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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

ABORDATGE DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN SALUT 

VISUAL 

 

RESUM 

 

Introducció: Són molts els estudis científics que analitzen la presència de desigualtats 

de gènere en diferents àmbits i per tant es podria pensar que també n’hi haurà en salut 

visual. 

 

Objectius: Realitzar una cerca bibliogràfica sobre estudis que analitzin si existeixen 

diferències de gènere vinculades a diferents aspectes de la visió, i alhora, determinar si 

es té en compte el sexe (perspectiva biològica) o bé el gènere (rols socioculturals). 

 

Metodologia: Es va realitzar una cerca d’articles en anglès a Pubmed, publicats a partir 

de l’any 2000, utilitzant les paraules clau: [gender AND visual impairment], [gender AND 

blindness] i [gender AND low vision]. L’únic criteri d’inclusió va ser que la paraula 

“gènere” havia d’estar present en el títol, l’objectiu o les conclusions, i que les anàlisis 

s’haguessin fet estratificades per sexe. 

 

Resultats: D’una mostra inicial de 338 articles, 20 van complir amb el criteri d’inclusió. 

Un 50% dels estudis analitzats mostraven que hi havia diferències de gènere associades 

a aspectes visuals, un 10% que no n’hi havia i un 20% que en alguns aspectes sí i en altres 

no. El 20% restants no tenien en compte el gènere, sinó que se centraven en aspectes 

biològics intrínsecs al sexe. 

 

Conclusions: Hi ha una major prevalença de cataractes, discapacitat visual i ceguesa, i 

patologies oculars en dones en comparació amb els homes encara que les diferències 

no sempre són significatives. Tenint en compte els aspectes biològics intrínsecs també 

hi ha diferències en el desenvolupament d’algunes malalties oculars. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

ABORDAJE DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD 

VISUAL 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Son muchos los estudios científicos que analizan la presencia de 

desigualdades de género en distintos ámbitos y por lo tanto se podría pensar que 

también existirán en salud visual. 

 

Objetivos: Realizar una búsqueda bibliográfica sobre estudios que analizan si existen 

diferencias de género en diferentes aspectos de la visión, y a la vez, determinar si se 

tiene en cuenta el sexo (perspectiva biológica) o bien el género (roles socioculturales)  

 

Metodología: Se realizó una búsqueda de artículos en inglés en Pubmed, publicados a 

partir del año 2000, utilizando las palabras clave: [gender AND visual impairment], 

[gender AND blindness] y [gender AND low vision]. El único criterio de inclusión fue que 

la palabra “género” tenía que estar presente en el título, el objetivo o las conclusiones, 

y que los análisis se realizaran estratificados por sexo. 

 

Resultados: De una muestra inicial de 338 artículos, 20 cumplieron con el criterio de 

inclusión. Un 50% de los estudios analizados mostraban que había diferencias de género 

asociadas a aspectos visuales, un 10% que no había y un 20% que en algunos aspectos 

sí y en otros no. El 20% restante no tenían en cuenta el género, sino que se centraban 

en aspectos biológicos intrínsecos al sexo. 

 

Conclusiones: Hay una mayor prevalencia de cataratas, discapacidad visual y ceguera, y 

patologías oculares en mujeres en comparación con los hombres, aunque las diferencias 

no siempre son significativas. Teniendo en cuenta los aspectos biológicos intrínsecos 

también hay diferencias en el desarrollo de algunas enfermedades oculares. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

A GENDER PERSPECTIVE IN VISUAL HEALTH 

 

 

SUMMARY 

 

Introduction: There are many scientific studies that analyze the presence of gender 

inequalities in different areas, therefore it might be thought that similar findings will be 

find out regarding visual health. 

 

Objectives: Carry out a bibliographic search on studies that analyze if there are gender 

differences in different aspects of vision, and at the same time, determine if sex 

(biological perspective) or gender (sociocultural roles) is taken into account. 

 

Methodology: A search through PubMed was performed of articles published in English 

from year 2000 onwards, using the key words: [gender AND visual impairment], [gender 

AND blindness] and [gender AND low vision]. The only inclusion criteria was that the 

term “gender” must be present in the title, the objective or the conclusions, and that 

the analyses were sex-stratified. 

 

Results: From an initial sample of 338 articles, 20 met the inclusion criteria. While 50% 

of the studies showed gender differences connected with visual aspects, 10% did not 

show mentioned differences, and 20% of the studies reported them only sometimes. 

The remaining 20% of papers did not considered gender, but focused on biological 

aspects intrinsic to sex. 

 

Conclusions: There is a higher prevalence of cataracts, visual impairment and blindness, 

and ocular pathologies in women compared to men, although differences are not always 

significant. Considering the intrinsic biological aspects there are also differences in the 

development of some eye diseases.  
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’impediment visual, segons l’Organització Mundial de la Salut(1), es defineix com una 

limitació funcional dels ulls o del sistema visual deguda a un trastorn o malaltia. La 

classificació de la discapacitat visual varia en tot el món, però la OMS ho fa en funció de 

l’agudesa visual i/o la limitació del camp visual:  

 Moderada: AV < 6/18 - AV ≥ 6/60 

 Severa/greu: AV < 6/60 - AV ≥3/60 

 Ceguesa: <3/60 i CV<10ᵒ 

Defineix la ceguesa com un impediment profund, és a dir, una agudesa visual inferior a 

3/60 i/o un camp visual menor de 10ᵒ a l’ull que hi veu millor.  1.300 milions de persones 

tenen una deficiència visual en visió de lluny o de prop. També afirma que les cataractes 

són, amb un 51%, la causa principal de la ceguesa mundial. (2) 

 

Mundialment, les dones pateixen discriminació per motius de sexe i gènere. Sovint 

s’utilitzen els conceptes “gènere” i “sexe” com a sinònims, però tenen significats 

diferents: quan es parla de sexe és una referència a les diferències físiques entre els 

cossos dels homes i les dones mentre que quan es parla de gènere són les diferències 

socials (de comportament, activitats, atributs...) entre homes i dones que les persones 

han anat adquirint amb el pas del temps. (3) 

Inclús en els països en els que les dones han aconseguit la igualtat de drets, en la pràctica 

la desigualtat continua present. Aquesta desigualtat de gènere es veu reflectida en la 

violència domèstica i sexual, la baixa remuneració, la falta d’accés a l’educació i l’atenció 

mèdica inadequada. Durant molts anys, els moviments pels drets de les dones hi han 

sigut presents, fent campanyes per canviar determinades lleis i realitzant manifestacions 

als carrers per exigir que es respectin els seus drets. (4) En els darrers 5 anys aquest 

moviment ha crescut notablement. S’han impulsat moviments com el “MeToo” a Estats 

Units, han sorgit campanyes com la de “Ni una menos” a Argentina, o expressions 

reivindicatives com la vaga feminista a Espanya el 8 de març de 2018. (5) 

Actualment s’estan realitzant molts estudis científics per tal de proporcionar dades tant 

quantitatives com qualitatives que evidenciïn l’existència de desigualtats de gènere. 

