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1. Introducció 

 

 

L’any 2001 el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya va crear la Fundació Galatea amb la finalitat de 

promoure la salut, el benestar físic i mental i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic, amb l’ànim d’anar incorporant 

més professions associades a la cura i a la salut: de seguida es van incloure la d’infermeria i, al cap d’un temps, 

veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia, fisioteràpia i treball social amb la finalitat última de garantir millor la 

salut de la població que atenen. 

Per assolir aquests objectius, ofereix serveis d’atenció als professionals sanitaris amb problemes de salut mental i 

addiccions, a través dels seus programes assistencials. El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

disposa del Programa APOL·LÒNIA, que té com a objectiu prestar una atenció de qualitat als odontòlegs i 

odontòlogues que pateixen aquest tipus de trastorns de salut mental.  

Aquest programa és similar al PAIMM, adreçat als metges, l’ITACA Farmacèutica, adreçat al col·lectiu de 

farmacèutics, el RETORN adreçat a infermeres, el PSYQUE adreçat als psicòlegs,. APOL·LÒNIA adreçat a 

odontòlegs, ASSIS a veterinaris i SUPORTS a treballadors socials. 

Paral·lelament, la Fundació Galatea duu a terme programes de prevenció i promoció de la salut en els quals 

desenvolupa línies d'investigació per conèixer l'estat de salut, els estils de vida i les condicions de treball d’aquestes 

professions sanitàries, exposades a situacions de risc psicosocial, amb la finalitat de sensibilitzar els col·lectius cap 

a l’autocura de la pròpia salut i dissenyar intervencions per ajudar a que aquests professionals incorporin eines 

d’afrontament del malestar psicològic i exerceixin de forma saludable. 

Els professionals de la salut, que acostumen a tenir un fort compromís social, es veuen cada vegada més sotmesos 

a pressions de tota mena que poden arribar a alterar el seu estat anímic i l'equilibri psicoemocional, elements que, 

d'altra banda, poden afectar l’atenció prestada als seus pacients o usuaris. Cal dir també que tendeixen a no ocupar-

se de la seva pròpia salut, a autodiagnosticar-se i automedicar-se, sense seguir les recomanacions que fan als seus 

propis pacients. 

En aquest context es planteja aquest estudi per tal de conèixer les conductes i l’exposició a factors estressants dels 

odontòlegs per impulsar o adequar polítiques col·legials encaminades a la prevenció de riscos o el control de les 

patologies que se’n poden derivar. 

 Els principals objectius de l’estudi són: 

 

 Proporcionar informació sobre la salut, els hàbits i conductes relacionades amb la salut, estils de vida i 

hàbits sanitaris dels odontòlegs.  

 
 L'estat de salut dels odontòlegs. Presència de trastorns crònics, salut mental, etc.  

 
 Els hàbits de vida que poden determinar la seva salut (activitat física, consum de tabac i alcohol, 

hàbits alimentaris, hores de son, etc.). 
 

 L'ús de serveis sanitaris, consum de medicaments o pràctiques preventives. 
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 Proporcionar informació sobre les seves característiques sociodemogràfiques i les seves condicions de 

treball 

 Estructura sociodemogràfica i formació 
 
 Entorn familiar i càrregues derivades del treball domèstic. 
 
 Condicions de treball (situació contractual, càrrega horària, etc.), riscos psicosocials que se’n 

deriven i detecció del síndrome de burnout. 
 

Per assolir aquests objectius s'ha realitzat una enquesta adreçada a odontòlegs de Catalunya, les característiques 

tècniques de la qual es poden observar a l’annex metodològic. 

En aquest document es presenten els resultats d'aquesta enquesta. Es tracta d'una anàlisi descriptiva i comparativa 

en funció de diverses variables explicatives com el sexe dels professionals, l'edat i la seva situació laboral.  

Igualment, s'han comparat els principals resultats amb els de la població general catalana sempre que ha estat 

possible. Per a això es van incorporar al qüestionari indicadors i instruments utilitzats en l'Enquesta de Salut de 

Catalunya (ESCA), actualitzada al 2016. Per a les comparacions s'han pres com a referència els resultats del grup 

de població que pertany a la classe social I (directors i gerents d’empreses de més de 10 assalariats i professionals 

tradicionalment associats a llicenciatures universitàries), que és la categoria socioeconòmica basada en l'ocupació 

que correspon als odontòlegs. 

Igualment es van incorporant com a referència a efectes de comparabilitat els resultats d’estudis similars fets per la 

Fundació Galatea als altres grups de professionals de la salut ja esmentats (ara per ara metges, farmacèutics 

comunitaris, infermeres i psicòlegs). 
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2. Característiques sociodemogràfiques dels odontòlegs  

 

En aquest apartat presentem les característiques sociodemogràfiques del col·lectiu d’odontòlegs que ha participat 

en l'enquesta com ara el sexe, l'edat, el lloc de naixement, la distribució territorial a Catalunya i la formació 

complementària. 

 

Característiques de la mostra obtinguda 

Per comprovar eventuals desequilibris de la mostra i validar la seva representativitat s'han pres com a referència les 

dades publicades per l’INE a partir de les facilitades pel Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

(COEC) amb el nombre i les característiques de sexe, edat i lloc de col·legiació dels seus afiliats.  

Als gràfics següents es presenta la distribució dels odontòlegs col·legiats a Catalunya segons aquestes dades 

(distribució real o univers estadístic) i la distribució de les enquestes rebudes (distribució mostral). 

 

Així, podem comprovar que la mostra obtinguda és força similar a l’univers pel que fa a la distribució territorial i l’edat 

però no tant al sexe. Observem que hi ha una sobrerrepresentació de les dones, que suposen el 65,0% de la mostra 

front el 53,2% que representen a l’univers. Per edats, les diferències no són tan acusades tot i que hi ha una 

presència dels odontòlegs i odontòlogues de 35 a 44 anys major de la que correspondria i una menor presència dels 

que tenen 55 anys o més. Aquestes diferències afecten poc la representativitat dels resultats per sexe o per edat i 

molt poc si considerem el conjunt de la mostra. Tanmateix, el desequilibri existent entre la presència d’homes i de 

dones ens ha portat a aplicar un coeficient de ponderació per restituir els valors de la mostra als de l’univers. Als 

gràfics següents es pot comprovar la distribució de la mostra obtinguda i de la mostra ponderada (un cop aplicats els 

coeficients esmentats).  

46,8
53,2

30,8 28,7

16,3
24,2

35,0

65,0

30,7 33,0

15,4
20,9

0,0

20,0
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100,0

Home Dona <35 35-44 45-54 55 i més

Gràfic 2.1. Distribució per sexe i per edat dels odontòlegs col·legiats a 
Catalunya. Dades comparatives univers i mostra obtinguda

INE 2014 Mostra OBTINGUDA
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Per últim, la distribució territorial de la mostra és similar a la de l’univers pel que fa a la representació de la província 

de Barcelona mentre que les diferències entre la resta de províncies són poc rellevants tal i com es pot comprovar si 

comparem la mostra obtinguda i la ponderada.  

 

-50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

<35 anys

35-44

45-54

55-64

>65

Gràfic 2.2. Distribució dels odontòlegs col·legiats a Catalunya segons sexe i grups 
d’edat. Dades comparatives univers i mostra OBTINGUDA

Dones mostra Dones univers Homes mostra Homes univers

-50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

<35 anys

35-44

45-54

55-64

>65

Gràfic 2.3. Distribució dels odontòlegs col·legiats a Catalunya segons sexe i grups 
d’edat. Dades comparatives univers i mostra PONDERADA
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Tots els resultats que es presenten en aquest informe corresponen a la mostra ponderada tot i que la diferència amb 

l’obtinguda és gairebé irrellevant en la majoria de variables. 

 

 

 

Distribució per sexe, edat i lloc de naixement dels odontòlegs 

Centrant-nos en el col·lectiu d’odontòlegs catalans, observem que la presència d’homes (46,8%) i de dones (53,2%) 

és gairebé de meitat i meitat. Tanmateix aquest equilibri és conseqüència d’una feminització constant i creixent al 

llarg dels últims anys i sembla que aquesta tendència es mantindrà, pot ser de manera menys acusada, en les 

properes promocions. Si entre els odontòlegs de 55 anys o més, les dones representen una quarta part (26%) del 

total, entre els menors de 35 anys, aquestes dupliquen la seva presència i representen un 69,3%. 

Aquesta ràpida feminització de la professió fa que la mitjana d’edat dels homes, que se situa en 47,6 anys, sigui molt 

superior a la de les dones (38,5). Es tracta d’una dada a retenir a l’hora d’analitzar aquest col·lectiu en la mesura 

que l’edat és una de les variables que més afecta els estils de vida, l’estat de salut de les persones i, en alguns 

casos, la seva exposició a factors de risc psicosocial a la feina.  
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Pel que fa al lloc de naixement, la gran majoria dels odontòlegs (74,5%) ha nascut a Catalunya i el 10,6% 

procedeix de la resta d’Espanya. Destaca, però, la presència de professionals nascuts fora d’Espanya, que 

representen un 14,9% del total. Es tracta d’un percentatge important que, d’altra banda, està especialment 

concentrat en la cohort de professionals de 45 a 54 anys, moment en què gairebé una tercera part dels odontòlegs 

(el 30,4%) procedeix d’un país estranger. Entre els més joves, la presència de professionals estrangers (9,3%) o 

procedents de la resta d’Espanya (12,0%) continua sent important de manera que entre els menors de 35 anys és 

manté el 78,7% de nascuts a Catalunya. 
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Gràfic 2.5. Evolució de la distribució per sexe i edat dels odontòlegs 
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Els països de procedència dels odontòlegs nascuts fora d'Espanya són diversos però predominen els nascuts a 

Amèrica Llatina, que representen un 11,9% del total d’odontòlegs i un 81,6% dels nascuts fora. La resta prové 

bàsicament de diversos països europeus. 

