
L'ANTROPOLOGIA MEDICA EN LA FORMACIO
DELS PROFESSIONALS DE LA SALUT. REVISIO I ANALISI

D'UNA EXPERIENCIA DOCENT.

E. BALAGUER I PERIGUELL, R. BALLESTER I ANYON,

J. BERNABEU I MESTRE; E. PERDIGUERO I GIL; M. P. SENDRA I PINA.

Divisio Departamental d'Historia de la Medicina.

Departament de Salut Comunitaria. Universitat d'Alacant

Introduccio

La necessitat del concurs de les ciencies socials per a I adequada formacio del profes-
sional sanitari va ser explicitada de manera formal per I OMS en un seminari que va tenir Iloc

el 1969 a Hannover(1). D'aleshores enga un gran nombre de veus s'han algat en aquest sentit
i ho continuen fent, com ha ocorregut recentment en la Xth International Conference of Social
Science & Medecine (2). La rao d'aquesta necessitat assenyalada repetidament es que la
salut i la malaltia, Iluny de restringir-se a fenomens purament biologics, es troben fortament
determinades pels factors socials, culturals, politics i economics. Per tant, resulta necessari
comptar amb coneixements basics en ciencies socials que ens permeten de comprendre
aquests factors. Aixo suposa la posada en marxa d'un nou programa que en molts aspectes
s'aparta del model tradicional predominant en la majona de les escoles mediques, tant de
I'Estat espanyol com de la resta del mon, i que es el resultat d'una evolucio cap a un nou
model que justifique la seua existencia, tant des del punt de vista educatiu com des de I'angle

de la promocio de la salut (3).

Ja a l'informe elaborat per ('Association of American Medical Colleges el 1984 amb el
titol de «Physicians for the twenty-first century)), hom insistia en la necessitat de I'adquisicio,
per part del futur metge, d'habilitats, valors i actituds que, junt amb conceptes i principis
derivats del coneixement de les ciencies naturals, n'incorpore d'altres propis de les ciencies
socials i de les humanitats, amb l'objectiu de formar professionals capacos de resoldre
problemes de salut i fer possible el desenvolupament personal a cada estudiant. Concretar
tot aixo en un curriculum medic suposa donar resposta a tres preguntes: Que es el que un
professional de la salut ha de saber? (contingut). Com s'han d'ensenyar aquests continguts?
(estrategies docents). I, per ultim, qui ha de ser el que impartisca aquestos ensenyaments?
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Quadre n.° 1. Docencia de I'antropologia de la medicina
en la Universitat d'Alacant

UNITAT DOCENT
RESPONSABLE

Continguts
1 r. curs
Conceptes basics
en antropologia
medica

4 t. curs
Coneixement popular
de la salut i
la malaltia

6e. curs
Antropologia clinica
(Models explicatius dels
metges i dels pacients)

DIVISIO D'HISTORIA DE LA MEDICINA
Departament de Salut Comunitaria

Facultat de Medicina
Estrategies

- Lligons teoriques

Unitat de materia
(Assignatures)

Introduccio a la
Medicina
(Ciencies sociomediques)

- Lligons teoriques
- Ensenyament en petits
grups (seminaris i grups
de discussid)
- Activitat practica
(treballs de camp)

Historia de la medicina

- Ensenyament en petits Practiques en salut
grups (seminaris i grups comunitaria (Medicina
de discussid) Preventiva i Social)
- Activitat practica
(treballs de camp)

Escola Universitaria d'Infermeria
1r. 2n. i 3r. curs
Antropologia de la salut - Lligons teoriques Educacid per a la salut

- Ensenyament en petits (Assignatura optativa)
grups (seminaris i grups
de discussid)
- Activitat practica (treballs
de camp)

nostre entorn, estem en condicions de donar sentit i coherencia a la incorporacio de coneixe-

ments com els antropologics al pla d'estudis, mitjangant la seleccio dels models conceptuals,

els metodes i les tecniques mes pertinents (9).

En segon Iloc, la presencia de I'antropologia tot al Ilarg del curriculum. Aixi, el primer

apropament a la tematica antropologica, pel que fa al curriculum de medicina, tindra Iloc

dintre del modul d'«Introduccio ales Ciencies Sociomediquess, si be de forma molt basica i

amb I'objectiu de proporcionar a I'estudiant una breu noticia del tema (es tracta d'iniciar-lo en

I'apropament a la salut des de la perspectiva de la salut comunitaria, destacant la importancia

dels factors socials i culturals com a determinants de la seua distribucio), tot aprofitant

l'ocasio per aclarir termes i conceptes antropologics. Despres d'aquest primer contacte, en el