Aquestes injustes diferències s’estan constatant en diferents àmbits de la salut, i, en 

concret, en l’àmbit de la salut visual. 
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És per això que en el nostre estudi es volen relacionar i tractar els conceptes visió, gènere 

i sexe: analitzar, a través d’una revisió bibliogràfica, si diferents aspectes de salut visual 

es veuen afectats per la desigualtat de gènere. També es vol investigar si en els estudis 

de visió es té en compte el sexe, el gènere o bé ambdós aspectes.  

 

Sempre m’ha inquietat i m’he interessat per les desigualtats de gènere que hi ha 

mundialment. Anys enrere aquesta diferència entre els drets dels homes i les dones era 

encara major, però gràcies als moviments i lluita que han realitzat les dones durant els 

anys, algunes desigualtats han anat reduint. Tot i això, considero que encara hi ha molts 

aspectes a millorar ja que en molts àmbits com l’educació, el treball o la sanitat,  els 

homes tenen uns privilegis que les dones no tenim. Per tant, he decidit realitzar aquest 

estudi ja que tant la salut visual com les desigualtats en el gènere són temes que 

m’interessen però mai els havia tractat de forma conjunta. Sabia que algunes malalties 

eren més freqüents o es mostraven de forma diferent en dones que en homes o 

viceversa, però desconeixia la causa d’aquestes diferències.  
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2.-OBJECTIU GENERAL 
 

-Realitzar una revisió bibliogràfica sobre estudis que analitzin si existeixen diferències 

de gènere vinculades a diferents aspectes de la visió. 

 

2.1.-Objectius específics 
 

1.-Identificar si existeixen diferències de gènere associades a tres condicions que tenen 

repercussions en la visió: cataractes, impediment visual i ceguesa i patologies oculars. 

2.-Identificar si es té en compte el sexe (perspectiva biològica) o bé el gènere (rols 

socioculturals) a l’hora de realitzar els estudis sobre visió. 
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3.-METODOLOGIA 
 

La cerca dels articles es va realitzar entre el mes de novembre de 2019 i el mes de gener 

de 2020 a través de Pubmed, una base de dades de lliure accés especialitzada en ciències 

de la salut amb més de 19 milions de referències bibliogràfiques. Per realitzar aquesta 

cerca es van utilitzar les paraules clau “gender”, “visual impairment”, “blindness” i “low 

vision” aplicant les següents equacions: 

 

Gender AND visual impairment 

Gender AND blindness 

Gender AND low vision 

 

Es van utilitzar els criteris de cerca avançada imposant que les paraules clau 

apareguessin en el resum o el títol, i emprant diferents filtres: articles en anglès, estudis 

que estiguessin basats en humans, publicats entre 2000 i 2019, i que poguessin ser 

descarregats gratuïtament. D’aquesta cerca realitzada a Pubmed es van obtenir un total 

de 338 articles, dels quals 140 eren de la primera equació, 158 de la segona i de l’última 

40. (figura 1) 

A partir d’aquests resultats inicials es va procedir a llegir el títol i el resum cercant el 

compliment de la condició que havien de tractar el tema de la visió i tenir en compte el 

gènere. Després de llegir el títol i el resum de cadascun d’ells es van excloure 168 articles 

ja que no complien el criteri que seguíem, obtenint doncs, 170 articles dels quals 62 eren 

de la primera equació, 75 de la segona i 33 de la tercera. D’aquests 168 articles es va 

realitzar una segona selecció restringint més els criteris de selecció de manera que el 

gènere estigués present, en el títol de l’estudi, o bé en l’objectiu (per garantir que el 

gènere era part central de l’estudi), i alhora que les anàlisis s’haguessin fet estratificades 

per sexe. Així doncs, es van obtenir 92 articles, 10 dels quals eren de la primera equació, 

57 de la segona i de la última 25. Seguidament 79 articles van ser exclosos per repetició 

i per tant van quedar 13 articles: 10 de la primera equació, 3 de la segona i cap de 

l’última.  Revisant les referències es van seleccionar 8 articles més, dels quals 1 no 

complia amb els criteris, però els altres 7 sí, i es van incorporar. Per tant, si se sumen els 

13 obtinguts amb la cerca al Pubmed i els 7 trobats per altres mètodes, hi ha un total de 

20 articles a analitzar per aquest estudi. 
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83 

25 

10 3 0 

FIGURA 1. Diagrama de flux per a la selecció de la mostra final 
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Per poder realitzar una organització i classificació dels diferents articles seleccionats es 

va realitzar una base de dades on, per cada article, hi havia diferents camps: 

 Títol 

 Autor 

 Any de publicació de l’article 

 Any de l’estudi 

 País/Població 

 Número de subjectes (mostra) 

 Àmbit de la revista: Oftalmologia, Salut pública, Medicina assistencial, 

Optometria o Acadèmic. 

 Quartil de la revista (segons el Journal Citation Reports, JCR) 

 Objectiu de l’estudi 

 Instruments utilitzats 

 Resultats principals 

 

Per treballar la gestió i organització de les referències bibliogràfiques es va utilitzar el 

programa Mendeley. 
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4.-RESULTATS 
 

Analitzant el contingut dels articles se’n van seleccionar 20 ja que complien el criteri 

establert, el qual era tractar el tema de la visió (ja fos impediment visual, ceguesa o baixa 

visió), i que el gènere estigues present, en el títol de l’estudi o bé en l’objectiu (per 

garantir que el gènere era part central de l’estudi), i alhora que les anàlisis s’haguessin 

fet estratificades per sexe.  

Tots aquests articles es van ordenar cronològicament i es van classificar, com es mostra 

a la taula 1, en diferents camps: autors, any de publicació de l’article, zona geogràfica 

(continent), mida de la mostra, àmbit de la revista, quartil de la revista, objectiu, 

procedència de les dades, instruments emprats per la recol·lecció de dades i resultats.  

