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Els trastorns mentals són la quarta causa de mort i discapacitat a nivell mundial i al 
2020 s’espera que siguin la segona1, després de les cardiopaties. D’aquests trastorns, 
la depressió afecta a 400 M de persones actualment2 i  es creu que un 25% de la 
població mundial patirà depressió en algun moment de la seva vida3.  
Les dones presenten el doble de casos de depressió que els homes, sent aquesta 
problemàtica la primera causa de discapacitat en el gènere femení4 ja que els 
episodis depressius són més llargs, les recaigudes més freqüents i existeix una major 
cronicitat.  
 
És cert que la ciència ajuda a perpetuar el sexisme en un dels problemes 
de salut més importants en les dones com és el cas de la depressió?  
 
Com respon la ciència mèdica davant aquesta problemàtica social en augment?  

 
 

S’ignora la multicausalitat 
d’emmalaltir i les diferències 
biològiques  sovint no es tenen 
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TRACTAMENT  

  Depressió en les dones. Pastilles que amaguen realitats 

La major vulnerabilitat de 
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ocupen el primer pla 
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La ciència no és neutra sinó que s’empra per naturalitzar i legitimar les desigualtats 
per raons de gènere, classe i ètnia ja que els estereotips i biaixos discriminatoris de 
la societat androcèntrica i heteropatriarcal han tingut plena transcendència al 
coneixement científic. La ciència no està al servei del  benestar social sinó dels 
interessos de la classe dominant. 
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La Medicalització promoguda per la indústria 
farmacèutica fa que els medicaments siguin una 
mercaderia més i les dones interessants objectes de 
mercat perquè tenen una major esperança de vida i més 
malalties cròniques que els homes. 

L’extrema especialització de 
la medicina fragmenta els 
cóssos 

Les relacions jeràrquiques entre 
personal mèdic i pacients suposen la 
pèrdua del control sobre el propi cos i 
la pròpia salut 

Una ciència amb una visió holística 
bio-pisco-social, serà capaç de tenir 
en compte la interacció dels múltiples 
factors que poden originar el 
malestar en les dones. 

Les experiències comunitàries poden actuar com a 
mecanisme de protecció per les malalties mentals. 
Les xarxes de suport mutu són una forma 
d’allunyar-se de la malaltia, de la dependència del 
personal mèdic i dels antidepressius. Si la salut està 
en mans de la comunitat es podrà decidir sobre la 
pròpia salut al mateix temps que es posen de 
manifest els conflictes intrínsecs al gènere.  
Acabar amb les desigualtats (de gènere, classe i 
ètnia)  comportaria menys depressions i per tant, 
una millor salut mental.  

La biomedicina diagnostica com a mentalment malaltes a aquelles persones amb 
una sèrie de símptomes psíquics i físics. No obstant, sentiments subjectius com el 
patiment, són símptomes sense una materialitat biològica, que no poden 
correspondre’s de manera unívoca amb els signes clínics d’una malaltia.  

La biomedicina considera que les malalties mentals són simplement un 
desequilibri de neurotransmissors que es pot corregir amb psicofàrmacs. 

EL VESSANT SEXISTA DE LA CIÈNCIA 

 Ignorar els múltiples factors que 
influeixen en les malalties 

Factors 
psicològics 

Factors 
biològics 

Factors  
socials  

La reducció de la prescripció farmacèutica i millora de la feina 
psicoterapèutica amb l’augment del temps de consulta, comportaria 
un millor tractament de les depressions 

La cultura de la pastilla 
perpetua valors socials 
negatius, com la presa i el 
consumisme , que a la 
vegada originen més 
trastorns depressius  

 4t Microbiologia  
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