4t. curs, i dintre del curs basic d'Historia de la Medicina, I'alumne tindra ocasio d'aprofundir

sobre totes aquestes questions, especialment mitjangant, I'apropament al «coneixement

popular de la salut i la malaltias, i no sols des d'un punt de vista teoric, sing tambe practic en

realitzar el seu primer treball de camp i iniciar-se en el maneig de tecniques i metodes antro-

pologics. Per tiltim, iota aquesta formacio antropologica sera la que li permetra fer front, ja en

el 6e curs de la Ilicenciatura, moment en el qual disposa d'una formacio medica tedrica

practicament completa, a una de les questions mes fructiferes dintre del camp antropologic,

la que fa referencia als aspectes clinics i que en el nostre cas to per objectiu posar de

manifest I'existencia de dos models diferents, el del metge i el del malalt, al voltant de la

constel•lacio de les idees que integren el coneixement de la malaltia, les seues manifesta-

tions i la seua terapeutica.
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cloure intentant donar resposta a algunes de les questiones plantejades en la introduccib.

Aixi, i pel que fa al problema del contingut i estrategies mes pertinents, la nostra experiencia

ens indica que cal, per una banda, incorporar dintre d'unitats docents o d'assignatures ja
consolidades (com ara la Introduccio a les Ciencies Sociomediques, la Historia de la Medici-

na, la Salut Comunitaria o la Promoci6 de la Salut) els conceptes basics necessaris perque el

futur professional siga capag, d'entendre la rellevancia i la utilitat de I'antropologia medica i

les seues aportacions a la formacio de I'estudiant i a I'activitat del professional; tot utilitzant

les estrategies didactiques mes adequades per a complementar els coneixements teorics

aportats i anar mes enlla de la formulacio teorica en convertir I'activitat practica desenvolupa-

da en el centre de I'aprenentatge.

D'altra banda, entenem que la plena integracio de tots aquestos continguts en les ac-

tuals estructures docents necessita la completa incorporacio al proces d'aprenentatge, fins i

tot la mateixa avaluacio, i a mes la participacio de docents formats en Ciencies de la Salut i

capagos de posar de manifest aquella rellevancia amb la seleccio dels models conceptuals,

els metodes i les tecniques mes pertinents.
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(perfil de I'ensenyant). En alto que fa referencia als sabers biologics, la medicina, atesa la

tradicio en aquestos aspectes, ha resolt en gran mesura aquestes tres preguntes. No ocorre

aixi pel que fa a les ciencies socials i a les humanitats.

Si revisem ('abundant bibliografia que mira de respondre a quin ha de ser el paper de les

ciencies socials en la formacio dels professionals de la salut, observem un gran desconcert

en tot alto tocant a les tres questions abans plantejades. De fet, trobem les mes variades

opinions, en part determinades per les diferents experiencies que s'han fet en aquest terreny.

El primer nbmero de la revista Antropologia Medica (1986), monografic sobre el tema ((Scien-

ce umane e formazione Sanitaria)) (4), es un clar exemple de com, encara avui, no disposem

de models consolidats en I'ensenyament de les ciencies sociosanitaries, tret del cas de la

historia de la medicina amb mes d'un segle de tradicio. Fins i tot al voltant de les mateixes

ciencies de la conducta es plantegen alternatives que responen a suposits totalment dife-

rents.

Pel que fa referencia a I'antropologia medica, quasi unanimement s'hi detecten els ma-

teixos problemes. En primer Iloc, I'escas interes que els estudiants tenen per aquests temes,

estant concentrats, com es habitual, fonamentalment en les ciencies biologiques (5). Corn fan

veure altres autors, I'estudiant considera banals i de sentit comb molts dels problemes antro-

pologics que se li plantegen i, de fet, nomes quan se li presenten amb una terminologia

medica adequada i amb un discurs en el qual es pose de manifest l'interes practic del que es

preten d'ensenyar, es despertara I'atencio de I'alumne o del professional sanitari (6). D'altra

banda, I'estudiant de les escoles mediques no esta familiaritzat amb els conceptes i els

metodes basics de les ciencies socials; per aixo que aquesta dificultat se sume a I'escassa

comprensio i, per tant, a la consideracio que en tindra (7).

En aquesta comunicacio volem presentar la nostra experiencia de la Facultat de Medici-

na i de I'Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat d'Alacant, a la Ilum de la qual

intentarem de respondre a alguna de les preguntes formularies. En el Xlle Congres de Met-

ges i Biolegs vam presentar el que era el nostre programa d'actuacio (8), ara oferim resuttats

concrets.