 

 

 



 
 

9 
 

TAULA 1. Classificació dels articles per camps (ND: no s’especifica) 

 
AUTORS 

ANY 
PUBLICACIÓ 

ARTICLE 

 
PAÍS 

 
MOSTRA 

 

ÀMBIT 
REVISTA 

 

QUARTIL 
REVISTA 

 
OBJECTIU 

 
DADES 

 
INSTRUMENTS 

 
RESULTATS 

Barbara E. K. 
Klein, Ronald 
Klein, Kristine 
E. Lee 

 
 

2002 

 
 

EUA 

 
 

4926 

 
 

Oftalmologia 

 
 

Q1 

 
 

Cataractes 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

Enquestes, 
entrevistes o 

qüestionaris + 
exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Lewallen S, 
Courtright P 

 
 

2002 

 
 

ND 

 
 

1500 

 
 

Salut pública 

 
 

Q1 

 
 

Cataractes 

 
Enregistrades 
d’altres 
estudis 

 
Enquestes, 

entrevistes o 
qüestionaris 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Jadoon, MZ, 
Dineen, B, 
Bourne, RRA, 
Shah, SP, 
Khan, MA, 
Johnson, GJ, 
Gilbert, CE, 
Khan, MD 

 
 
 

2006 

 
 
 

Pakistan 

 
 
 

16507 

 
 
 

Oftalmologia 

 
 
 

Q1 

 
 

Impediment 
visual i 

ceguesa 

 
 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 

Enquestes, 
entrevistes o 

qüestionaris + 
exàmens clínics 

 
Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

 
 
Khandekar R, 
Mohammed 
AJ 

 
 
 

2009 

 
 
 

Oman 

 
 
 

1530 

 
 
 

Oftalmologia 

 
 
 

Q4 

 
 
 

Patologies 
oculars 

 
 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 
 

Exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en algun 
aspecte de la visió 
que estudia i en 
altres NO 
existeixen 
desigualtats 
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Zhao J, Ellwein 
LB, Cui H, Ge J, 
Guan H, Lv J, 
Ma X, Yin J, 
Yin ZQ, Yuan 
Y, Liu H 

 
 

2010 

 
 

Xina 

 
 

45747 

 
 

Oftalmologia 

 
 

Q1 

 
 

Cataractes 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 

Exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Zhao J, Ellwein 
LB, Cui H, Ge J, 
Guan H, Lv J, 
Ma X, Yin J, 
Yin ZQ, Yuan 
Y, Liu H 

 
 

2010 

 
 

Xina 

 
 

45747 

 
 

Oftalmologia 

 
 

Q1 

 
Impediment 

visual i 
ceguesa 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 

Exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Wang JD, Xu L, 
Wang YX, You 
QS, Zhang JS, 
Jonas JB 

 
 

2011 

 
 

Beijing 

 
4439 

(2001) 
3251 

(2006) 

 
 

Oftalmologia 

 
 

Q1 

 
Patologies 

oculars 

Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

Enquestes, 
entrevistes o 

qüestionaris + 
exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Shen W, Yang 
Y, Yu M, Li J, 
Wei T, Li X, Li 
J, Su X, Zhong 
H, Yuan Y 

 
 

2013 

 
 

Xina 

 
 

2133 

 
 

Acadèmic 

 
 

Q2 

 
 

Cataractes 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

Enquestes, 
entrevistes o 
qüestionaris + 
exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

 
 
Aldebasi YH 

 
 

2014 

 
 

Aràbia 
Saudita 

 
 

5176 

 
 

Optometria 

 
 

No indexat 
al JCR 

 
Impediment 

visual i 
ceguesa 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 

Exàmens clínics 

No existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que 
s’estudia. 
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Chen JJ, 
Costello F,  
Kardon RH 

 
 

2014 

 
 

EUA 

 
 

ND 

 
 

Salut pública 

 
 

Q3 

 
Patologies 

oculars 

 
Enregistrades 
d’altres 
estudis 

 
 

ND 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Clayton 
JA, Davis AF 

 
 

2014 

 
 

EUA 

 
 

ND 

 
 

Salut pública 

 
 

Q3 

 
Patologies 

oculars 

 
Enregistrades 
d’altres 
estudis 

 
 

ND 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

 
 
Eisner A 

 
 

2014 

 
 

EUA 

 
 

ND 

 
 

Oftalmologia 

 
 

Q3 

 
Patologies 

oculars 

 
Enregistrades 
d’altres 
estudis 

 
 

ND 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Iragavarapu 
S, Gorin MB 

 
 

2014 

 
 

EUA 

 
 

ND 

 
 

Salut pública 

 
 

Q3 

 
Patologies 

oculars 

 
Enregistrades 
d’altres 
estudis 

 
 

ND 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Matamoros E, 
Ingrand P, 
Pelen F, 
Bentaleb Y, 
Weber M, 
Korobelnik JF, 
Souied E,  
Leveziel N 

 
 
 

2015 

 
 
 

França 

 
 
 

100429 

 
 
 

Medicina 
assistencial 

 
 
 

Q2 

 
 
 

Patologies 
oculars 

 
 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 
 

Exàmens clínics 

 
Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 
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Nowak MS, 
Smigielski J 

 
 

2015 

 
 

Polònia 

 
 

1107 

 
 

Medicina 
assistencial 

 
 

Q2 

 
Impediment 

visual i 
ceguesa 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 

Exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Kıvanç SA, 
Akova-Budak 
B, Olcaysü OO, 
Çevik SG. 

