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Perspectiva de gènere: prioritat de la XIIena 
legislatura 

Variable Categories 

Sexe biològic 

Mascle 

Femella 

Intersexe 

Identitat de gènere 

Home 

Dona 

Trans 

Expressió de gènere 
Masculina 

Femenina 

Noves interpretacions i conceptes: 

- Bretxa de gènere 

- Determinants socials subjacents 

- Equitat 

- Transversalitat 

- Interseccionalitat 

- ... 

 

Igualtat formal Compliment de la igualtat de drets normativa 

Igualtat de tracte Absència de discriminació per raó de sexe 

Igualtat d’oportunitats 
Compensació de les desigualtats existents en les 

condicions i posicions de dones i homes 

Equitat de gènere 
Valoració i presa en consideració de la diversitat i 

les diferències entre dones i homes 



• Conscienciar els professionals de la planificació de la necessitat 
d’introduir la perspectiva de gènere en tots els instruments de 
planificació, 

• Mostrar que introduir la perspectiva de gènere en el procés de 
planificació millora l' efectivitat de les intervencions i la salut del 
conjunt de la població, 

• Facilitar la selecció d' indicadors de gènere per a cada fase del 
procés de planificació, 

• Promoure la complementarietat entre els mètodes quantitatius i 
els mètodes qualitatius en la comprensió dels determinants de la 
salut, 

• Compartir el coneixement i generar un procés d‘aprenentatge 
continu a partir de les aportacions dels lectors i usuaris. 

 

 

Perspectiva de gènere en planificació: objectius 
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Polítiques més.. Perquè...  

Precises 

Els indicadors són més sensibles: milloren l’anàlisi de situació; ajusten 

la priorització i la concreció de fites i objectius centrats en superar les 

desigualtats socials i de genero; i faciliten la identificació i descripció 

dels determinants socials i de les desigualtats de gènere en salut. 

Efectives i 

equitatives 

Les actuacions s'adeqüen a les necessitats concretes d’homes i de 

dones, fet que porta a intervencions més efectives i , 

conseqüentment, un increment equitatiu dels resultats en salut. 

Eficients 

Les actuacions efectives es fomenten i es redueixen les no efectives, 

millorant l'eficiència de les polítiques públiques. 

La possibilitat de portar a terme anàlisis d’impacte de gènere empeny 

a l’eficiència. 

Inclusives 

La metodologia participativa al llarg del procés d’incorporació de la 

perspectiva de gènere dona rellevància a la participació i a la 

transparència de les actuacions públiques; introdueix un nombre més 

elevat de necessitats i expectatives de salut; i aborda de manera 

integral el cicle de planificació en salut. 

Perspectiva de gènere en planificació: beneficis 
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Perspectiva de gènere en planificació: la Guia 
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Perspectiva de gènere en l’atenció: biaix de 
gènere en els determinants socials 

 

• Potencien, neutralitzen o protegeixen 

• Actuen diferent en els homes i en les dones 

• La comptabilització del treball remunerat amb les tasques 
domèstiques en el pinyol del model 
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Perspectiva de gènere en l’atenció: biaix de 
gènere en la recerca 
 

 

• Evidència científica basada en estudis amb elevada participació 
masculina. 

• Subrepresentació justificada perquè el cicle menstrual podia 
interferir en els resultats 

• No es pot posar en dubte l’eficàcia dels resultats però sí 
l’efectivitat en les dones 

• Si les mostres no són prou grans per permetre la desagregació  
per sexe, la paritat en la recerca no és suficient 

• Els homes també poden ser discriminats, per exemple 
subestimació d’homes en la recerca de la depressió 
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Perspectiva de gènere en l’atenció: biaix de 
gènere en la manera d’emmalaltir 

 

• Estudiar l’home equivalia a estudiar l’ésser humà 

• No hi ha malalties sinó persones malaltes 

• La biologia i el context cultural comporten que les manifestacions 
dels símptomes, les causes dels dolor, el metabolisme dels 
fàrmacs, la combinació de malalties... Sigui diferent en homes i 
dones 

• Alguns processos naturals de les dones com la menstruació i la 
menopausa han estat fortament medicalitzats, mentre que d’altres 
com l’endometriosi, les interrupcions voluntàries de l’embaràs o 
les SSC han estat invisibilitzats i/o estigmatitzats. 
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Perspectiva de gènere en l’atenció: biaix de 
gènere en la comunicació a la consulta 

 

• El gènere està en la interacció entre el metge/essa i la persona 
que és atesa. 

• En relat del seu estat de salut homes i dones s’expressen de 
manera acceptable amb els respectius rols de gènere. En general, 
els homes descriuen els seus símptomes de manera senzilla i 
exigent i les dones sovint amb vagues descripcions dels 
símptomes. 

• Les professionals sanitaris observen, escolten i interpreten les 
narratives, concloent el diagnòstic i la informació que s'introdueix 
a la història clínica també en aquest constructe de gènere. 

 

 

 

9 



Perspectiva de gènere en l’atenció: biaix de 
gènere en el diagnòstic 

 

• El principal biaix és l’assumpció incorrecte de la igualtat entre 
homes i dones 

• El personal sanitari més propens a interpretar els símptomes dels 
homes com a orgànics i els de les dones com a psicosocials 

• Escassa perspectiva de gènere en les guies de pràctica clínica i 
els protocols 

• Els principals símptomes de les dones són el dolor i el cansament, 
seguit d’altres símptomes inespecífics: depressió, insomni, 
ansietat, estrès, migranya, dolor lumbar i cervical, anèmia... 

• Algunes patologies agudes de les dones queden amagades amb 
els símptomes de les malalties cròniques i són mal diagnosticades 
o no ho són mai 
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Perspectiva de gènere en l’atenció: biaix de 
gènere en el tractament 

 

• A les dones, sense cap motiu aparent, no se’ls ofereix el mateix 
tractament que als homes 

• La sobreprescripció terapèutica en les dones només parcialment 
es pot explicar per una prevalença superior d’ansietat o depressió. 
També és possible que l’esforç diagnòstic sigui inferior 

• El malestar emocional de les dones per situacions de privació 
material o social s’està medicalitzant 
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Prevalença de l’estat de salut autopercebut negatiu i d’ansietat o depressió segons tipus de persona cuidadora i sexe 

 

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2015-2016. Departament de Salut. 

 
El 18,7% dels homes i el 25,2% de les dones de 15 anys i més declaren un estat de 

salut autopercebut negatiu (regular o dolent). 

El 10,2% dels homes i el 20,7% de les dones de 15 anys i més declaren patir ansietat o 

depressió. 

 

Perspectiva de gènere en l’atenció: la salut de les 
persones cuidadores 
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Incorporació de la perspectiva de gènere 
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