Estrategies didactiques

Les estrategies utilitzades per a la introduccio de I'antropologia en els curricula de medi-

cina i infermeria estan dissenyades en funcio de les necessitate i dels objectius plantejats

(quadre n.° 1). Aixi, a mes de la utilitzacio de Iligons tebriques, encaminades a transmetre els

conceptes basics d'antropologia de la salut que permeten al futur professional fer una con-

textualitzacio adequada de la seua practica, pel que fa als factors culturals que la condicio-

nen, es fa us de I'ensenyament en petits grups (seminaris i grups de discussio) tot i progra-

mant una important activitat practica orientada a posar de manifest la retlevancia i la utilitat

que I'aplicacio d'aquestos coneixements tenen per a I'activitat del professional de la salut. Es

preten d'aquesta manera trencar amb la imatge excesivament teorica tant dels continguts

corn del professorat encarregat de la docencia. En aquest sentit hem d'assenyalar que tots

els docents tenen, si mes no, una formacio en ciencies de la salut i mes concretament en

medicina, ja que entenem que si be aquesta no es necessaria per transmetre coneixements

basics, si que ho es per a posar de manifest davant els estudiants la rellevancia de I'antropo-

logia de la salut.
A mes a mes, la introduccio de totes aquestes estrategies ha estat definida per tres

aspectes fonamentals.

En primer Iloc, el paper desenvolupat per la Divisio d'Historia de la Medicina i els seus

professionals, perque pensem que des d'aquesta disciplina social, la mes consolidada al
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En tercer floc, garantir la seua plena integracio en el proces d aprenentatge dels estu-
diants, incloent-hi la seua avaluacio, en incorporar aquesta a les realitzades en la «Introduccio

a les ciencies sociomediques» i en les tradicionals assignatures d'Historia de la Medicina, en
el cas de 4t. curs, i de Medicina Preventiva i Social, en el cas de 6e curs. Cal assenyalar, aixi

mateix, com aquesta plena integracio ha estat afavorida per la circumstancia de pertanyer la
Divisio d'Historia de la Medicina al Departament de Salut Comunitaria, junt a les divisions de
Medicina Preventiva i Social, Bioestadistica, Infermeria Comunitaria i Medicina Legal i propor-
cionar el marc mes adequat per a fer efectiva la realitzacio d'aquestes estrategies.

Continguts

Dintre del primer curs de la Ilicenciatura de medicina i en el marc d'un modul teoric

dedicat a introduir 1'estudiant no sols en les assignatures tradicionals del curriculum, sing

tambe en el concepte de ciencies sociosanitaries, i concretament en alguna d'elles, s'in-

clouen les primeres nocions sobre antropologia i salut. L'objectiu d'aquesta inclusio es que el
futur professional tinga present des de les primeres etapes de la seua formacio que es la
cultura la que defineix i tipifica el que es salut i el que es malaltia, i que aquestes realitats no
poden esser estudiades ailladament sense fer referencia al context socio-cultural en que ens

trobern. El contingut de les Iligons teoriques es limita a la introduccio dels conceptes d'antro-
pologia cultural i cultura per a analitzar despres com es la cultura la que proporciona un
significat cultural a la salut i la malaltia, crea el seu propi context terapeutic i determina la

comprensio de tots els fenomens relacionats amb la salut. Aixi, se li proporciona a I'alumne la
idea que les diferents cultures tenen maneres diferents d'entendre I'etiologia de les malalties,

els tractaments adequats per a elles i quan i a qui cal acudir en el moment en cub es presenta
la malaltia. Per ultim, i amb l'objectiu introductori que to aquest primer contacte de I'estudiant

amb I'antropologia de la salut, es fa una repassada per les seues diferents arees d'estudi:
epidemiologia i ecologia mediques, analisi de les actituds de la poblacio enfront dels sistemes
sanitaris, etnomedicina, estudi dels fenomens bioculturals i la importancia del coneixement

de les necessitats subjectives i sentides de la poblacio en materia sanitaria per a la planifica-

cio, I'educacio per a la salut i la promocio de la salut.

En el quart curs de la Ilicenciatura, quan I'estudiant es als inicis del seu aprenentatge
clinic i en el marc de I'assignatura d'Historia de la Medicina oferim la possibilitat de realitzar un
«Seminari d'Antropologia Medica» que es desenvolupa tot al Ilarg del curs academic, una
vegada s'ha introduit en la docencia teorica del curs basic d'Historia de la Medicina la c(Medi-

cina Popular)) com una forma mes de medicina i com aquesta es troba present en tots els
temps i en totes les cultures. El seminari s' organitza en tres etapes. En primer Iloc, s'impartei-

xen una serie de sessions teoriques en les quals es presenta als alumnes una serie de
conceptes basics en Antropologia de la Salut, com eis de diseasei illness (10) i alguns models
teorics com el proces de recerca de la salut (11) o els sectors assistencials (12), aixi com
algunes nocions sobre els problemes que apareixen en les relacions entre els professionals
sanitaris i la poblacio i la importancia de I'estudi del coneixement popular de I'estructura i del
funcionament del cos huma (13). Despres d'aquesta presentacio teorica els alumnes que
participen en el seminari realitzen un treball de camp en grups de tres, quatre o cinc alumnes,
I seleccionen un municipi o un barri d'una ciutat com a objecte d'estudi, i obtenen una mostra
d'informants amb la qual conversen utilitzant la tecnica de I'entrevista-participacio. Els alum-

nes disposen d'un questionari-guia perque rnitlangant les entrevistes puguen realitzar I'ob-

jectiu principal del seminari, apropar-se al coneixement popular de la salut i de la malaltia.