 
Taula 2.1 Lloc de naixement dels odontòlegs segons sexe i segons edat 

          

 Homes Dones <35 anys 35-44 45-54 55 i més Total 

Espanya 181 86,6 329 84,3 167 90,7 169 85,3 64 69,6 110 88,0 510 85,1 
        

Alemanya 2 7,1 2 3,4 0 0,0 2 7,1 2 7,1 0 0,0 4 4,6 

Andorra 0 0,0 1 1,7 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 

França 1 3,6 2 3,4 0 0,0 1 3,6 1 3,6 1 6,7 3 3,4 

Itàlia 0 0,0 1 1,7 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 1 1,1 

Portugal 0 0,0 1 1,7 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 

Irlanda 1 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 1,1 

Regne Unit 1 3,6 1 1,7 1 6,3 1 3,6 0 0,0 0 0,0 2 2,3 

Europa 
5 17,9 8 13,6 3 18,8 5 17,9 3 10,7 2 13,3 13 14,9 

2,4 2,1 1,6 2,5 3,3 1,6 2,2 
        

Argentina 11 39,3 12 20,3 3 18,8 6 21,4 6 21,4 8 53,3 23 26,4 

Bolívia 0 0,0 3 5,1 0 0,0 0 0,0 3 10,7 0 0,0 3 3,4 

Colombià 3 10,7 8 13,6 0 0,0 5 17,9 6 21,4 0 0,0 11 12,6 

Cuba 0 0,0 2 3,4 1 6,3 1 3,6 0 0,0 0 0,0 2 2,3 

Equador 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 1 1,1 

Mèxic 1 3,6 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 

Nicaragua 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 1 1,1 

Perú 5 17,9 4 6,8 1 6,3 3 10,7 3 10,7 2 13,3 9 10,3 

Rep Dominicana 0 0,0 5 8,5 3 18,8 1 3,6 0 0,0 1 6,7 5 5,7 

Uruguai 1 3,6 2 3,4 0 0,0 1 3,6 1 3,6 1 6,7 3 3,4 

Veneçuela 1 3,6 11 18,6 3 18,8 6 21,4 3 10,7 0 0,0 12 13,8 

 Amèrica 
Central i Sud 

22 78,6 49 83,1 12 75,0 23 82,1 24 85,7 12 80,0 71 81,6 

10,5 12,6 6,6 11,7 26,1 9,6 11,9 
        

Estats Units 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 1 1,1 

Xina 1 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 1,1 

Iraq 0 0,0 1 1,7 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 

Altres 
1 3,6 2 3,4 1 6,3 0 0,0 1 3,6 1 6,7 3 3,4 

0,5 0,5 0,0 0,5 0,8 0,5 0,5 
        

Total 
13,4 15,2 8,7 14,2 30,4 12,0 14,6 

209 388 183 197 92 125 597 

74,2 74,7 78,7 78,7

60,9
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Gràfic 2.7. Lloc de naixement segons sexe i segons edat dels odontòlegs
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Formació complementària i continuada 

El 79,6% dels odontòlegs ha accedit a la professió mitjançant una llicenciatura o, entre els més joves, un grau 

d’odontologia. La resta ha cursat estudis de medicina amb l’especialitat d’estomatologia (18,6%) o combinant de 

diverses maneres ambdues carreres (l’1,8% agrupat en “altres”). 

Aquesta via curricular no ha estat sempre la majoritària. Entre els majors de 55 anys l’entrada a la professió s’ha fet 

en un 72,9% dels casos a través dels estudis de medicina (9 anys de formació comptant l’especialitat) ja que la 

carrera d’odontologia (5 anys de formació) es va crear el 1986. Aquesta situació es relaciona també amb el fet que 

els odontòlegs nascuts fora d’Espanya tinguin una llicenciatura en odontologia (se suposa que cursada en el seu 

país d’origen) en un 95,6% dels casos independentment de l’edat que tinguin. 

 

 

Els odontòlegs que han realitzat un doctorat representen un 9,5% del total, als que cal afegir un altre 5,9% que ho 

esta realitzant actualment. Són molts més els que han realitzat algun postgrau o màster universitari (34,7% i 4,4%, 

respectivament) o un postgrau o màster no universitari (47,7% i 5,9%). En conjunt, un 64% dels odontòlegs 

col·legiats a Catalunya ha realitzat algun postgrau o màster de caire universitari o no i un 7,9% l’està realitzant en 

aquest moment. 
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No hi ha grans diferències en funció del sexe tret que hi ha més odontòlegs amb un doctorat (14,6%) que 

odontòlogues (5%). L’edat marca diferències importants. La proporció dels que han fet algun màster o postgrau és 

molt més elevada entre els més joves i disminueix a mesura que s’incrementa l’edat. Una part d’aquesta situació 

seria conseqüència de la implantació dels graus que requereixen ser completats per cursos de postgrau (el 87,5% 

dels menors de 35 anys han fet algun tipus de màster o postgrau davant el 44% dels majors de 55 anys). La 

realització d’un doctorat, en canvi, és més habitual entre els professionals més grans (el 22,2% dels majors de 55 

anys l’han fet). 

 

 
 

El percentatge de professionals amb alguna d’aquestes titulacions s’incrementa entre els que treballen a consultes 

de les que no són propietaris i són assalariats o autònoms sense treballadors a càrrec. El 82,5% dels que treballen a 

consultes d’altres col·legues i el 90,7% dels que treballen a consultes que no són propietat d’un odontòleg 

(franquícies, mútues o similars) ha cursat algun postgrau o màster universitari i/o no universitari. Cal dir que aquesta 

situació correspon als més joves, que són els que en major mesura no disposen de consulta pròpia i més han 

d’acreditar els seus coneixements.  
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A part d’aquests cursos oficials, gairebé tots els odontòlegs (97,3%) han participat en activitats (cursos, congressos, 

etc.) de formació continuada durant els últims dos anys. Són els més joves els que ho han fet amb més intensitat 

(44,8% dels menors de 35 anys ha realitzat més de 100 hores de formació continuada enfront del 20,1% dels majors 

de 55 anys); i, en aquest cas, les dones (34,1% davant el 25,7% dels homes). No hi ha diferències significatives en 

funció de les circumstàncies laborals.  
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anys segons sexe i segons edat
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3. Estructura familiar i treball domèstic 
 

En aquest apartat es presenta la situació familiar dels odontòlegs, el nombre de fills amb que conviuen i les 

càrregues de treball derivades de les tasques domèstiques. S'analitzen també les estratègies familiars de distribució 

d'aquestes tasques entre els membres de la llar i les hores que hi dediquen. 

La família pot ser un element de preservació de l'equilibri personal però, a la vegada, genera un temps de treball 

afegit que, en determinades etapes del cicle vital, implica una sobrecàrrega física i mental que pot repercutir en la 

salut de les persones. 

D'altra banda, el manteniment dels rols tradicionals en el repartiment de les tasques domèstiques, en què les dones 

tendeixen en major mesura a ocupar-se'n, requereix enfocar aquest tema des d'una perspectiva de gènere, tal i com 

es fa a continuació. 

 

 

 

Estructura familiar  

L'estructura de les llars en què viuen els odontòlegs catalans és la que correspon a un col·lectiu de persones en 

edat activa. Predominen els que viuen amb parella (76,2%), amb fills (45,4%) o sense fills (30,8%), i la grandària 

mitjana de les llars és de 2,9 persones, pràcticament la mateixa que les famílies de Catalunya, que tenen una 

mitjana de 3 persones per llar. 

Altres situacions de convivència són minoritàries. Entre elles cal esmentar les persones que viuen soles (8,4%), les 

que viuen sense parella ni fills però amb altres persones (11,9%), que corresponen en general a joves que continuen 

vivint amb els pares, i finalment, les famílies monoparentals, majoritàriament encapçalades per dones, que viuen 

amb fills però sense parella i que representen un 3,5%. 
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L'estructura de les llars dels odontòlegs i les odontòlogues són semblants però la de les dones correspon a un grup 

amb una edat més baixa i, per tant, es troben en un moment del cicle vital lleument diferent. Per exemple, hi ha una 

mica menys de dones vivint en parella (72,2% vs. 80,3% dels homes) i més de dones sense fills (53,7% no conviu 

amb fills davant el 49,1% dels homes). Com a conseqüència hi ha més dones que viuen sense parella ni fills, és a 

dir a casa dels seus pares o amb companys de pis (15,1% vs. 8,2% d’homes). 

El predomini de les llars formades per parella i fills és més habitual en les edats centrals, entre els 35 i els 54 anys. 

Entre els menors de 35 anys, en canvi, predominen les persones (31,7%) que encara no han format família pròpia o 

no han tingut fills, i entre els majors de 55, apareix un percentatge (37,9%) important de persones que viu amb 

parella però sense fills, com a conseqüència de la seva emancipació (efecte niu buit).  

