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A génese desta apresentação…

Curso de Antropologia Médica, leccionado na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, no âmbito dos cursos de 
Primavera 2008 do Serviço de Higiene e Epidemiologia.

Decorreu nos dias 19, 20 e 21 de Maio (18 horas)

Docentes: Padre José Nuno Silva (Organizador)
Dr. João Pedro Brito
Dr. Paulo Chaves



A génese desta apresentação…
Programa:

I Parte
Introdução à Antropologia – Conceitos e Métodos. Interdisciplinaridade.
Antropologia e Antropologias – a especificidade da Antropologia Médica. 
Antropologia Física, Antropologia Cultural e Antropologia Médica.
Análise crítica dos reducionismos antropológicos.
Grandes paradigmas antropológicos da Cultura Ocidental.

II Parte
Alguns contributos fundamentais da Antropologia Filosófica
contemporânea.
Pluridimensionalidade estrutural constitutiva da Pessoa Humana:
relação, corporeidade, interioridade, comunicação, ética, historicidade,
indigência, vulnerabilidade, mistério.



A génese desta apresentação…
III Parte

A Pessoa Humana sujeito de cultura e à cultura (cultura e culturas) –
vivências e representações de saúde e doença, do sofrimento e morte.
O Homem entre a evidência e o mistério.
O processo de medicalização da vida e da condição humana.
A Medicina entre o paradigma humanista e o Tecnocosmos; Modelos de 
Humanismo emergentes na Medicina.

IV Parte
Antropologia Médica: elementos conceptuais e metodológicos para uma 
abordagem da saúde e da doença, no âmbito da Saúde Pública
Importância dos factores culturais e sociais na consideração do binómio 
saúde-doença.
Aspectos culturais determinantes da inter-acção médico-doente no 
processo terapêutico.
Incidência dos factores culturais na Epidemiologia.
Definições culturais de anatomia e de fisiologia.



Antropologia
Deriva do grego άνθρωπος anthropos (homem / pessoa) e λόγος
logos (razão / pensamento) e pode define-se como uma ciência que 
estuda o homem como ser biológico, social e cultural.

Génese da reflexão antropológica é contemporânea à descoberta 
do Novo Mundo, sendo que a grande questão, então colocada é: 
aqueles que acabaram de ser descobertos pertencem à
Humanidade?

A partir do séc. XIX, o termo antropologia passa a ser entendido em 
três direcções:

• Antropologia Física
• Antropologia Cultural
• Antropologia Filosófica



Antropologia Física

Também denominada por “Antropologia Biológica”

O surgimento do ser humano e sua posterior evolução 
(Paleontologia Humana)

Como e quando variaram biologicamente as populações humanas 
contemporâneas, recorrendo à genética, à biologia e à
epidemiologia, procurando responder a questões tal como: porque 
são umas pessoas mais altas que outras? Como se adaptou 
fisicamente a população humana a determinadas condições 
ambientais? 



Antropologia Cultural

Leitura e interpretação de fenómenos humanos concretos em toda 
a sua complexidade, dentro da qual se procuram distinguir as 
diversas dimensões que os compõem, propor a sua articulação e 
descobrir a rede das suas relações e dependências recíprocas

Como variam as populações ou sociedades nas suas 
características culturais?

Efectiva-se na arqueologia (estudo das culturas passadas), na 
linguística (estudo da especificidade de cada língua e dialecto) e 
na etnologia (estudo das culturas existentes ou recentes)



Antropologia Filosófica

A antropologia encarada metafisicamente

Tenta mostrar como a estrutura fundamental do ser humano, 
entendida na forma pela qual a descrevemos brevemente (espírito; 
homem),  vai explicar todas as funções e obras específicas do 
homem: linguagem, consciência moral, as ferramentas, as armas, 
as ideias de justiça e de injustiça, o Estado, a administração, as 
funções representativas das artes, o mito, a religião e a ciência, a
historicidade e a sociabilidade, a fim de ver se há algo nessas 
actividades, bem como em seus resultados, que seja 
especificamente humano. 

Seu objectivo é colocar no centro da sua reflexão a questão: o que 
é o ser humano? 



Antropologia Filosófica
Martin Buber (Viena1878 - Jerusalém1965)

Não há existência sem comunicação e diálogo e os objectos não 
existem sem a interacção.

As palavras-princípio, Eu-Tu (relação), Eu –Isso (experiência), 
demonstram as duas dimensões da filosofia do diálogo que 
abarcam a existência.



