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Introducció
◦ Els nens i nenes transfereixen el seu món interior, els seus
requeriments i emocions a través dels seus dibuixos.
◦ Les imatges són importants perquè reflecteixen els seus sentiments i
pensaments.
◦ Dibuixar imatges permet als nens i nenes expressar-se a la resta de
persones del seu voltant.
◦ Un dels factors més importants que afecta la percepció són els
paradigmes. Els paradigmes constitueixen un petit model de la
realitat de les persones com si es tractés d'un mapa al cervell, són
un producte de l'aprenentatge i estan modelats per les
experiències.
◦ En néixer, el món no té significat i el mapa mental d'un individu està
buit.
◦ Però, amb el temps, variables com la cultura i l'entorn educatiu en
què viu un nen, i en particular els pares, constitueixen les línies
bàsiques d'aquest món de significats que es van adquirint.
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Introducció
◦ S'han publicat estudis que analitzen el dibuix com a eina utilitzada pels nens per
descriure diferents situacions en malalties infeccioses:
◦ Amuyunzu-Nyamongo M, Longang Tchounkeu YF, Akumu Oyugi R. et al. Drawing and
interpreting data: Children's impressions of onchocerciasis and community directed treatment
with ivermectin (CDTI) in four onchocerciasis endemic countries in Africa. International Journal
of Qualitative Studies on Health and Well-being 2011, 6:2, 5918.

Introducció
◦ S'han publicat estudis que analitzen el dibuix com a eina utilitzada pels nens per
descriure diferents situacions en malalties infeccioses:
◦ Yevstigneyeva V, Camara-Mejia J, Dumonteil E. Analysis of Children’s Perception of Triatomine
Vectors of Chagas Disease through Drawings: Opportunities for Targeted Health Education.
PLoS Negl Trop Dis 2014; 8(10): e3217.

Introducció
◦ Estudi realitzat sobre la percepció, a través del dibuix, que tenien els nens de la malaltia de Chagas, malaltia
parasitària tropical que afecta uns 10 milions de persones, principalment a les Amèriques, i transmesa principalment
per insectes triatomins.
◦ Es van recol·lectar 261 dibuixos de nens de 6 a 12 anys de quatre llocs diferents, i es va determinar que els nens
estaven molt familiaritzats amb els vectors, i coneixien molt bé aspectes de la seva biologia i ecologia, i en
particular dels seus hàbits d'alimentació.
◦ Es va concloure que aquests resultats tenien implicacions importants per al disseny específic de futurs materials
educatius per a la promoció de la inclusió de nens a la sensibilització sobre la malaltia de Chagas.

Yevstigneyeva V, Camara-Mejia J, Dumonteil E. Analysis of Children’s Perception of Triatomine Vectors of Chagas Disease through Drawings: Opportunities for Targeted Health Education. PLoS Negl Trop Dis 2014; 8(10): e3217.

Introducció
◦ Nens amb diagnòstic de Tuberculosi (TB) han de canviar els seus hàbits diaris i ser
sotmesos a diferents proves diagnòstiques i tractament que poden condicionar una
resposta de por, ansietat, o incomprensió:
◦ En alguns estudis realitzats en nens hospitalitzats amb problemes de salut crònics, després d'una
avaluació dels dibuixos dels nens, es van trobar signes de depressió (57,1%) i nivells més baixos
d'autoestima (53,8%).

◦ Es desconeix actualment el grau d'ansietat o preocupació que experimenta un nen
o un adolescent diagnosticat de TB.
◦ És per tot això que es necessiten desenvolupar noves estratègies d'abordatge per
entendre aquestes situacions en els nens i adolescents diagnosticats de TB.
◦ Hipòtesi: L'expressió de les vivències dels pacients pediàtrics amb tuberculosi (TB) a
través de dibuixos o fotografies ajuda a conèixer millor la percepció que tenen
aquests nens de la malaltia i permet crear consciència sobre la TB a la comunitat,
professionals sanitaris i familiars dels casos.

Metodologia Photovoices
◦ L'evidència publicada sobre l'ús de Photovoice en Salut Pública i altres camps de la
salut suggereix que aquesta metodologia contribueix a una millor comprensió de les
experiències dels individus i les comunitats amb un èmfasi en la perspectiva de les
necessitats i fortaleses individuals i de la comunitat.
◦ Com a conseqüència es poden generar canvis que poden arribar als polítics o
persones encarregades de formular polítiques a través d'imatges i històries de la vida
diària.
◦ Al 2005, el Centre de Rehabilitació Psiquiàtrica de la Universitat de Boston va
començar a utilitzar Photovoice en un programa d'educació per a la recuperació
titulat "Picturing my Health".
◦ Això va produir respostes molt favorables dels participants, ja que va demostrar ser una
intervenció poderosa per reduir l'estigma.
◦ Els participants van sentir-se més forts i més preparats per abordar l'estigma en les seves vides.