 

El 48,8% dels odontòlegs conviu amb fills a la llar, normalment amb un (16,9%) o dos (25,5%). La presència de 

famílies que conviuen amb més de dos fills és molt petita: un 5,4% té tres fills vivint a casa i només un 1,0% en té 

quatre. Les dones que tenen fills a la llar en tenen el mateix nombre que els homes (0,9 de mitjana). 

 

 

 

Dels odontòlegs que tenen fills a la llar, el 23,5% conviu amb menors de 12 anys i el 19,8% amb majors d'aquesta 

edat. Només un 5,4% de les llars compten amb fills menors i majors de 12 anys. Aquesta estructura familiar varia en 

homes i dones segons hem comentat, és a dir hi ha més odontòlogues convivint amb nens petits. Un 25,3% de les 

dones viu amb fills menors de 12 anys (davant el 21,5% dels homes) i el 15,8% amb fills més grans d’aquesta edat 

(24,4% dels homes). 
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Per edats, com és lògic, les diferències són substancials. Pràcticament tots els fills que conviuen amb odontòlegs 

menors de 44 anys tenen menys de 12 anys. Els de 45 a 54 anys, conviuen amb fills menors i majors de 12 anys i a 

partir dels 55 anys, els fills que queden a casa tenen més de 12 anys. Així doncs, les famílies que suporten una 

major càrrega de treball domèstic vinculat a la cura de nens petits es troba entre els 35 i els 44 anys i, en menor 

mesura, dels 45 als 54. 

 

 

 

 

Repartiment de les tasques domèstiques 

El temps dedicat a les tasques de la llar és un element que cal tenir en compte a l'hora de valorar les càrregues de 

treball, en part perquè impliquen un temps de treball afegit a l'horari laboral i, especialment, per la diferent distribució 

que tradicionalment es produeix entre els membres de la llar. En aquest sentit, acostumen a ser les dones les 

responsables de realitzar aquestes tasques ampliant el seu temps de treball en el que s'anomena la "doble jornada", 

que pot implicar, a més dels factors afegits d'estrès i sobrecàrrega laboral, un pitjor desenvolupament de la carrera 

professional i nivells més baixos de satisfacció. 

En aquest sentit, s'ha incorporat una pregunta sobre qui s'ocupa de les principals tasques domèstiques com ara 

netejar, cuinar, rentar, planxar, etc. dins la llar. Les respostes obtingudes ens mostren un panorama de desigualtat 

en funció del sexe, on les dones hi dediquen més hores, tot i que matisada per la possibilitat de comptar amb ajuda 

d’altres membres de la llar i de persones contractades. 
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Un 57,5% dels odontòlegs i odontòlogues realitza les tasques domèstiques compartint-les amb altres membres de la 

llar o amb una persona contractada. Només el 9,6% les realitzen ells mateixos sense ajut i la resta (32,9%) tenen 

altres persones que les fan. 

Com hem dit, el sexe de les persones marca diferències importants. Entre els homes, un 42,9% comparteix el treball 

domèstic, són pocs els que ho fan sols (7,5%) i la meitat ho deixa en mans de la seva parella (26,4%) o d'una altra 

persona (23,2%). En el cas de les dones, en canvi, el 70,6% comparteix les tasques domèstiques amb altres 
membres de la llar o amb persones contractades, l’11,5% les realitza sola i un 17,9% les delega en una altra 

persona (només l’1% en la parella). 

L'edat és també un factor important que influeix en les estratègies familiars de repartiment de les tasques 

domèstiques. Les tasques compartides amb la parella són les més habituals en els grups d’edat més joves, tant en 

homes com en dones. Amb l’edat, les dones mantenen les tasques compartides, més amb altres persones de la llar 

o amb persones contractades (51,4% entre les majors de 55 anys) que amb la parella (18,9%). Els homes en canvi, 

en fer-se grans tendeixen progressivament a deixar les tasques domèstiques en mans de les seves parelles fins 

arribar al 48,6% dels majors de 55 anys. 
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Un 61,6% dels professionals compta amb l'ajuda d'una persona contractada per fer les tasques domèstiques. 

Aquesta figura està una mica més present en les llars dels odontòlegs (64,3%) que a les de les odontòlogues 

(59,2%) però les diferències són més importants si considerem l’edat. A més edat hi ha més possibilitats de comptar 

amb una persona de suport domèstic, de manera que un 83,3% dels odontòlegs majors de 55 anys en tenen una.  

Cal suposar que aquesta evolució respon al fet de tenir una major capacitat adquisitiva ja que no coincideix amb les 

edats en les que hi ha una major càrrega de treball domèstic (entre els 35 i el 54 anys). Així, hi ha una certa relació 

entre el fet de comptar amb ajuda domèstica externa i treballar pel seu compte, principalment en una consulta 

pròpia. De fet com més gran és aquesta consulta, més probabilitats n’hi ha. Per exemple, un 78,4% dels odontòlegs 

que tenen una consulta pròpia amb col·laboradors i assalariats tenen a casa una persona contractada per fer les 

feines de la llar. 

 

La tendència a un model de repartiment de tasques domèstiques més igualitari i la presència d’ajudes externes no 

impedeix que les dones hi dediquin gairebé tres hores més que els homes. La mitjana d'hores setmanals dedicades 

a tasques domèstiques és de 7,4 hores per part dels homes enfront de les 10,2 que hi dediquen les dones. 
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Aquesta diferència varia en funció dels grups d'edat però en tots els casos el temps dedicat a les tasques 

domèstiques és superior per part de les dones. No obstant això, la diferència és més acusada entre els odontòlegs 

que tenen més de 45 anys, moment en que les dones realitzen cinc hores més de treball domèstic que els homes. 

 

 

 

Encara que tornarem sobre aquest tema quan analitzem el temps de feina dels odontòlegs, la feina domèstica 

incrementa de manera significativa la jornada laboral sobretot en el cas de les dones. 

 
 
 
Nivell de satisfacció personal i familiar 

Es detecta entre els odontòlegs un nivell de satisfacció molt elevat amb l'entorn familiar i social. El 87,7% manifesta 

estar satisfet o molt satisfet amb la seva relació de parella, el 90,6% amb la seva família i el 87,8% ho està amb el 

seu cercle d'amistats. No hi ha diferències significatives en funció del sexe ni de l'edat tret que pràcticament totes les 

dones estan especialment satisfetes amb la seva família.  
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L’aspecte que registra un menor nivell de satisfacció és la disponibilitat de temps lliure. Només la meitat dels 

odontòlegs (52,5%) manifesta estar satisfet o molt satisfet amb el temps lliure del que disposa. En aquest cas, estan 

més satisfets els homes (56,5%) i, en general, es valora de manera més positiva a partir dels 45 anys.  

 

 

 

  

90,1 87,7
82,0

88,9
96,2

91,2 88,7
83,9

88,5
84,2

90,7 88,9

46,2
41,2

57,7

70,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

<35 35-44 45-54 55 i + <35 35-44 45-54 55 i + <35 35-44 45-54 55 i + <35 35-44 45-54 55 i +

La relació amb la parella  La relació amb la seva família El seu cercle d’amistats i de 
coneguts

El seu temps lliure

Gràfic 3.10. Odontòlegs que estan satisfets o molt satisfets amb diversos aspectes de 
la seva vida personal i familiar segons edat



25 

 

4. La situació laboral i l’exercici professional 
 

En aquest apartat presentem els resultats sobre la situació laboral i les condicions de treball dels odontòlegs, horaris 

i jornada laboral, riscos psicosocials associats a la feina i grau de satisfacció. 

 
 
Nombre de feines i sector d’activitat 

La pluriocupació és una de les principals característiques de l’exercici professional dels odontòlegs i representa un 

tret específic d’aquesta professió en relació, com a mínim, amb la resta de professionals de la salut que la Fundació 

Galatea té monitoritzats. Només un 39,4% dels odontòlegs treballa en un únic lloc de treball o per a una única 

empresa o institució, el 27,9% treballa en dos llocs, el 15,7%, en tres, el 7,8% en quatre, el 4,7% en cinc i així 

successivament fins arribar a dos professionals (0,4%) que treballen a 9 llocs de treball diferents o a un (0,1%) que 

ho fa a onze. 

La situació de la pluriocupació és habitual en el món sanitari, sobretot en el cas dels metges, que poden combinar la 

pràctica clínica en un centre sanitari o una consulta amb altres activitats en l'àmbit sanitari, docent o de gestió. 

Tanmateix, segons dades recollides als nostres estudis, el percentatge de pluriocupats entre els metges (33%) és 

molt inferior al dels odontòlegs i només s’apropa al dels psicòlegs, un 44,8% dels quals té més d’un lloc de treball. 

Un altre element diferenciador de la pluriocupació dels odontòlegs amb la dels metges és que en aquests predomina 

el treball assistencial combinat amb el de docència o recerca i entre els odontòlegs la combinatòria és més diversa i 

predomina la que implica dos o més treballs assistencials, és a dir la realització de la mateixa feina en més d’un lloc. 

D’altra banda, aquest model és també més semblant al que trobem entre els psicòlegs i pot estar relacionat amb que 

es tracta de dos col·lectius poc empleats en el sector de la sanitat pública, la qual comporta una major regulació, 

una major intensitat de dedicació i, sovint, pactes d’exclusivitat. 