Antropologia Filosófica
Emmanuel Lévinas(Lituânia1906 - Paris1995)

Epifania do rosto: É no face-a-face humano que se irrompe todo 
sentido. Diante do rosto do Outro, o sujeito descobre-se 
responsável e lhe vem à ideia o Infinito.

Eu sou “refém” do outro, é ele que me dá a mim mesmo.

Desafios à Saúde Pública: reconhecimento da “outridade” e 
integração de rostos estranhos sem condições para se fazerem 
próximos



Antropologia Médica
A Antropologia Médica a surgir num contexto em que vigora uma 
visão impessoal do Homem com uma enfatização da importância 
atribuída aos exames laboratoriais e instrumentais e uma 
proliferação de especialidades e especialistas.

Há uma crescente necessidade de reflexão sobre o verdadeiro 
papel do Homem na Saúde e na Doença. 

Importância dada à personalização do doente e à presença da 
cultura na compreensão da Saúde e da Doença.

O doente como objecto da intervenção e não a doença.



Introdução
Noções aparentemente simples como saúde e doença referem-se, 

de facto, a fenómenos complexos que se conjugam com factores:
• Biológicos
• Sociológicos
• Económicos
• Ambientais
• Culturais

O discurso antropológico revela que o estado de saúde de uma 
população está associado ao seu modo de vida e ao seu universo 
cultural e social.

Torna-se então necessário conhecer  previamente o universo sócio-
cultural específico da população-alvo.



Corrente Interpretativa

Cultura como o universo de símbolos e significados que permite aos 
indivíduos de um grupo interpretar a experiência e guiar as acções

Fornece modelos “de”e “para”a construção das realidades sociais  e 
psicológicas

É o contexto no qual os fenómenos se tornam inteligíveis

Fornece os elementos para a análise dos factores culturais que 
intervêm no campo da saúde



Corrente Interpretativa

Uma distinção fundamental:

Disease
Doença processo
Visão do médico
Traduz alteração da função / estrutura

Illness
Doença experiência (ou perturbação)
Visão do doente
Experiência subjectiva do mal-estar 
Extravasa a perspectiva biomédica



Antropologia Médica e Epidemiologia
Quer a Epidemiologia quer a Antropologia Médica privilegiam o 
estudo dos fenómenos de saúde em populações.

Epidemiologia (Disease):
• distribuição dos factores determinantes das várias formas de 

doença
• o seu foco não são os casos individuais de falta de saúde, mas sim 

os grupos de pessoas, tanto saudáveis como doentes
• tenta identificar factores de risco (idade, sexo, ocupação, dieta, 

hábitos…)

Antropologia Médica (Illness) :
• incide sobre a influência das variáveis culturais nas noções de 

saúde e doença



Antropologia Médica e Epidemiologia
Contributos mútuos:

• Conceitos epidemiológicos relevantes para a antropologia
Conceito de probabilidade e risco
Metodologia epidemiológica

• A Antropologia mostra como variáveis como a classe social, 
situação económica, género, crenças e práticas culturais podem 
estar relacionadas com a incidência e distribuição de certas 
doenças

• Importância da compreensão dos factores culturais para a 
implementação de programas de cuidados primários

• Explicação de doenças exóticas



Antropologia Médica e Epidemiologia
• Análise das chamadas doenças populares (Folk illness) dificilmente 

abrangidas pela epidemiologia
“Kuru” na Nova Guiné
“Susto” na América Latina

Alguns factores sociais/culturais a considerar na análise 
Epidemiológica:

- Situação económica (Nível de rendimento, distribuição da riqueza)
- Tipo de estrutura familiar (Tipologia da família)
- Papeis de género (Divisão do trabalho, direitos sociais)
- Padrões de casamento (Monogamia X Poligamia X Poliandria)
- Comportamento sexual (Idade de início da vida sexual)
- Alterações da imagem corporal (Tatuagens, Escarificação)
- Padrões funerários (Enterro ou cremação)

etc…



Conclusões
A acentuada ênfase dada às ciências naturais nos últimos 2 
séculos, transformaram a medicina numa ciência do corpo, fazendo 
com que haja uma crescente necessidade de colocar o Homem no 
centro das questões que envolvem a Saúde e a Doença

A Antropologia Médica, ao lado da Epidemiologia, amplia o contexto 
que deve ser levado em consideração na leitura dos processos 
patológicos.

Proposta para a realização de um curso em Antropologia Médica 
(18h): Apresentação/Introdução

Antropologia Filosófica
Antropologia Física e Cultural 
Antropologia Médica
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