Metodologia Photovoices
◦ Els projectes de Photovoice també
poden produir diversos tipus de dades,
des de transcripcions de discussions i
entrevistes fins a imatges fotogràfiques.
◦ La fuiTB ja té experiència en aquesta
metodologia, en col·laboració amb el
programa TB de Toronto es van publicar
50 fotografies realitzades per pacients
adults
amb
TB,
apreciant
preocupacions
per
l'aïllament
i
l'estigma que genera aquesta malaltia,
però també sensacions agradables
relacionades amb la finalització del
tractament i la curació (Fundació UITB,
2017).

Objectius
L'objectiu principal del projecte Pediatric TB Photovoices és que els
pacients pediàtrics amb TB documentin i comparteixin la seva
experiència de viure amb TB a través de les fotografies i dibuixos.

Metodologia
◦ Projecte multicèntric.
◦ Hospitals participants: Hospital Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital del Mar,
Hospital Sant Pau, Hospital Mútua de Terrassa.
◦ Es reclutaran 25-50 participants que representin les característiques sociodemogràfiques
dels pacients pediàtrics amb TB (pacients d'ambdós sexes, immigrants i nascuts a Espanya i
de diferents edats).
◦ Criteris d'inclusió:
◦ entre 0 i 17 anys,
◦ ser pacient amb TB activa que rep tractament durant ≥ 2 mesos per TB en els centres
participants, i
◦ tenir el consentiment informat dels responsables legals.

◦ Es demanarà als nens de 6-11 anys que facin d‘un a cinc dibuixos, i a les famílies dels nens
de 0 a 12 anys i als nens de 11 a 17 que facin de 5-10 fotografies expressant o descrivint el
procés/experiència de la malaltia.
◦ L'investigador demanarà als participants que descriguin les seves fotografies/dibuixos.
◦ Tots els centres participants han rebut l’aprovació del CEIC corresponent.
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¿Qué es lo que se ve en la imagen? (Describe lo que ves)

¿Qué es lo que está sucediendo? (La “Historia” detrás de la
imagen)
¿Cómo se relaciona esto con tu vida/salud?

¿Por qué crees que existe esta situación que has
fotografiado/dibujado?
¿Cómo puede esta imagen ayudar a la gente? (Qué mensaje
puede dar)

¿Qué podemos hacer al respecto?

●What do you See here?
●What's really Happening here?
●How does this relate to Our lives?
●Why does this problem, concern, or
strength Exist?
●What can we Do about it?

Anàlisi
◦ Estudio de investigación cualitativo:
◦ Metodología de la fenomenología usando Photovoices.

◦ El propósito principal de “Phenomenology” es examinar la experiencia de vida de una
persona/comunidad (Converse, 2012).
◦ Primer análisis: selección de las fotos/dibujos con los que quieran contribuir al proyecto y
reflexión sobre cada fotografía/dibujo.
◦ Se recogerá la información relativa a cada una de las imágenes mediante el formulario
SHOWED adaptado.
◦ Una vez recopiladas las fotografías/dibujos y sus descripciones, se analizarán y
categorizarán en temas/patrones que reflejen el significado esencial de la experiencia
(por ejemplo, sentimientos, aspectos emocionales / sociales, sistema de apoyo, etc.).
◦ La categorización de los materiales gráficos se hará de forma individual por parte de 3
investigadores de forma paralela (triangulación) para aumentar la calidad de los
resultados.
◦ Se repetirá el proceso hasta llegar a un consenso.
◦ El análisis cualitativo interpretativo se utilizará para resumir los temas descritos en las
fotos/dibujos.

Anàlisi
◦ En el informe final presentaremos la “experiencia vivida de TB pediátrica” en
categorías temáticas.
◦ Las imágenes serán interpretadas con la ayuda de expertos.
◦ Las fotografías/dibujos seleccionados y sus subtítulos/descripciones (presentados
por el participante) agrupados en temas se compartirán con el personal de los
centros participantes y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, otros
profesionales de la salud, pacientes con TB y sus familias, y el público en general
para comprender mejor la experiencia de vida de los niños que tienen TB y ayudar
a aumentar la conciencia general sobre la TB:
-Libro publicado
-Presentaciones en conferencias, congresos, y reuniones
-Iniciativas educativas (por ejemplo, en presentaciones y recursos impresos)
-Páginas WEB (por ejemplo de la FUITB)

Resultats esperables
Aquest projecte permetrà conèixer la percepció de la TB en
aquests nens, així com les seves experiències, i també ajudarà a
crear consciència sobre la TB en els sanitaris, la comunitat, altres
pacients i familiars de casos.
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