Una tercera característica de la pluriocupació entre els odontòlegs en relació a altres professionals de la salut, 

inclosos els psicòlegs, que són els que més se’ls hi assemblen en aquest aspecte, és la dificultat d’establir qualsevol 

tipus de pauta en funció de diverses variables. És a dir, totes les combinatòries són possibles en funció del sector 

d’activitat, del tipus de feina realitzada (assistencial, consultoria, docència...), de la relació contractual (es pot tenir 

consulta pròpia i treballar per a altres o ser assalariat indefinit en una feina i temporal en una altra), etc. Tampoc es 

pot destriar en molts casos quin es considera el treball principal o els secundaris, ja que fins i tot a la feina principal 

es donen diverses combinacions de treballs i no sempre es considera com a feina principal la que podria considerar-

se més estable, com passa en altres grups de professionals (no únicament de la salut).  

Aquesta circumstància fa difícil establir les característiques de l’activitat que desenvolupen els odontòlegs i com 

aquestes afecten les seves condicions de treball. Tanmateix s’ha fet un esforç per analitzar les dades disponibles de 

la manera més eficaç possible malgrat ser conscients que una part de les situacions més complexes poden semblar 

a simple vista incoherents o són massa minoritàries per poder donar resultats desglossats. 
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La pluriocupació és més habitual entre les dones (el 65% treballa en més d’una feina) que entre els homes (55,6%) i 

un 39,1% de les dones treballa en tres feines o més (davant el 25,4% dels homes). També és més freqüent entre els 

més joves. A partir dels 45 anys la feina tendeix a concentrar-se en un únic lloc de treball tot i que la presència dels 

que en tenen més d’una continua sent important (55,1% entre els de 45 a 54 anys i 40,6% entre els majors 

d’aquesta edat). 

 

 

Els professionals que treballen a la seva pròpia consulta o els assalariats que treballen a un centre de salut (que són 

pocs) són els que en major mesura tenen una única feina, el 51,7% i el 68%, respectivament. Els assalariats 

(40,6%) o els autònoms sense treballadors a càrrec (50%) són els que treballen en més llocs diferents. 
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Si bé és cert que els odontòlegs amb contractes temporals són els que en major mesura treballen a diversos llocs, 

són molt pocs per treure resultats significatius i, segons el comportament de la resta de variables, el fenomen de la 

pluriocupació no es pot vincular directament o únicament amb la inseguretat o la precarietat en el treball.  

 

La majoria dels odontòlegs desenvolupa la seva activitat professional en el sector privat (95%). Només un 5% 

exerceix al sector públic o concertat, als que cal afegir un 15% que combina feines a ambdós sectors tot i que el 

predominant és el privat i el públic acostuma a coincidir amb feines de docència. 

No hi ha diferències ni per sexe ni per edat. Els professionals que treballen a un centre de salut i una part important 

dels assalariats treballen al sector públic. En qualsevol cas, es tracta de situacions molt minoritàries. 
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Tipus de feina i especialitat 

Pràcticament tots els odontòlegs es dediquen al treball assistencial: el 80,1% més el 16,5% que combina les tasques 

assistencials amb la docència, de manera que només un 3,3% treballa en activitats no assistencials i sense que hi 

hagi diferències en funció del sexe, de l’edat o de qualsevol altra característica laboral o professional. 

 

Pel que fa a l’especialitat, cal dir que predominen els professionals que es dediquen a més d’una i que el 79,8% 

engloba la seva activitat professional en la pràctica de l’odontologia general associada generalment a la pràctica 

d’una (27,6%) o més especialitats (35,3%). A aquesta polivalència s’oposa el 20,1% dels odontòlegs especialitzats 

en una (13,2%) o més d’una (6,9%) especialitats. 

La prostodòncia (44,3%) i l’endodòncia (36,7%) són les especialitats més freqüents mentre que la resta és 

practicada per al voltant d’una quarta part dels odontòlegs cadascuna. 
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Les dones es dediquen menys a l’odontologia general i tenen una menor polivalència que els homes: el 77% d’elles 

practica odontologia general amb o sense especialitats afegides (davant el 83,2% dels homes) i el 17% està 

centrada en una única especialitat davant el 8,9% dels homes. Per edats, no hi ha diferències importants, tot i que la 

cohort de 45 a 54 anys presenta un percentatge de professionals que declaren en major mesura tenir una o més 

especialitzacions.  

 
 

Taula 4.1. Especialitat dels odontòlegs segons sexe i segons edat 

 Homes Dones <35 anys 35-44 45-54 55 i més Total 

 n % n % n % n % n % n % n % 

Odontologia general 233 83,2 244 76,7 146 79,3 134 78,4 76 77,6 120 83,3 477 79,8 

Prostodòncia 156 55,9 108 34,1 67 36,4 75 43,9 55 56,7 68 47,2 264 44,3 

Endodòncia 125 44,6 94 29,7 66 35,9 62 36,3 39 39,8 52 36,1 219 36,7 

Implantologia 119 42,7 43 13,6 38 20,7 46 26,9 36 36,7 42 29,2 162 27,2 

Cirurgia oral 106 38,0 53 16,7 46 25,0 37 21,6 40 41,2 36 24,8 159 26,6 

Odontologia preventiva 
i comunitària 71 25,4 78 24,5 51 27,7 45 26,3 26 26,5 27 18,6 149 25,0 

Periodòncia 76 27,1 67 21,1 59 32,1 40 23,4 21 21,4 24 16,6 143 24,0 

Odontopediatria 47 16,8 93 29,2 53 28,8 38 22,2 25 25,8 23 16,0 140 23,4 

Ortodòncia 43 15,4 73 23,0 25 13,6 39 22,8 24 24,5 28 19,4 116 19,4 

Una altra 25 8,9 28 8,8 17 9,2 12 7,0 10 10,3 13 9,0 53 8,9 

 Total efectius 280 318 184 171 97 144 598 

 Total respostes 1001 881 568 528 352 433 1882 

 

 

 

Lloc de treball i relació contractual 

Els odontòlegs catalans, com ja hem dit, tendeixen a treballar a diversos llocs de treball. Predominen de llarg 

(94,6%) els que treballen a consultes o clíniques dentals privades, pròpies o no i de manera exclusiva o no. En un 

centre de salut o d’atenció primària públic o concertat treballa un 12,4% dels odontòlegs però només un 5,4% ho fa 

de manera exclusiva, sense compaginar-lo amb un treball a una consulta privada. 

La meitat (52,5%) dels odontòlegs és propietari o copropietari d’una consulta privada tot i que només un 34,2% hi 

treballa de manera exclusiva. El 18% restant compagina el treball a aquesta consulta amb altres treballs, 

generalment, a la consulta propietat de col·legues o de propietaris no odontòlegs. 

I, per últim el 23,1% treballa a una consulta o clínica dental amb un propietari que no és odontòleg, on s’inclouen les 

mútues, les consultes franquiciades o amb models de negoci similars: l’11% dels odontòlegs només treballa en 

consultes d’aquest tipus. 
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La combinatòria de situacions és molt ampla i les dades poden variar segons es prengui com a base de càlcul les 

situacions combinades (una resposta per persona amb més d’una situació) o les respostes, que poden ser més 

d’una per persona, per la qual cosa no és fàcil treure conclusions clares. Tanmateix entre els odontòlegs que tenen 

consulta pròpia predominen els homes (68,1%), molt per sobre de les dones (38,8%). Això implica que les dones 

treballin majoritàriament a consultes d’altres col·legues (51,7% vs. el 37,1% dels homes) o de propietaris no 

odontòlegs (31,8% vs.18,6%). Igualment, el nombre de professionals amb consulta pròpia (o copropietaris) 

s’incrementa progressivament a mesura que es fan grans. El 30,8% dels menors de 35 anys compta amb clínica 

pròpia davant el 80,6% dels que tenen més de 55 anys. Com a conseqüència, entre els més joves (on, recordem, hi 

ha també una major presència de dones) hi ha més assalariats o autònoms que treballen a consultes d’altres 

col·legues (59,8%) o en mútues o franquícies (40,2%).  

 

Taula 4.2. Lloc de treball dels odontòlegs segons sexe i segons edat. Considerant el nombre de respostes (pot 
haver-hi més d’una per persona) 

 Homes Dones <35 anys 35-44 45-54 55 i més Total 

 n % n % n % n % n % n % n % 

En un centre d’atenció 
primària 33 8,0 40 8,7 14 5,1 32 11,9 17 11,1 11 6,1 74 8,4 

En una consulta o clínica 
de la que és propietari o 
copropietari 

190 46,1 123 26,6 57 20,7 76 28,4 65 42,5 116 64,1 314 35,8 

En una consulta o clínica 
d’un altre o altres 
col·legues 

104 25,2 164 35,5 110 39,9 93 34,7 35 22,9 30 16,6 268 30,5 

En una consulta o clínica , 
el propietari de la qual no 
és odontòleg 

52 12,6 101 21,9 74 26,8 51 19,0 20 13,1 9 5,0 154 17,5 

En un altre lloc 33 8,0 34 7,4 21 7,6 16 6,0 16 10,5 15 8,3 68 7,7 

 Total respostes 412 462 276 268 153 181 878 

 Total efectius 280 317 184 172 98 144 598 

 

 

En relació a la situació contractual, del que s’ha dit fins ara es dedueix que la major part dels odontòlegs treballa 

pel seu compte. És difícil, però, donar dades concretes ja que, un cop més, un mateix professional pot operar sota 
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diverses fórmules contractuals. A la taula 4.3 es presenta la situació dels professionals considerant que una persona 

podia facilitar més d’una resposta. S’han inclòs, doncs, totes les respostes que han facilitat.  

