
Desigualtats socioeconòmiques 
en la salut de la infància: malalties 
rellevants i la seva distribució a Catalunya 

Infants 
un dels col·lectius més fràgils 

La situació econòmica de les famDies repercuteix ~ 
de manera directa en la salut i el desenvolupament 
dels infants, podent establir-se un gradient social 
entre els diferents graons socioeconòmics i l'estat 
de salut dels infants. 

Aquest informe és el primer a Catalunya que descriu les desigualtats 
socioeconòmiques en les patologies més destacades de la població 
infantil mitjançant mesures de desigualtat i d'impacte poblacional. 

• Menors de 15 anys 
• Residents a Catalunya 

L:estu29clou: A ,/¿, 

malalties 
• Durant el període 2014-2017 

• De diversos sistemes orgànics i gravetats 

Principals resultats: 

En 25 de les 29 patologies estudiades, 
e e e e e hi ha un gradient socioeconòmic i s'estableix 

Si tota la població infantil 
gaudís d'un estat de salut 
com el dels infants amb un 
nivell socioeconòmic mitjà,

e e e e e una associació negativa.

••••••••••••••••••• 
podrien evitar-se 

~41.104 
com menys nivell de renda, més probabilitat 
de patir una determinada malaltia. 

processos patològics 
(un 7,5% de tota la càrrega 

Patologies amb un índex 
de desigualtat més alt: 

Tuberculosi Obesitat Hipertensió 

Les nenes pateixen 
més desigualtat en: 

t 
• Al·lèrgia respiratòria 

• Asma 
• Obesitat i sobrepès 
• Dermatitis 

• TEA 

patològica estudiada). 

Patologies en què l'impacte 
poblacionaldel nivell socioeconòmic 
afecta un major nombre d'infants. 

Lesions Dermatitis 

Els nens pateixen 
més desigualtat en: 

Sobrepès 

i 
• Anomalies congènites 

Un infant en un entorn més desafavorit econòmicament 
té més probabilitats de patir una malaltia que un infant en un entorn més favorable. 

Reduir les desigualtats en salut en la infància és una obligació ètica i de justícia social, 
i és l'aposta més eficient i segura per construir el pilar del futur de la nostra societat. 

Les polítiques estructurals centrades en el suport de l'entorn més pròxim de l'infant 
(wincipalment la família) i en l'etapa de desenvolupament en els primers anys de vida 
són clau per reduir les inequitats en la salut en la infància. 
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