 
 

2016 

 
 

Turquia 

 
 

199 

 
 

Oftalmologia 

 
 

Q4 

 
Impediment 

visual i 
ceguesa 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
Enquestes, 

entrevistes o 
qüestionaris 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Buteikienė D, 
Kybartaitė-
Žilienė A, 
Kriaučiūnienė 
L, Barzdžiukas 
V, 
Janulevičienė 
I, Paunksnis A 

 
 
 

2017 

 
 
 

ND 

 
 
 

697 

 
 

Medicina 
assistencial 

 
 
 

Q2 

 
 

Patologies 
oculars 

 
 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 
 

Exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en algun 
aspecte de la visió 
que estudia i en 
altres NO 
existeixen 
desigualtats 

Pant HB, 
Bandyopadhy
ay S, John N, 
Chandran A, 
Gudlavalleti 
MV 

 
 

2017 

 
 

Índia 

 
 

108609 

 
 

Oftalmologia 

 
 

Q4 

 
 

Cataractes 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

 
 

Enquestes, 
entrevistes o 
qüestionaris 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Rius 
Ulldemolins 
A, Benach 
J, Guisasola 
L, Artazcoz L 

 
 

2018 

 
 

Espanya 

 
 

5920 

 
 

Salut pública 

 
 

Q2 

 
Impediment 

visual i 
ceguesa 

 
Enregistrades 
d’altres 
estudis 

 
Enquestes, 

entrevistes o 
qüestionaris 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 

Lee K, Kwon 
JW, Jahng 
WJ, Park 
YH, Jee D 

 
 

2020 

 
 

Corea 

 
 

17676 

 
 

Acadèmic 

 
 

Q2 

 
Patologies 

oculars 

 
Obtingudes 
pels propis 
investigadors 

Enquestes, 
entrevistes o 

qüestionaris + 
exàmens clínics 

Existeixen 
desigualtats de 
gènere en 
l’aspecte de la 
visió que estudia 
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Aquesta classificació ha permès fer una anàlisis més detallada dels 20 articles triats. 

Gairebé la meitat dels articles recol·lectats (45%) van ser publicats entre els anys 2011 i 

2015 i únicament el 25% s’han publicat en els darrers 5 anys. (figura 2). No obstant això, 

la major part dels estudis es van realitzar entre els anys 2006 i 2014 (71,43%), encara 

que algun se situa als anys 90. Cal destacar que hi ha 6 articles que no indiquen aquesta 

dada, 2 dels quals no ho especifiquen i els 4 restants són revisions i per tant no es basen 

en un estudi experimental. 

 

FIGURA 2. Anys de publicació dels articles. 

 

Pel que fa a la distribució geogràfica per continents, mostrada a la figura 3, es pot 

observar que Àsia és el continent on més estudis s’han realitzat amb un 43,48% (Pakistan 

(1), Aràbia Saudita (1), Xina (3), Beijing (1), Índia(1), Oman (1), Corea (1), no especifica 

país(1)). El segueix Amèrica amb un 30,43% (6 se situen a Amèrica del nord (USA (5), no 

especifica país (1))  i 1 a Amèrica del Sud (no especifica país)). Per últim Europa amb un 

26,08% (Polònia (1), França (1), Turquia (1), Espanya (1), no especifica país (2)).  

 

FIGURA 3. Distribució dels continents on s’han realitzat els estudis.  

10%

20%

45%

25%

ANY PUBLICACIÓ ARTICLE

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

44%

30%

26%

CONTINENTS

Àsia Amèrica Europa



 
 

14 
 

Pel que fa a la mostra, hi ha 4 estudis (revisions) que no proporcionen aquesta dada ja 

que el disseny d’aquests no treballa amb una mostra de subjectes, és per això que el 

percentatge que s’observa en la figura 4 es fa sobre els 16 estudis restants. Es troba que 

la meitat dels articles tenen una mostra de 1.000 a 10.000 persones mentre que només 

2 (12,5%) tenen una mostra inferior als 1.000 subjectes i un 37,5% (6 articles) superior 

a 10.000 persones.  

 

 

FIGURA 4. Quantitat de subjectes utilitzats en cada estudi 

 

Respecte el tipus de revista d’on s’han extret els articles, gairebé la meitat (45%) estan 

publicats en revistes d’oftalmologia, seguides de revistes sobre salut pública amb un 

25%. El tercer lloc l’ocupen les revistes que tracten la medicina assistencial de les quals 

s’han obtingut 3 articles (15%), les segueixen les revistes acadèmiques amb un 10% i 

finalment un 5% pertany a les revistes d’optometria. En la figura 5 es mostra aquest 

percentatge dels tipus de revista on s’han publicat els articles. 

 

 

FIGURA 5. Àmbits de recerca de les revistes on s’han publicat els articles utilitzats 
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Per tal de conèixer la qualitat científica de les publicacions s’ha analitzat el quartil, el 

qual s’utilitza per avaluar la importància relativa d’una revista dins la totalitat de revistes 

de la seva matèria, i aquests van des del Q1 (el de major qualitat) al Q4 (el de menor 

qualitat). Segons el barem Journal Citation Reports (JCR) s’ha obtingut que un 36,36% 

pertanyen al Q1, és a dir, 4 de les 11 revistes utilitzades, mentre que al Q2 s’hi situen 3 

revistes (27,27% ). Seguidament al Q3 s’hi troba un 9,09% del total i per últim al Q4 un 

18,18%, és a dir, 2 revistes. També cal indicar que 1 article, per tant, un 9,09%, no està 

indexat al JCR. Es poden observar aquests percentatges representats a la figura 6. 

 

 

FIGURA 6. Quartil de les revistes on s’han publicat els articles utilitzats  

 

D’acord amb les dades obtingudes es pot comprovar, tal i com es mostra a la figura 7, 

que 9 dels articles triats (40%) tenen com a objectiu tractar les diferències de gènere des 

del punt de vista de les patologies oculars, un 35% tenen com a objectiu avaluar si 

existeixen diferències de gènere en l’impediment visual i la ceguesa i per últim un 25% 

avaluen les diferències de gènere en el diagnòstic i tractament de les cataractes.  

 

 

FIGURA 7. Objectius dels estudis dels articles 
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Si s’analitzen els instruments com a mètode utilitzat en cada estudi per la recol·lecció de 

dades, s’obté que 7 articles han optat per la realització d’exàmens clínics, 5 per 

enquestes, entrevistes o qüestionaris i 4 per ambdós. Els 4 articles restants no 

proporcionen aquest camp ja que són articles on no hi ha un mètode experimental de 

recollida de dades. En la figura 8 es mostra el percentatge dels instruments utilitzats en 

els estudis dels articles. 

 

FIGURA 8. Instruments utilitzats en els estudis dels articles 

 

Un altre aspecte a analitzar és d’on provenen les dades dels estudis i s’obté que un 70% 

són obtingudes d’exàmens clínics fets pels propis investigadors de l’estudi mentre que 

un 30% utilitzen dades que ja estaven registrades d’altres estudis. 