Sota una altra perspectiva (taula 4.4), hi ha un 60,5% d’odontòlegs que treballa únicament pel seu compte: el 48,5% 

com a autònom o empresari i el 12% com a col·laborador autònom amb prestació de serveis. El 20,6% és 

exclusivament assalariat (17,7% fix i 2,9% temporal) i la resta, 25,2%, combina més d’una situació. La més habitual 

(12,7%) és la del que treballa per compte propi i a més com a col·laborador autònom. La resta de combinacions son 

moltes i minoritàries. 

 
 

Taula 4.3. Relació contractual dels odontòlegs segons sexe i segons edat. Considerant el nombre de respostes 
(pot haver-hi més d’una per persona) 

 Homes Dones <35 anys 35-44 45-54 55 i més Total 

 n % n % n % n % n % n % n % 

Treballa pel seu compte 
(autònom o empresari) 212 76,3 202 64,1 112 61,2 106 62,0 77 79,4 119 83,8 414 69,8 

Col·laborador autònom 
amb prestació de serveis 100 36,0 144 45,6 88 48,1 83 48,8 44 45,4 28 19,7 243 41,0 

Assalariat amb contracte 
indefinit (amb salari fix o 
variable) 

63 22,7 99 31,4 64 35,0 56 32,7 25 26,0 17 12,0 162 27,4 

Assalariat amb contracte 
temporal 17 6,1 31 9,8 21 11,5 15 8,8 8 8,2 4 2,8 48 8,1 

Una altra relació 
contractual  17 6,1 17 5,4 10 5,4 5 2,9 9 9,3 10 7,0 34 5,7 

Total respostes 409 493 295 265 163 178 901 

 
Taula 4.4. Relació contractual dels odontòlegs segons sexe i segons edat. Considerant el nombre d’efectius 

(respostes combinades per persona)  
 Homes Dones <35 anys 35-44 45-54 55 i més Total 

 n % n % n % n % n % n % n % 

Treballa pel seu compte 
(autònom o empresari) 170 61,4 117 37,1 55 29,7 69 40,6 52 53,6 111 78,2 287 48,5 

Col·laborador autònom 
amb prestació de serveis 28 10,1 43 13,7 24 13,0 28 16,5 7 7,2 11 7,7 71 12,0 

Assalariat amb contracte 
indefinit (amb salari fix o 
variable) 

39 14,1 66 21,0 41 22,2 33 19,4 21 21,6 10 7,0 105 17,7 

Assalariat amb contracte 
temporal 6 2,2 11 3,5 10 5,4 6 3,5 0 0,0 1 0,7 17 2,9 

Resposta 1 + 2 23 8,3 52 16,5 36 19,5 23 13,5 11 11,3 5 3,5 75 12,7 

Altres combinacions  22 7,9 52 16,5 38 20,5 22 12,9 12 12,4 8 5,6 74 12,5 

Total efectius 277 315 183 170 97 142 592 

 

 

Finalment, al gràfic 4.8, es presenta la situació contractual que correspon al treball assenyalat com a principal. Es 

tracta de les dades que hem pres com a referència a l’hora de fer els creuaments i assenyalen que hi ha un 28,5% 

d’assalariats (24,1% fixos i 4,4% temporals) i un 71,5% de treballadors per compte propi (25,8% autònoms sense 

personal a càrrec, 13,9% amb assalariats (7,9%) o col·laboradors (6%) treballant a la seva consulta i 31,8% que 

donen feina tant a col·laboradors com a assalariats. 

Les dones són més freqüentment assalariades (36,3% davant el 19,6% dels homes) i autònomes sense personal a 

càrrec (29,0% vs. 22,1%). També és entre els joves menors de 35 anys (amb predomini de dones) on més es troben 

aquestes figures: el 46,5% són assalariats, el 8,6% temporals, i el 31,4% autònoms sols. Amb l’edat i de manera 
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gradual es van incrementant els odontòlegs que tenen consulta pròpia amb personal al seu càrrec. Aquests 

representen el 71,7% entre els majors de 55 anys, grup d’edat en el que pràcticament no hi ha assalariats (7,6%).  

La carrera professional dels odontòlegs resulta molt clara: inicis com a assalariats i autònoms sense personal a 

càrrec que van evolucionant cap a la creació de consultes amb assalariats i/o col·laboradors autònoms. Caldrà 

veure si aquesta evolució es manté en un futur proper. Les dubtes es plantegen quan s’observa l’aparició de models 

de negoci d’implantació relativament recent (franquícies, mútues dentals i similars) en els que es prioritzen els 

objectius de benefici econòmic i on actualment treballa el 21,8% dels assalariats i el 17,1% dels autònoms. 

 

A primera vista la taxa de temporalitat no afecta de manera important aquesta professió. Tanmateix aquesta situació 

contrasta amb la percepció d’inseguretat laboral que els professionals manifesten. Un 26,6% dels odontòlegs està 

d'acord o molt d'acord amb que la seva situació laboral és insegura, opinió similar entre les dones (26,1%) i els 

homes (27,1%). Curiosament, els que tenen entre 35 i 44 anys són els que en major mesura tenen aquesta 

percepció (31,2%),  
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Gràfic 4.8. Relació contractual a la feina principal dels odontòlegs segons 
sexe i segons edat

Assalariat Indefinit Assalariat temporal
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Gràfic 4.9. Odontòlegs que estan d'acord o molt d'acord en que la seva situació laboral 
és insegura segons sexe, edat i situació laboral
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Aquesta percepció d'inseguretat no es relaciona del tot amb la seva situació laboral. Els més afectats són, com és 

lògic, els assalariats amb contracte temporal (44%), que com hem vist són molt pocs, els que treballen a consultes o 

clíniques pertanyents a propietaris no odontòlegs (42,2%.) i, en menor mesura, els que realitzen 3 feines o més 

(30,4%,) i els que treballen a un centre de salut (31,3%) que també tenen un pes a la mostra molt baix. 

 
 
 
Càrrega horària (tipus d’horari i hores treballades) 
 

El tipus de jornada laboral que predomina entre els odontòlegs és la jornada partida (46,6%), que correspon a 

consultes o clíniques dentals que tanquen al migdia. En segon lloc estan les jornades variables (39,2%) amb un 

horari de treball diferent cada dia, que bé és estable al llarg del mes (33,7%), bé és canviant de setmana a setmana 

(5,6%). La resta, 14,1%, té jornada contínua (12,8%) o un altre tipus d’horari no ben especificat (1,3%). 

 

 

 

No hi ha diferències rellevants en funció de l’edat. Els horaris canviants i variables tendeixen a ser més freqüents 

amb l’edat però només afecten un 10,4% dels odontòlegs majors de 55 anys. Les dones sí que tenen en major 

mesura uns horaris variables encara que estables al llarg de la setmana. El 39,4% de les dones té horaris d’aquest 

tipus davant el 27,2% dels homes. 
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Gràfic 4.10. Tipus de jornada laboral segons sexe i segons edat

Jornada partida Contínua al matí Contínua a la tarda
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En aquest aspecte s’estableixen dos grups, d’una banda, els que treballen amb jornada partida, que corresponen als 

propietaris o als que treballen a consultes privades i, d’altra banda, els que tenen horaris canviants que corresponen 

més als que treballen en més d’un tipus de consulta o als treballadors assalariats. 

 

Durada de la jornada laboral 

Els odontòlegs fan una mitjana de 35,6 hores de treball setmanals, 36,6 els homes i una mica menys les dones, 

34,7. Un 24,2% treballa més de 40 hores a la setmana i els homes treballen més hores (el 28,4% fa més de 40 

hores) que les dones (20,8%).  
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Gràfic 4.11. Tipus de jornada laboral segons nombre de feines, lloc de 
treball i relació contractual
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Gràfic 4.12. Nombre d’hores treballades durant l’última setmana segons 
sexe, edat i situació laboral 

Menys de 35 hores De 35 a 40 hores Més de 40 hores



35 

 

Com hem apuntat anteriorment, a aquesta jornada laboral cal afegir les hores dedicades a les tasques domèstiques. 

Considerant totes dues, els odontòlegs fan una jornada mitjana de 44,5 hores setmanals i s’incrementen les 

realitzades per dones (44,9 hores) que s’equiparen a les dels homes (43,9). Els que presenten unes jornades més 

llargues són els que se situen entre els 35 i els 55 anys (47,1 hores de mitjana) tant pel que fa a les laborals (36,9) 

com a les domèstiques (10,3). 

 

 

Les hores de treball setmanals que realitzen els odontòlegs no varien de manera significativa en funció de les seves 

condicions laborals. Els que més hores realitzen són els que tenen consulta pròpia (el 27,8% ha treballat més de 40 

hores durant la setmana anterior a l’enquesta i 36,4 hores de mitjana) i, dins d’aquests, els que tenen assalariats i/o 

col·laboradors autònoms al seu càrrec (el 32% ha treballat més de 40 hores i una mitjana de 36,8 hores) i, en 

general, els que treballen a més d’un lloc (28,1% fa més de 40 hores setmanals i 37 hores de mitjana).  
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Gràfic 4.13. Nombre mitjà d’hores de treball (laboral i domèstic) setmanal 
realitzades segons sexe i segons edat
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Gràfic 4.14. Nombre d’hores treballades durant l’última setmana segons nombre de 
feines, lloc de treball i relació contractual
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Per contra, els professionals que treballen menys hores són els assalariats (37,1% ha treballat menys de 35 hores) i 

els autònoms sense personal a càrrec (54,8%). Aquests professionals coincideixen amb els que treballen a 

consultes d’altres col·legues (49,6% i 33 hores de mitjana) o consultes amb propietaris no odontòlegs (el 51,6% fa 

menys de 35 hores i, de mitjana, treballen 33).  

