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La tesi doctoral de María Visitación Sanchón estudia com 
l’estatus social subjectiu influeix en les desigualtats i en la 
salut de les dones immigrants llatinoamericanes a Cantàbria  
 
La tesi doctoral de María Visitación Sanchón 
Macías, defensada a la Universitat de les Illes 
Balears, estudia les característiques 
socioeconòmiques i l’estatus social subjectiu 
de les dones immigrants llatinoamericanes 
residents a Cantàbria i analitza la seva relació 
amb la salut. A més, explora els determinants 
de l’estatus social subjectiu i com les dones 
expliquen la influència d’aquests en les seves 
trajectòries de salut.  
 
L’estudi Influencia del estatus social subjetivo 
en la salud de las mujeres inmigrantes 
latinoamericanas residentes en la Comunidad 
de Cantabria l’han dirigit les doctores Denise 
Gastaldo, de la Universitat de Toronto, i 
Dolores Prieto, de l’Observatori de Salut 
Pública de Cantàbria, i el doctor Andreu 
Bover, del Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia de la UIB.  
 
La recerca utilitza per primera vegada a 
Espanya l’estatus social subjectiu per 
estudiar les desigualtats de salut en població 
immigrant, la qual cosa permet captar 
aspectes socials i psicològics i reflectir millor 
la posició socioeconòmica d’aquestes dones.  
 
Entre altres resultats, l’estudi ha permès 
determinar que amb l’arribada a Espanya es 
produeix un descens en la percepció de 
l’estatus social de les dones 
llatinoamericanes immigrants, de manera que 
un percentatge elevat percep la seva posició 
social com a dolenta o molt dolenta en relació 
amb la dels ciutadans espanyols, a causa 
dels ingressos, el treball, les condicions 
laborals i el tracte rebut dels contractants.  
 
A més, les dones llatinoamericanes perceben 
la seva salut en pitjors condicions que les dones càntabres, especialment aquelles que se situen a la 
part més baixa de l’escala social. En aquest sentit, els principals problemes de salut referits per les 
dones participants en l’estudi són d’origen psicosomàtic i estan relacionats amb l’ansietat i l’estrès 
crònic experimentat en el seu procés d’adaptació a Espanya. Altres problemes són l’exclusió social  i 
els relacionats amb l’activitat laboral.  
 
L’estudi ha constatat també que, malgrat l’existència d’un sistema de cobertura universal –almenys en 
el període de realització de la recerca–, hi ha dificultats en l’accés als serveis com ara barreres 
administratives, problemes de comunicació amb els professionals i escassa competència cultural per 
part dels professionals sanitaris.  
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