Per últim, és important saber si els estudis conclouen que existeixen desigualtats de 

gènere en l’aspecte de la visió que s’estudien o no, i a la figura 9 es pot observar que en 

un 50% (10 articles) dels casos els resultats indiquen que sí que n’hi ha, en un 10% (2 

article) no, i en un 20% (4 articles) en alguns aspectes sí i en altres no. El 20% restant no 

tenen en compte el gènere sinó que basen l’estudi en les diferències sexuals. (figura 9) 

 

FIGURA 9. Desigualtat de gènere en els resultats 
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5.-DISCUSSIÓ 
 

Els 20 articles recopilats i analitzats en aquest treball estan basats en les diferències de 

gènere i la seva relació amb diferents aspectes de la visió com són les cataractes (un 

25%), les patologies oculars (un 40%) o l’impediment visual i la ceguesa (un 35%). 

S’abordarà per tant la discussió estructurant-la en aquests tres grups mencionats. 

 

Cataractes 

La cataracta és una pèrdua de transparència del cristal·lí, relacionada amb l’envelliment 

que pren una gran rellevància per tractar-se de la primera de les causes de ceguesa al 

món segons la OMS (2). Els 5 articles d’aquest grup estudien les diferències de gènere 

relacionades amb les cataractes des de dues perspectives diferents: els resultats visuals 

que s’obtenen després de la cirurgia de cataractes i la ceguesa que pot produir, i les 

diferències d’accés que tenen homes i dones a aquesta cirurgia.  

Per la realització d’aquests estudis van ser necessàries diferents enquestes i exàmens 

oftalmològics com oftalmoscòpia directa, biomicroscòpia, fotografies del cristal·lí o 

mesura de l’agudesa visual. 

 

En els resultats obtinguts en els 5 estudis (6), (7), (8), (9) i (10) es pot observar que en 

edats avançades hi ha una major prevalença de ceguesa per cataractes en dones que en 

homes degut a diferents factors, fet que no succeeix en persones més joves, d’entre 50-

60 anys, que també presenten aquesta opacitat.  

 

Els resultats de l’article (6) mostren que els valors d’agudesa visual després de l’operació 

de cataractes són inferiors en dones que en homes. Segons aquest article, causa 

d’aquesta disminució de visió pot ser deguda a trastorns retinians postoperatoris, com 

la degeneració macular, o el glaucoma.  

 

Pel que fa a l’article (7) mostra que les diferències de cobertura quirúrgica entre les 

dones i els homes no és estadísticament significativa, però en canvi, es conclou que les 

dones tenen un major risc general de deteriorament greu, degut a una major freqüència 

de trastorns en la retina, atròfia òptica i glaucoma.  

Per altra banda, la cobertura de la cirurgia de cataractes també és un factor que influeix 

en aquesta disminuïda visió per part de les dones. Certes regions d’Àfrica i Àsia disposen 

d’uns serveis de salut molt precaris. La condició financera de la dona en la societat 
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d’aquestes regions és habitualment de pobresa ja que normalment tenen menys 

ingressos disponibles i s’ocupen de la llar i la família, fet que els disminueix la possibilitat 

d’anar als serveis de salut. (9) 

 

En l’article (8), realitzat a l’Índia, s’observa que les probabilitats de ceguesa provocades 

per cataracta, són més altes en dones que en homes. També s’indica que no es coneix 

la raó per la qual la ceguesa deguda a la cataracta és més freqüent en dones, però se 

suposa que pot ser degut a un accés menor a la cirurgia de cataractes ja que tenen una 

cobertura inferior per realitzar cirurgies. 

 

En l’article  (9) s’observa que a les regions d’Àsia i Àfrica on s’ha fet l’estudi, hi ha fortes 

diferències de gènere, per exemple les dones no reben tantes ajudes com els homes, és 

a dir, la cobertura quirúrgica és menor per dones que per homes. Una investigació a 

Malawi va mostrar que les dones viudes tenen més possibilitats d’accedir a les cirurgies 

de cataractes que les dones casades. El divorci o la viudetat són 2 factors que augmenten 

la probabilitat de la dona a tenir una cirurgia gràcies a un fill o un germà que les ajuda a 

buscar una cirurgia.  Si les dones tinguessin la mateixa oportunitat de cirurgia de 

cataractes que els homes, la freqüència de ceguesa per cataracta seria reduïda un 

12,5%.  

 

L’article (10) conclou que la prevalença de cataractes és major en dones que en homes, 

però s’ha de tenir en compte el factor de l’edat, és a dir, les dones tenen més esperança 

de vida que els homes i viuen més anys. Aquest article analitza durant 10 anys  la 

incidència dels diferents tipus de cataracta. Pel que fa a la cataracta nuclear, hi ha una 

diferència entre els gèneres i realitzant l’ajustament per edat aquesta diferència hi 

continua sent. Per la cataracta cortical i la posterior subcapsular, la diferència de gènere 

després de l’ajustament de l’edat no era significant en cap dels dos casos. Per últim els 

resultats de la cataracta de qualsevol tipus mostren que sí que hi ha una diferència 

residual significativa entre gèneres. També s’analitza la incidència de la cirurgia de 

cataractes durant 10 anys, i es conclou que hi ha una diferència significativa entre 

gèneres, ja que la dona té uns majors factors de risc. 

 

Tots aquests articles obtenen resultats similars ja que exposen que hi ha més dones que 

homes que tenen cataractes, però que s’ha de tenir en compte el factor de l’edat. Les 

dones tenen una esperança de vida superior a la que tenen els homes i per això totes 

les malalties relacionades amb l’envelliment són més freqüents en dones. És important 

realitzar un ajustament de l’edat, és a dir, equiparar les edats i que no sigui la variable 
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edat la que et mostri erròniament més cataractes en dones sinó que si hi ha una 

diferència que sigui deguda a altres aspectes. Un altre aspecte en el qual coincideixen 

és que les dones presenten valors d’agudesa visual inferiors que els homes després 

d’una operació de cataractes degut a que tenen més risc a patir trastorns retinians o 

glaucoma. També coincideixen en què les dones tenen menys possibilitats d’accedir a 

cirurgies de cataractes en moltes regions d’Àfrica i Àsia ja que la dona té un paper 

inferior en la societat respecte el que tenen els homes, i comporta que la cobertura de 

la cirurgia per les dones sigui inferior. Els homes aprofiten per operar-se quan van a 

treballar a la ciutat, per exemple, o simplement perquè tenen el control dels ingressos 

de la família i poden pagar l’operació, mentre que les dones es queden cuidant la família 

i la llar. L’accés a les cirurgies de cataractes no és igual en totes les regions del món, per 

tant, s’ha de tenir en compte sobre quina àrea geogràfica estem parlant, en aquest cas 

diverses regions d’Àfrica i Àsia.  