 
 

En general es tracta de jornades més curtes que les manifestades per altres professionals de la salut analitzats amb 

la mateixa metodologia i per al mateix territori. Per exemple, els pediatres treballen una mitjana de 44,9 hores, les 

infermeres, 40,7 i els farmacèutics comunitaris, 44,5. Només els psicòlegs, amb 34,5 hores de mitjana, tindrien una 

jornada de durada similar 

 

Malgrat aquest predomini de jornades laborals curtes, un –elevat- 55,3% dels odontòlegs està d’acord o molt d’acord 

amb que Els horaris que tenen dificulten la seva vida personal i familiar. Els més afectats per problemes de 

conciliació són les dones (el 59,4% es veuen afectades pels horaris) i els joves fins als 44 anys (65,5%). De fet, amb 

l’edat, els problemes de conciliació es redueixen de manera important: només una tercera part dels majors de 55 

anys els manifesta.  
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Gràfic 4.15. Nombre mitjà d’hores de treball setmanal realitzades segons 
nombre de feines, lloc de treball i relació contractual
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Gràfic 4.16. Odontòlegs que estan d'acord o molt d'acord amb que Els 
horaris que tenen dificulten la seva vida personal i familiar segons sexe i 

segons edat



37 

 

Els factors que agreugen aquesta problemàtica són treballar en més d’un lloc (el 71,6% dels que tenen 3 feines o 

més té problemes de conciliació), treballar més de 40 hores (79,4%) i tenir jornades partides (67,5%). Els 

treballadors en aquestes situacions són, d’una banda, els odontòlegs que tenen consulta pròpia amb treballadors i/o 

col·laboradors autònoms i, d’altra banda. els assalariats (63,6%) que treballen a una consulta no gestionada per un 

odontòleg (64,6%).  

 

 

Ambient laboral i factors de risc psicosocial 

Les condicions i l'entorn en què es desenvolupa el treball poden influir de manera directa o indirecta en la salut i en 

el benestar de les persones. No són fàcils de mesurar ja que inclouen aspectes subjectius que tenen a veure, entre 

d'altres, amb la càrrega i els ritmes de treball, les expectatives i les compensacions personals i professionals, la 

possibilitat de desenvolupar els coneixements i habilitats propis, la implicació en les decisions col·lectives i el 

reconeixement per part dels superiors, dels companys i, si s’escau, dels pacients. 

En aquest estudi s'ha utilitzat una adaptació del Job Content Questionnaire (Karasek, 1993). Es tracta d'un 

instrument que aborda la mesura de factors de risc psicosocial a la feina en base a quatre dimensions: el suport 

dels superiors, que inclou la preocupació pel benestar dels treballadors, el foment del treball en equip o l'atenció a 

les seves idees i propostes, el suport dels companys, basat en la seva solidaritat, la capacitat de treballar en equip 

o la possibilitat d'acudir a ells per solucionar problemes personals o laborals: el control sobre la feina, que valora el 

nivell de creativitat i d'autonomia a l'hora de desenvolupar el treball, el nivell de participació en les decisions que 

es prenen en la unitat, departament o centre de treball, i les exigències psicològiques vinculades al volum de feina 

(càrrega assistència o de treball), a la seva concentració en el temps i a la distorsió del ritme de treball a causa d'una 

mala organització o altres factors no controlables pels professionals. 

En general, com més baix és el valor de la dimensió d’exigències psicològiques* i més elevat el de la resta de 

dimensions, major exposició a factors de risc.  

                                                 
* A diferència de la resta de dimensions, la d’exigències psicològiques s’ha de llegir en negatiu, és a dir, com més baix és el seu 

valor, les exigències psicològiques són majors i, per tant, hi ha una major exposició a riscos psicosocials. Per a la resta, la 
situació és més positiva com més baixos són els valors. 
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Gràfic 4.17. Odontòlegs que estan d'acord o molt d'acord amb que Els horaris que 
tenen dificulten la seva vida personal i familiar segons diverses caracteristiques de 

les feines, tipus de jornada i nombre d'hores treballades



38 

 

Destaca el bon suport dels companys de feina (1,64) però no tant el dels seus caps (2,0) si els tenen. La capacitat 

de decisió sobre com realitzar la seva feina és elevada (1,81) però el nivell de participació en les decisions del seu 

lloc de treball és més baix (2,0). La dimensió d’exigències psicològiques (o la càrrega de treball) és la que presenta 

una major exposició a factors de risc psicosocial.  

Les dones hi estan més exposades. Tenen una major càrrega de treball, menor autonomia i menor participació en 

les decisions que els homes. Tenen un major suport dels superiors (també són elles les que en major mesura són 

assalariades o autònomes i tenen caps). El suport dels companys, que és la dimensió que puntua més positivament, 

és similar en homes i dones. 

 

 

Per edats, els menors de 35 anys són els que presenten indicadors més negatius pel que fa a una major càrrega de 

treball amb un baix control sobre com dur-lo a terme i una baixa participació en les decisions. En canvi tenen un bon 

suport dels superiors i dels companys. Amb l’edat, aquesta situació va evolucionant positivament cap a una menor 

càrrega laboral acompanyada d’un important control de la feina.  
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Si considerem l’exposició a eventuals factors de risc psicosocial en funció de les característiques i la situació laboral 

dels odontòlegs, tenim, d’una banda, els que tenen una posició activa amb unes demandes psicològiques molt 

elevades però també amb un alt nivell de control i de participació en les decisions del treball. Corresponen als 

professionals amb consulta pròpia que tenen a càrrec col·laboradors autònoms i assalariats. D’altra banda, tenim els 

que també tenen una càrrega de treball elevada però amb una baixa autonomia i capacitat d’opinió sobre com 

organitzar-la. Aquests, que es trobarien en situació d’estrès laboral o job strain, corresponen a assalariats i 

autònoms que treballen a consultes d’altres col·legues i, especialment a consultes gestionades per personal no 

odontòleg (franquícies, mútues o similars).  

 

 
 

Els menys exposats a factors de risc són els que tenen consulta pròpia petita amb pocs assalariats o col·laboradors, 

que es caracteritzen per tenir una càrrega de treball similar a la mitjana amb un major control sobre la feina i un 

millor suport social per part dels companys. 
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Gràfic 4.20. Factors de risc psicosocial segons lloc de treball 
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1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

Suport dels superiors Suport dels
companys

Control sobre el
treball

Participació en les
decisions

Exigències
psicològiques

Gràfic 4.21. Factors de risc psicosocial segons relació contractual

Indefinit Temporal
Autònom sol Autònom amb colaboradors o assalariats
Autònom amb colaboradors i assalariats



40 

 

Burnout 

Un dels factors de risc psicosocial associat al treball més estès en l’actualitat és el que s’anomena burnout o 

síndrome d’esgotament professional. Afecta un nombre important de professions però té una especial incidència en 

professionals que, com els de la salut, tenen com a objecte de treball persones amb les que es poden implicar 

emocionalment alhora que han de combinar la seva professió amb condicionants de gestió i de rendibilitat 

econòmica. Hi ha moltes definicions d’aquest síndrome, considerat com un estat d’estrès crònic vinculat 

exclusivament al treball. Es caracteritza per un esgotament emocional i mental que porta a una pèrdua d’implicació i 

de motivació envers la feina i els pacients o usuaris i que acaba per generar sentiments de fracàs personal i 

professional. 

Aquesta definició, força estesa a nivell internacional, és la base de l’instrument de mesura MBI (Maslach Burnout 

Inventory) desenvolupat per Maslach, Schaufeli i Leiter que hem utilitzat en aquest estudi. El MBI mesura tres 

dimensions: 

L’esgotament professional, vinculat a la vivència del treball com a quelcom fatigant, estressant, fins i tot angoixant, 

que, a diferència de la depressió, desapareix quan se surt de l’entorn laboral (vacances, per exemple). 

El cinisme o la despersonalització, que es caracteritza per una pèrdua d’empatia envers els pacients o usuaris tot 

prenent una distància emocional que pot arribar a la indiferència o el menyspreu. 

La realització personal mesura la percepció d’eficàcia i competència professional així com el desenvolupament 

personal. Resulta de valorar si la situació dels pacients millora gràcies a la feina realitzada o aquesta es veu com a 

insuficient o poc eficaç. 

L’esgotament emocional afecta gairebé la meitat dels odontòlegs catalans (48,3%) i gairebé una quarta part (23,3% 

presenta un nivell elevat. No hi ha diferències per sexe i, per edats, s’observen daltabaixos que no corresponen a 

una tendència clara. 

Aquest esgotament afecta els professionals de tota mena amb poques diferències, independentment de les 

circumstàncies en que desenvolupin la seva feina. Destaquen els que treballen a consultes d’altres (48,2% tenen la 

síndrome d’esgotament emocional) sobretot si pertanyen a propietaris no odontòlegs (56,9%). També presenten 

nivells alts d’esgotament els empresaris que tenen al seu càrrec col·laboradors i/o assalariats (52,9%). 
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La dimensió d’estrès que es manifesta com una pèrdua de l’empatia amb els pacients (cinisme o despersonalització) 

és la més freqüent i afecta un 58,7% dels odontòlegs catalans, un 27% en un nivell que podríem qualificar com a 

elevat. És més freqüent en homes (el 61,5% presenta algun grau de despersonalització) que en dones (56,2%) i no 

hi ha diferències clares en funció de l’edat tot i que les xifres es mouen entre el 64,7% dels que tenen entre 35 i 44 

anys i el 50,5% dels que es troben entre els 45 i els 54 anys. 

