar a los portadores?

SI NO NO SE

15. ,La sangre transmite el S . I.D.A.?

Si NO NO SE

16. 6Recibir transfusiones puede ser contagioso?

Si NO NO SE

17. oDar sangre puede ser contagioso, para el que la da?
SI NO NO SE

18. ,Una picada de insecto puede ser contagiosa de S.I.D.A.?

Si NO NO SE

19. 6EI S . I.D.A. se contagia comiendo?

SI NO NO SE

20. El contacto sexual anal es muy contagioso?

Si NO NO SE

21. jener muchas parejas sexuales aumenta el riesgo?

Si NO NO SE

22. 6EI preservativo ( condon ) ofrece garantias?

SI NO NO SE

23. ,EI S.I.D.A. se contagia compartiendo jeringuillas?

Si NO NO SE

24. ,Las jeringuillas desechables ofrecen garantias?

Si NO NO SE

25. jomando precauciones se puede evitar el S.I.D.A.?

Si NO NO SE

Tacha las respuestas que creas incorrectas.

Rodea con un circulo la que creas correcta.
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