 

Impediment visual 

L’impediment visual és una limitació funcional dels ulls o del sistema visual que pot ser 

parcial o profund, mentre que la ceguesa és un impediment visual profund. 

Hi ha 7 articles que tracten sobre les diferències de gènere vinculats a l’impediment 

visual i la ceguesa, els quals tenen com a objectiu alguns investigar la prevalença i causes 

d’aquesta discapacitat i altres investigar la prevalença de la miopia. 

Per la realització d’aquests estudis van ser necessàries enquestes, o bé exàmens clínics 

per determinar l’agudesa visual dels subjectes que participaven a l’estudi, autorefracció, 

biomicroscòpia i avaluació de fons d’ull. 

 

L’estudi de l’article (11) té com a objectiu investigar la prevalença de discapacitat visual 

i ceguesa en les persones majors de 35 anys de Polònia. Mostra una participació major 

de dones que d’home ja que a les àrees soviètiques, en aquest cas Polònia, la taxa de 

mortalitat masculina és elevada. En els resultats d’aquest estudi, l’anàlisi de regressió 

múltiple mostra que la prevalença de presentar una agudesa visual inferior a 0.5 a l’ull 

que pitjor AV té, s’associa amb l’edat i el sexe femení. Pel que fa al número de 

participants amb baixa visió i ceguesa, és major en persones més grans de 60 anys i en 

les dones. Tot i això en el model de regressió logística múltiple s’observa que en la baixa 

visió i la ceguesa el gènere no és un factor estadísticament significatiu però sí que ho és 

l’edat avançada. Això pot ser degut a que les malalties retinianes són una de les 

principals causes de la ceguesa i el deteriorament visual no corregible, i aquestes cobren 

més importància amb l’edat.   
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L’article (12) mostra un estudi el qual vol determinar la prevalença de ceguesa i 

discapacitat visual de persones majors de 30 anys a Pakistan, i en el que hi ha una 

participació de dones major que la d’homes. En les estimacions brutes la prevalença de 

ceguesa és similar entre homes i dones però quan es realitza l’estratificació per edat, la 

prevalença de la ceguesa és major en les dones excepte les de 30 a 39 anys. Això pot ser 

degut a que entre l’edat de 30 a 39 anys la majoria d’homes sans estan treballant fora 

de la ciutat  i no han pogut participar en l’estudi, la majoria dels que han pogut participar 

són els que tenen problemes visuals i per tant no poden treballar. Així doncs, a la franja 

d’edat de majors de 40 anys hi ha una major prevalença de ceguesa en les dones que en 

els homes. Després d’ajustar les diferències d’edat en la mostra, les probabilitats de 

ceguesa en les dones són un 30% major que les d’un home. Tot i això, l’article conclou 

que a l’anàlisi multivariat les diferències de gènere no són significatives. 

 

La discapacitat visual i la ceguesa s’associen amb l’edat avançada, el sexe femení, la falta 

d’educació i la província segons l’article (13). En aquest estudi es van realitzar proves 

optomètriques a 45.747 persones a l’atzar majors de 50 anys de zones rurals de 9 

províncies xineses per poder trobar quina era la prevalença de discapacitat visual i 

ceguesa. S’esperava que la ceguesa s’associés només a l’edat però també s’associa, 

entre d’altres, al gènere femení, és a dir, hi ha un major risc de ceguesa en les dones en 

comparació amb els homes.  

 

L’article(14) mostra que hi ha més dones que homes amb ceguesa i problemes a la visió, 

i que la taxa de seguiment és significativament menor en les dones. En aquest estudi 

realitzat a Turquia es van seleccionar 199 persones majors de 64 anys amb discapacitat 

visual o ceguesa i se’ls van revisar les històries clíniques. En les dades trobades, s’observa 

una taxa més elevada de dones en comparació dels homes que tenen ceguesa i a més 

tenen un seguiment més baix, és a dir no es realitzen tantes revisions com ho fan els 

homes.  A nivell mundial un 4,2% dels homes i un 5,3% de les dones majors de 70 anys 

són cecs i el 18,8% dels homes i el 20,9% de les dones majors de 70 anys tenen 

problemes de visió, el que suggereix una menor accessibilitat a la salut per les dones 

comparat amb els homes. 

 

En aquest grup hi ha dos articles que estudien l’error refractiu, en concret la miopia. En 

un cas en població infantil i en l’altre en població adulta. 

L’article (15) avalua la prevalença de discapacitat visual corregible en 5176 nens i nenes 

de primària d’una edat mitja de 9,5 ± 1,8. S’observa que la prevalença d’error refractiu 

no corregit és major en nenes que en nens però estadísticament aquesta diferència no 

és significativa. Les nenes tenen una predisposició major a desenvolupar miopia. La 
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miopia va associada al creixement ja que l’ull va augmentant a mesura que el nen creix 

però si ho fa de forma accelerada és quan apareix la miopia. És per això que a l’hora de 

comparar estudis cal tenir en compte l’edat de les persones a les quals fem l’estudi ja 

que no es troba en la mateixa etapa de creixement un nen que cursa educació infantil 

que un nen de primària o que un nen de secundària i per tant podem obtenir valors molt 

diferents de miopia. 

 

L’article (16) també analitza la prevalença miopia però ho fa en persones adultes 

franceses d’una mitjana d’edat de 38,5 ± 16,9. Tot i això el resultat és igual al realitzat 

en nens: la prevalença de la miopia és lleugerament major en dones que en homes. 

Inclús diferents estudis han demostrat que en els animals la miopia és més freqüent en 

el gènere femení. Aquest estudi no conclou quina podria ser la causa que determini que 

més dones que homes tinguin miopia. 

 

A l’article (17) s’hi troba un estudi realitzat a partir de les dades que proporciona 

l’Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD, 

2008) en una mostra de 213.626 persones. Es pot observar que l’objectiu és analitzar 

desigualtats de gènere en diferents àmbits relacionats amb la ceguesa o discapacitat 

visual. Conclou que la prevalença de discapacitat visual en els països desenvolupats és 

major en dones que en homes independentment de l’edat, mentre que en la prevalença 

de ceguesa no hi ha diferències significatives entre homes i dones. Aquestes són més 

propenses a buscar assistència mèdica abans però hi ha diferències de gènere a l’hora 

del diagnòstic o el tractament. L’absència de diferència de gènere en la ceguesa pot ser 

deguda a que les dones busquen tractament abans i això es compensa amb el retràs que 

tenen les dones en el tractament. Pel que fa a les malalties oculars no diagnosticades, 

són més comunes en els homes i això podria veure’s relacionada amb el model social 

tradicional de masculinitat, és a dir, als homes els costa admetre els símptomes 

corporals i per tant endarrereixen l’assistència en serveis de salut. Dues patologies 

freqüents són la cataracta, la qual és més comuna en dones, i el glaucoma, el qual és 

més comú en homes. Les dones han d’esperar més que els homes en ser operades de 

cataractes, per aquest motiu potser hi ha més cataractes en les dones que en els homes. 