Cal dir que aquestes xifres a l’igual que les recollides a la dimensió anterior es presenten majoritàriament en la 

modalitat moderada, el que vol dir que l’esgotament o la pèrdua d’empatia es troben en estat latent, cal parar atenció 

i monitoritzar la situació però no implica necessàriament que es tracti d’una situació de risc immediat com seria el 

cas del nivell elevat. 

Els factors vinculats a la feina que afavoreixen la presència de risc en aquesta dimensió no queden clars. 

S’incrementa el risc de caure en una pèrdua d’empatia amb els pacients o usuaris si es treballa en un centre de 

salut (65,6%) o en consultes d’altres col·legues (60,5%) com a col·laboradors autònoms (62,1%).  
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La dimensió de realització personal és la que es valora més positivament per part dels odontòlegs catalans. El 

83,0% percep la seva actuació com a positiva per als seus pacients mentre que el 17% desconfia de la seva 

capacitat professional o no se sent realitzat amb la seva feina.  

Les diferències entre homes (58,1%) i dones (59,5%) no són significatives. I amb l’edat, guanyen confiança en les 

seves capacitats professionals: els majors de 55 anys són els que en major mesura se senten realitzats 

professionalment (71,0%) en contraposició als menors de 35 (52,2%) 

Els odontòlegs que tenen consulta pròpia (68,3%) són els que tenen una millor autopercepció professional i els que 

la tenen més baixa són els que treballen a consultes gestionades per no odontòlegs (36,9%).  
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A grans trets es considera que una persona que puntua alt en una o més d’una de les dimensions considerades (alta 

despersonalització, esgotament elevat i baixa realització professional) es troba en situació més o menys greu de 

burnout i seria necessari intervenir i posar en marxa estratègies terapèutiques especialitzades.  

L’MBI no contempla la possibilitat de calcular una puntuació agregada de totes les dimensions de cara a facilitar una 

mena d’índex de burnout. No obstant, en aquest estudi hem calculat per a ús intern i a efectes comparatius un índex 

considerant el nombre de dimensions de risc que afecten a cada individu. Hi aniria des dels professionals que tenen 

valors positius a totes les dimensions, que no patirien la síndrome, fins als que tenen valors negatius a totes les 

dimensions, que serien casos clars de burnout. Es considera un risc de burnout molt alt quan el professional té com 

a mínim dues dimensions en situació de risc i baix risc de burnout quan totes les dimensions són positives i només 

una en risc moderat. La resta estaria dins de risc de burnout moderat. 

Els odontòlegs que es troben en situació d’alt risc de patir la síndrome de burnout representen un 18,9% del total, 

una mica més els homes (20,2%) i sense diferències rellevants per edats. Els que es troben en una situació de risc 

de burnout moderat representen un 37,6%. Aquests no requereixen una atenció urgent com els anteriors però sí que 

és convenient establir accions preventives i estratègies de contenció del problema. 
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L’MBI s’ha incorporat només en els últims estudis realitzats per la Fundació Galatea per la qual cosa només podem 

comparar aquests resultats amb els obtinguts per als psicòlegs de Catalunya. Les diferències són substancials i en 

totes les dimensions la situació dels odontòlegs és més vulnerable que la que presenten els psicòlegs.  

El nivell d’esgotament emocional que manifesten els odontòlegs, xifrat en un 48,2%, supera el 32% dels psicòlegs 

però sobretot destaquen els odontòlegs que tenen un nivell d’esgotament elevat (23,3% davant el 9,7% dels 

psicòlegs).  

 

Passa el mateix amb la dimensió de despersonalització, en la qual els odontòlegs afectats en un grau elevat (27%) 

són més del doble que els psicòlegs (11,3%), i amb la de realització personal (el 17% dels odontòlegs no valora 

positivament el seu acompliment professional davant el 8,8% dels psicòlegs. 
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Nivell de satisfacció amb la feina 
 

El 77,4% dels odontòlegs està satisfet o molt satisfet amb les seves condicions de treball i el 71,4% del seu salari o 

dels seus ingressos. Són xifres que es poden valorar com a positives i encara més si les comparem amb l’opinió 

d’altres professionals del sector social i sanitari analitzats per la Fundació Galatea amb la mateixa metodologia. Els 

pediatres a Espanya (64,7% satisfets amb les condicions de treball i 48,0% amb el salari), els psicòlegs de 

Catalunya (73,5% i 58,2%, respectivament), les infermeres i infermers de Catalunya (49,1% i 38,7%, 

respectivament) o els farmacèutics comunitaris (65,5% i 49%) puntuen la seva satisfacció amb els ingressos o amb 

les condicions de treball per sota, i en alguns casos molt per sota, de la valoració dels odontòlegs, que resulten ser 

els professionals, dels analitzats, que més satisfets estan amb les seves condicions de treball i amb el seu nivell 

d’ingressos.  

Cal destacar també que la satisfacció amb els ingressos és molt similar a la valoració de les condicions de treball 

alhora que en altres grups de professionals de la salut la primera acostuma a ser més baixa que la segona. 
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Els homes i les dones estan satisfets amb els seus ingressos i les seves condicions de treball de manera similar. La 

valoració del nivell d’ingressos també es manté igual al llarg dels anys però s’incrementa la satisfacció amb les 

condicions de treball a mesura que es fan grans. El 85,9% dels majors de 55 anys està satisfet o molt satisfet amb 

les seves condicions de treball.  

 

 

Els professionals que treballen en consultes de propietaris no odontòlegs són els que manifesten un nivell de 

satisfacció més baix tant pel que fa als seus ingressos (el 60,9% n’està satisfet o molt satisfet) com a les condicions 

de treball (49,2%). Els més satisfets, amb les condicions de treball més que amb els ingressos, són els que tenen 

consulta pròpia o treballen a consultes de col·legues.  

No hi ha relació entre una major o menor satisfacció a la feina i l’exposició a factors de risc psicosocial. En canvi, 

entre els professionals insatisfets amb les seves condicions de treball i els seus ingressos s’incrementa de manera 

important els que pateixen la síndrome de burnout i un major risc de mala salut mental. 
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5. Estils i hàbits de vida relacionats amb la salut 

 

Determinats hàbits i estils de vida tenen una repercussió directa en la salut de les persones. En aquest estudi hem 

analitzat alguns dels més importants determinants de la salut com la realització d'activitat física, el consum de tabac, 

la ingesta d'alcohol i altres substàncies i el temps dedicat habitualment a dormir. 

 

Activitat física 

Pràcticament tots els odontòlegs han realitzat algun tipus d'exercici físic en els set dies anteriors a la realització de 

l'enquesta. Els que no han realitzat cap activitat física (sedentaris) representen només el 4,7% del total. Destaquen, 

a més, els odontòlegs que realitzen una activitat física intensa (45,9%), bé pel temps setmanal que dediquen a 

caminar o a fer activitats físiques moderades bé per la mateixa intensitat de l'esport realitzat. 

 

 
 
 

Aquesta situació és similar en homes i dones, encara que la pràctica física i esportiva d'aquestes és menys intensa, i 

tampoc varia molt en funció de l’edat.  

Per situar aquests resultats, els hem comparat amb els obtinguts per l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA 2011-

2014) sobre població general catalana. Com els estils de vida i molts indicadors de salut estan directament 

relacionats amb l’edat, el nivell d'estudis o la categoria socioeconòmica basada en l'ocupació de les persones, hem 

realitzat la comparació amb el grup que pertany a la mateixa categoria socioeconòmica que els odontòlegs, és a dir 

la CSE I que inclou a empresaris i professionals de nivell universitari superior, que es troben en actiu. Igualment 

s’han estandarditzat els resultats a partir de la piràmide de població de la mostra d’odontòlegs.  
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En aquest cas, i considerant que la població de categoria socioeconòmica alta és la que més exercici físic realitza, el 

nivell de sedentarisme i la pràctica d’activitat física és molt similar entre els odontòlegs i la població catalana del seu 

status social. 

 

Així doncs, es pot dir que els hàbits d'activitat física dels odontòlegs entren dins dels paràmetres que l'OMS 

considera com a saludables i que a més són els mateixos que els de la població general del seu mateix grup social. 

 

 
Consum de tabac 

Un 23,0% dels odontòlegs es declara fumador, el 17,4% fuma de manera habitual o diària i el 5,7% ho fa de manera 

ocasional.  

 

Un 20,3% dels odontòlegs es declara fumador, el 13,9% fuma de manera habitual o diària i el 6,4% ho fa de manera 

ocasional. Si considerem els fumadors diaris i els ocasionals, les diferències entre homes (19,7%) i dones (20,8%) 
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no són rellevants però les dones odontòlogues fumen més de manera ocasional. Per edats, les diferències tampoc 

són molt acusades. La presència de fumadors diaris és una mica més elevada entre els més grans però passa del 

12% de fumadors diaris entre els menors de 35 anys al 16,0% dels majors de 55 anys. Els fumadors ocasionals són 

menys a mesura que s’incrementa l’edat dels professionals i passen del 9,2% dels menors de 35 anys al 3,5% dels 

majors de 55 anys, en part perquè amb l’edat els fumadors ocasionals passen a ser habituals. Entre els no fumadors 

actuals, destaca la presència entre els més joves de les persones que no han arribat a fumar mai (67,4% dels 

menors de 35 anys), mentre que entre els professionals de més edat predominen els que han fumat en algun 

moment de la seva vida però ho han deixat, el 49,3% dels majors de 55 anys són exfumadors. 