Aquest questionari-guia ofereix la possibilitat d'aprofundir en el coneixement de diverses
tematiques corn la importancia de I'Ambit familiar i domestic, les actituds de la poblacio front
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la seua etiologia, simptomatologia, flsiopatologia i tractament) tant per part de qui la pateix

com de qui la tracta.

En termes generals el ME del malalt depen tant de la seva experiencia personal corn del

seu entorn familiar, social i cultural. El ME del metge esta determinat en el nostre cas (la

medicina occidental) per la racionalitat cientifica, encara que en I'encontre clinic el metge no

explicita sols alto que es resultat de la seua formacio academica. Amb frequencia existeix un

ME diferent per a cada metge en cada encontre clinic, tot i interaccionant tambe I'experiencia

personal del professional.

Els atumnes, distribufts en grups, realitzen la practica amb un tutor en algunes sessions.

En una primera s'expliquen les nocions basiques sobre la teoria dels ME, donant-los la

bibliografia pertinent per a la seua realitzacio, tot comentant la metodologia mes adequada.

Els alumnes disposen d'un questionari-guia de caracter obert, modificat per ells mateixos

una vegada realitzades un petit nombre d'enquestes pilot. Tot aquest material permet recollir

la corresponent informacio mitjanpant les entrevistes realitzades tant als metges com als

pacients. En succesives sessions es fa una supervisio, pas a pas, de la labor desenvolupada

per cada grup fins I'elaboracio d'un informe i exposicio dels resultats en una reunio conjunta

organitzada pel Departament de Salut Comunitaria.

Ha estat el nostre proposit fer arribar al futur professional de la salut una nova visio de

I'encontre clinic. Aquella en que el apacient no es sols un receptor de les nostres propostes

diagnostiques i terapeutiques, sing tambe una cultura a entendre i amb la qual dialogar amb

l'objecte d'aconseguir que el fi de la comunicacio, la terapia, siga quelcom previament nego-

ciat. Creiem obvi plantejar que tot aixo to unes grans implicacions practiques en la realitzacio,

tant de programes d'educacio sanitaria personalitzats, com en el seguiment i adherencia als

diferents tractaments.

La introduccio de I'Antropologia de la Salut en la docencia de I'Escola Universitaria

d'Infermeria de la Universitat d'Alacant es fins aquestos moments modesta, pero I'experien-

cia acumulada en la introduccio de les ciencies sociosanitaries en els curricula dels professio-

nals sanitaris mostra la importancia que to qualsevol tipus d'inici. La nostra participacio

queda reduida a impartir un seminari sobre antropologia de la salut en el context de I'assigna-

tura optativa d'uEducacio per a la Salutu. La participacio en el seminari es obligatoria per a

tots els alumnes matriculate en aquesta assignatura. El seminari to una estructura pareguda

a la que s'ofereix als atumnes de quart curs de la Ilicenciatura de medicina; una primera etapa

d'introduccio de conceptes basics que en aquesta ocasio s'organitzen al voltant de la impor-

tancia del coneixement de les creences i actituds de la poblacio en el maneig de la salut i de la

malaltia a I'hora de ptantejar-se qualsevol activitat educativa que tinga com a objectiu la

modificacio de les seues conductes en materia de salut. En una segona etapa, els alumnes

s'organitzen per grups i realitzen treballs de camp mitjangant I'entrevista als informants

sobre una tematica sanitaria d'interes en I'educacio per a la salut, on aparega de forma

evident la importancia de la perspectiva poblacional. Fins ara hem utilitzat questionaris-guia

sobre Ies creences relacionades amb I'alletament de la mare, la menstruacio, I'automedicacio

i I'us de remeis casolans i I'estructura i el funcionament del cos huma. La utilizacio de les

tutories, la bibliografia i la redaccio d'un informe i la seua exposicio i defensa davant la resta

de participants completen el seminari.

Conclusio

Com a resum, i despres d haver exposat els fets mes rellevants de t activitat desenvolu-

pada per la Divisio d ' Histbria de la Medicina de la Universitat d'Alacant a fi d'aconseguir la

introduccio de I'antropologia medica en els curricula de Ies ciencies de la salut, podem con-
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