El glaucoma, en canvi, és més comú en homes, fet que pot ser degut a que al trigar més 

en anar al metge, això pot ocasionar que es desenvolupin malalties que no es poden 

tractar. Així doncs, hi ha desigualtats de gènere en la discapacitat visual a Espanya, amb 

major prevalença de deteriorament visual i cataractes en dones i major prevalença de 

malalties oculars no diagnosticades i glaucoma en homes. 
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Els 7 articles anteriors conclouen coses similars. Els estudis (11), (12), (13) i (14) 

coincideixen en que les dones tenen major prevalença de ceguesa, encara que no 

identifiquin la possible causa d’aquesta diferència. Tot i això els articles (11) (12) acaben 

concloent que  el gènere no és un factor significatiu per la ceguesa i la baixa visió com sí 

que ho és l’edat. L’article(17) en canvi, ja menciona d’entrada que no hi ha diferència 

entre gèneres pel que fa a la ceguesa però si que hi ha una prevalença major de 

discapacitat visual en les dones. Per altra banda, pel que fa a la miopia, els articles (15) 

i (16) determinen que aquest error refractiu està més present en el gènere femení que 

en el masculí, tant sigui en nenes com en persones adultes. En aquest cas tampoc 

conclouen quina és la causa que genera aquesta diferència entre els dos sexes. 

 

Patologies oculars 

El tercer grup és el de patologies oculars on hi trobem 4 articles basats en estudis clínics 

i 4 articles que són revisions. 

Si es comença analitzant els articles basats en estudis clínics, l’article (18) té com a 

objectiu avaluar els paràmetres morfomètrics del disc òptic, a través d’exàmens 

oftalmològics, en persones sanes (grup control) i persones amb glaucoma agut d’angle 

obert (GAAO). S’observa que l’àrea del disc òptic dels homes és major que la de les dones 

en el grup de control però menor en el grup de glaucoma agut d’angle obert. No hi ha 

diferències significatives entre l’àrea del disc òptic dels homes del grup control i del 

GAAO en canvi en les dones és significativament major en el grup GAAO. Pel que fa a les 

vores neuroretinianes i les àrees de la copa no hi ha diferència entre els homes i dones 

del grup control i el grup GAAO. L’àrea mitja del disc òptic és major en homes en el grup 

de control mentre que l’àrea mitja del disc òptic és major en les dones en el grup GAAO. 

L’àrea mitja de la vora neuroretiniana, l’àrea de la copa i la forma són independents del 

sexe. Per tant, es pot considerar el sexe femení com a un factor de risc pel glaucoma, i 

alguns estudis, inclòs aquest, mostren la major prevalença de glaucoma en les dones.  

 

L’article (19) vol determinar la prevalença i la incidència de trauma ocular i la proporció 

de discapacitat visual relacionada amb el trauma a una població de Beijing mitjançant 

proves oculars, enquestes i qüestionaris. En l’anàlisi es pot comprovar que és més comú 

en els homes que en les dones tenir un trauma ocular i això possiblement sigui degut a 

que hi ha una major prevalença de lesions oculars en homes ja que aquests generalment 

tenen una major taxa d’accidents que les dones. Entre el 2001 i el 2006, la prevalença 

dels traumatismes oculars és d’un 1.7±0,01% i s’associa significativament amb el sexe 

masculí i la regió rural i el consum d’alcohol. Pel que fa a la incidència dels traumatismes 

oculars en aquests 5 anys és d’un 2,6±0,3% i s’associa amb el gènere masculí, l’edat jove 

i els ingressos més baixos. 

https://en.pons.com/translate/spanish-english/%C2%B1
https://en.pons.com/translate/spanish-english/%C2%B1
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L’objectiu de l’article (20) és avaluar, a Oman, si existeixen desigualtats de gènere per la 

pèrdua de visió, la prevalença de malalties oculars i l’ús dels serveis de salut. S’observa 

que les dones tenen un major risc de patir ceguesa i malalties oculars que els homes. La 

proporció entre homes i dones és, al néixer, de 51:49 però l’esperança de vida de les 

dones és major per tant, és probable que la prevalença de malalties relacionades amb 

l’edat sigui major en dones que en homes. Diferents estudis mostren que les dones en 

comparació amb els homes tenen una incidència major de cataractes i mostren que hi 

ha una desigualtat de gènere que provoca més cataractes no operades en les dones. En 

aquest estudi no es troba una variació de gènere significativa en la incidència de 

cataractes en les dones d’Oman i això pot ser degut a que treballen menys a l’aire lliure, 

per tant una menor exposició a la llum solar. La retinopatia diabètica és major en homes 

que en dones i la prevalença de RD i tractament als homes és major. La taxa per cirurgia 

de parpelles pel tractament de la triquiasis és més alta en les dones que en els homes a 

Oman. Hi ha una prevalença de 2,6 vegades més de triquiasis en les dones en 

comparació amb els homes que requereix un estudi de barreres de gènere a Oman. Les 

taxes de glaucoma són més altes en homes que en dones i podria ser degut a que hi ha 

una major prevalença de glaucoma en homes omanites o que més homes busquen  

atenció ocular.  A nivell mundial  a l’any 2010 les dones constituïen un 59% de tots els 

casos de glaucoma per tant el programa hauria de centrar-se més en la detecció i la cura 

de glaucoma en dones. Respecte a la miopia és més present en nenes que nens. L’estudi 

conclou que les dones semblen estar desfavorides a Oman i que  la desigualtat de gènere 

en les malalties oculars no és significativa.  Les dades dels hospitals consultades per 

aquest estudi indiquen que, a part del glaucoma i les cirurgies de triquiasis la diferència 

en la utilització dels serveis per gènere no és significativa estadísticament.  

 

L’article (21) té com a objectiu investigar l’associació entre la miopia i la degeneració 

macular relacionada amb l’edat a través d’enquestes i imatges del fons d’ull. L’estudi es 

realitza a persones majors de 40 anys i demostra que l’associació entre la miopia i la 

DMAE és significativa en dones i persones joves. L’anàlisi dels resultats segons el sexe 

mostra que cada diòptria que augmenta la miopia també augmenta el risc de presentar 

una DMAE en el grup femení, però aquestes relacions no es presenten en el grup 

masculí. L’explicació a aquesta diferència no s’ha pogut demostrat tot i que una 

hipòtesis és l’estat hormonal el qual podria influir en la circulació coroïdal.  

 

Pel que fa a les revisions, l’article (22) recull diferents estudis que analitzen les 

diferències entre el sexe masculí i el sexe femení relacionades amb els trastorns 

oftàlmics. Moltes malalties oculars hereditàries estan relacionades amb el sexe però 

aparentment estan influenciades per l’exposició diferencial a les hormones sexuals. 

Homes i dones poden veure’s afectats de manera diferent pels trastorns oftàlmics i 
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aquestes diferències poden ser degudes a les hormones sexuals i el canvi hormonal que 

se sol produir en les dones en edat adulta. El canvi de visió després de la menopausa és 

el factor que tenen en comú tots els estudis analitzats en aquest article.  

 

L’article (23) es basa en factors relacionats amb el sexe masculí i femení que afecten a 

les persones amb trastorns oculars hereditaris, és a dir, principalment les diferències de 

trastorns oculars lligats al cromosoma X, com coroideremia, albinisme ocular lligat al 

cromosoma X i incontinència pigmentària, o no lligats al cromosoma X com la miopia o 

el glaucoma. Els trastorns genètics evolucionen i es mostren diferent en homes i dones, 

aquestes diferències es veuen afectades tant per variants genètiques, com factors 

hormonals, com exposicions ambientals. 

 

Moltes malalties neuro-oftàlmiques estan lligades al sexe,  que en la seva majoria es 

manifesten predominantment en el sexe femení. D’això tracta l’article (24), d’analitzar 

les malalties més comunes lligades al sexe. Moltes de les malalties que s’analitzen 

(neuromielitis òptica, esclerosis múltiple, meningiomes, migranyes...) tenen una 

prevalença sexual igual abans de la pubertat i després de la menopausa i també estan 

influenciades per l’embaràs, per això es conclou que segurament les hormones tenen 

un paper important en el predomini femení de moltes malalties. Hi ha factors externs 

com serien els anticonceptius o la teràpia hormonal post menopàusica que també poden 

influir en les malalties. 

 

Finalment l’article (25) tracta diferents malalties oftàlmiques i analitza com afecten als 

homes i  a les dones. Conclou que dones i homes tenen un tractament i accés desigual 

en l’atenció de la salut ocular degut a factors socioeconòmics. Les dones tenen una 

esperança de vida superior als homes fet que genera un major nombre de dones amb 

malalties oculars per envelliment. També cal destacar que certes malalties amb efectes 

oculars, com les malalties autoimmunes són més comuns en dones que en homes. Un 

altre aspecte tractat a l’article és l’hormonal però es necessita més investigació per 

saber si els atributs hormonals i no hormonals influeixen en les malalties oculars en 

dones i homes. 

 

Es pot observar que els 4 articles de revisió, (22), (23), (24) i (25) aborden les diferències 

entre homes i dones des de l’aspecte biològic del sexe. Tots ells coincideixen en que 

determinats trastorns oftàlmics, es mostren diferent en homes que en dones per la 

diferència d’hormones que hi ha entre el sexe masculí i el femení o per la diferència de 

cromosomes sexuals ja que les dones tenen XX mentre que els homes XY. Els articles 
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(23) (24) (25) tenen molt present que hi ha factors externs que també influeixen en la 

presentació i l’evolució de les patologies oculars i fa un abordatge mixta, en el que a més 

de les diferències biològiques per sexe, es contemplen rols socials i aspectes 

socioculturals de gènere. 

 

Si es comparen les revisions i els articles basats en estudis clínics que s’analitza en aquest 

estudi es pot comprovar que no tenen objectius i conclusions comuns. Les revisions  (23), 

(24) i (25) se centren en l’àmbit hormonal, és a dir, se centren en el sexe però també 

tenen en compte els factors socials i per tant el gènere. La revisió (22) i els estudis clínics 

(18) i (21) en canvi només se centren en el sexe. Pel que fa als estudis clínics (19) i (20)  

se centren més en causes externes i per tant en el gènere.  
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6.-CONCLUSIONS 

 

Per la realització d’aquest estudi s’ha fet una revisió bibliogràfica i s’ha analitzat els 20 

articles que complien els criteris establerts.   

Per tal de donar resposta al primer objectiu específic s’ha analitzat si existeixen 

diferències de gènere associades a tres diferents àmbits de la visió i s’han conclòs 

diferents aspectes. 

 

Les dones tenen una esperança de vida major que els homes i per aquest motiu es 

realitza un ajustament de l’edat. Es conclou que hi ha una major prevalença de 

cataractes en dones. Això és degut principalment a que tenen un accés a les cirurgies de 

cataractes inferior en comparació amb els homes a causa que en algunes regions 

aquestes tenen un paper inferior en la societat. També cal destacar que les dones 

obtenen una agudesa visual inferior que els homes després de les cirurgies de cataractes 

ja que tenen més factors de risc com són les degeneracions maculars o el glaucoma. 

Respecte a la discapacitat visual i la ceguesa es conclou que existeixen diferències de 

gènere ja que les dones en tenen una major prevalença, però, determinats estudis 

indiquen que aquestes diferències no són estadísticament significatives. Pel que fa a la 

miopia també és més prevalent en el sexe femení, tant en dones com en nenes. Ni en la 

discapacitat visual i la ceguesa ni en la miopia es conclou quines són les causes 

d’aquestes diferències de prevalença entre homes i dones. 

Els estudis sobre patologies oculars mostren que les dones tenen un major risc de patir 

malalties oculars que els homes però conclouen que aquesta desigualtat de gènere en 

les malalties oculars no és significativa. 

 

En referència al segon objectiu específic, trobem que només els estudis que tracten les 

patologies oculars treballen aspectes biològics intrínsecs al sexe, com són les hormones 

o els cromosomes sexuals, i troben diferències en el desenvolupament de determinades 

patologies oculars. Tot i això, molts d’aquests articles també indiquen que existeix una 

influència de factors externs (socioeconòmics i culturals) en aquestes diferències 

trobades entre els homes i les dones. 
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