En definitiva, no observem col·lectius determinats que s’hagin de prioritzar per a eventuals programes de 

deshabituació, que s’haurien d’adreçar a tots els professionals. 

 

Es tracta d’una prevalença similar a la que es registra en població general pertanyent a la categoria socioeconòmica 

alta, que presenta un 23,9% de fumadors tot i que amb una major presència de fumadors diaris (20,6%) que entre 

els odontòlegs (13,9%). Tant les dones (24,0%) com els homes catalans (23,8%) fumen una mica més que les 

odontòlogues (20,8%) i els odontòlegs (19,7%). En aquest cas, la diferència és significativa. 

 

 

 

En relació amb altres col·lectius de professionals de la salut estudiats per la Fundació Galatea amb la mateixa 

metodologia i al mateix territori, la prevalença de fumadors diaris entre odontòlegs (13,9%) es troba una mica per 

sobre de la dels metges (10%) i la dels farmacèutics (10,6%) però per sota de la de les infermeres (15,3%) o la dels 

psicòlegs (17,4%). 

Pel que fa al nombre de cigarretes fumades, aproximadament un 60,8% dels professionals fuma 10 o menys al dia, 

un 31,7% en fuma entre 11 i 20 i un 7,5% fuma un paquet o més.  

A partir d’una versió reduïda del test de Fagerström (v. annex metodològic), s’ha calculat un índex de dependència 

tabàquica basat en la quantitat de tabac fumat al dia i el temps que es triga en fumar la primera cigarreta del dia. Es 

tracta, doncs, d’una dada orientativa sobre la dependència física de la nicotina dels individus que pot ajudar a l’hora 
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d’endegar accions de deshabituació tabàquica però que en cap cas mesura l’exposició a un major o menor risc 

derivat del fet de fumar, que sempre és elevat. 

 

 

Predominen els fumadors (70,3%) amb una baixa dependència de la nicotina, sobretot entre les dones (72,4%) i els 

més joves (77,8%). La dependència elevada (5,4%) afecta més els homes (9,4%) i s’incrementen amb l’edat. En 

general, els homes fumen en la mateixa proporció que les dones però aquestes són més fumadores ocasionals i 

tenen una menor dependència de la nicotina. I a partir dels 45 anys, baixa el nombre de fumadors però els que 

continuen fumant incrementen de manera important la seva dependència. 

D'altra banda, gairebé una tercera part (31,0%) dels odontòlegs fumadors ha intentat deixar de fumar en els últims 

12 mesos. Una mica més els homes (34,0%) que les dones (28,3%). Per edats, no hi ha una tendència clara. Els 

fumadors que en major mesura han intentat deixar de fumar durant l’últim any són els que tenen entre 45 i 54 anys 

(32%) i els més joves (40%). 
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Gràfic 5.5. Nivell de dependència tabàquica segons sexe i segons edat 
(fumadors, n=111)
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Gràfic 5.6. Odontòlegs fumadors que han intentat deixar de fumar en els 
últims 12 mesos segons sexe i segons edat
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Els odontòlegs exfumadors són de llarga trajectòria. Més de la meitat (51,5%) va deixar de fumar fa més de 10 anys, 

un 40,6% porta sense fumar entre un i 9 anys i un 7,9% són exfumadors recents, de menys d'un any. Les dones, 

amb una mitjana de 10,3 anys sense fumar, són exfumadores de més curta durada que els homes (14,5 anys), el 

que s’explica especialment per ser les dones més joves. Com és lògic, els exfumadors de llarga durada estan més 

presents en les franges d'edat més altes. Els menors de 35 anys porten una mitjana de 2,8 anys sense fumar que 

ascendeixen a 19,3 entre els majors de 55 anys. D'altra banda, no es detecten diferències significatives respecte al 

comportament dels exfumadors catalans, que porten una mitjana de 14,6 anys sense fumar (16,5 els homes i 11,1 

les dones). 

 

 

 

 

Consum d’alcohol 

Per mesurar el consum d'alcohol s'ha utilitzat un instrument recomanat pel Plan Nacional de Drogas que es basa en 

l'autodeclaració de la freqüència del consum i el nombre de consumicions de diversos tipus de beguda ingerides 

durant una setmana típica, tot diferenciant el consum dels dies feiners i del cap de setmana. A partir d'aquestes 

dades es calculen les unitats de beguda estàndard (UBE), equivalents cadascuna a 10 grs. d'alcohol ingerits. Es 

consideren bevedors de risc les persones que consumeixen 28 o més unitats en el cas dels homes o 17 o més en el 

cas de les dones, així com les que consumeixen mensualment cinc o més begudes seguides en una ocasió de 

consum. 

En el cas dels odontòlegs, predominen els que tenen un consum prudent o moderat. Un 8,9% són abstemis, més les 

dones (11,3%) que els homes (6,1%), i un 81,6% són consumidors moderats. Els bevedors de risc representen un 

9,5% de la mostra encara que aquest percentatge s'eleva entre els homes (un 11,8%). Per edats no hi ha una 

tendència clara ja que els bevedors de risc són més freqüents entre els menors de 35 anys (10,9%) i entre els més 

grans de 45 anys (12,0%).  
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Gràfic 5.7. Nombre mitjà d'anys transcorreguts des de que els exfumadors 
van deixar de fumar segons sexe i segons edat
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La prevalença de bevedors de risc és més elevada entre els odontòlegs (9,5%) que en població general (4%) i es 

manté més elevada tant en homes (11,8% vs. 5,2%) com en dones (7,5% vs. 2,9%).  

 

D'altra banda, enquestes similars realitzades a professionals de la medicina del nostre entorn recullen una 

prevalença de bevedors de risc similar a la que trobem en odontòlegs. Concretament els metges catalans 

presentaven una taxa de bevedors de risc del 10% (12,3% en homes i 7,9% en dones), entre els pediatres els 

bevedors de risc representaven el 7,6%, (13,8% en homes i 3,6% en dones) i entre els psicòlegs (13,8% i 7,1%). 
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Gràfic 5.8. Consum d’alcohol segons sexe i segons edat
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Pel que fa a la pauta de consum d'alcohol, la majoria d’odontòlegs (58,6%) beu al llarg de tota la setmana i són 

menys els bevedors que només ho fan els caps de setmana (32,5%). No n’hi ha cap que només begui entre 

setmana. Les odontòlogues són en major mesura bevedores de cap de setmana (38,8%) o abstèmies (11,4%). 

 

Consum de drogues 

El 65,5% dels odontòlegs ha pres alguna vegada a la seva vida algun tipus de substància estupefaent. No hi ha 

diferències en funció del sexe (65,9% dels homes i 65,1% de les dones) i, per edat, els que tenen menys de 45 anys 

són els que menys les han provat (59,8%) davant els majors d’aquesta edat (74,3% entre els majors de 55 anys). 

Són molts menys (22,1%), els que les han consumit durant els últim 30 dies. En aquest cas hi ha diferències 

significatives en funció del sexe i de l’edat. Els homes (25,4%) han consumit alguna d’aquestes substàncies en 

major proporció que les dones (19,2%) i es manté la tendència a un increment dels consumidors a mesura que els 

professionals es fan més grans (el 13,4% dels menors de 35 anys han pres alguna substància en els últims 30 dies, 

proporció que s’incrementa fins el 36,8% entre els majors de 55 anys).  
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Gràfic 5.10. Tipus de bevedors segons sexe i segons edat
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Gràfic 5.11. Odontòlegs que han pres en alguna ocasió de la seva vida o en 
els últims 30 dies determinades substàncies segons sexe i segons edat
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La substància consumida més habitualment són les pastilles per dormir o els ansiolítics que han estat consumits en 

alguna ocasió per gairebé la meitat (47,4%) dels odontòlegs, seguida pel cànnabis, que ha estat com a mínim provat 

per un 34,4%. La resta de substàncies, la cocaïna, consumida en alguna ocasió per un 9,7%, les amfetamines 

(7,7%) i, especialment, l’heroïna (0,5%) registren consums residuals tant al llarg de la vida com especialment en els 

últims 30 dies.  

El consum recent és molt més baix en totes les substàncies i es centra en el consum de psicofàrmacs (19,0%) o en 

productes derivats del cànnabis (2,5%). Malgrat tot, cal recordar que un 22,1% dels odontòlegs ha consumit 

recentment algun tipus de substància psicotròpica per a un ús en principi no terapèutic. 

 

Els fàrmacs psicoactius i els derivats del cànnabis els han tastat homes i dones per igual. Tota la resta de 

substàncies han estat consumides en algun moment en major mesura pels homes. Els consumidors actuals són 

pocs tret dels que consumeixen psicofàrmacs, que representen el 19% del total, el 21,1% dels homes i el 17% de les 

dones.  

 

Amb l’edat es va reduint el consum de drogues amb l’excepció, un cop més, de les benzodiazepines, el consum de 

les quals, tant si considerem el passat com l’actual, s’incrementa progressivament amb l’edat.  
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Gràfic 5.12. Odontòlegs que han pres determinades substàncies en alguna 
ocasió de la seva vida i durant els últims 30 dies
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Gràfic 5.13. Tipus de substàncies que els odontòlegs han pres en alguna 
ocasió de la seva vida segons sexe
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Són també els psicofàrmacs, les substàncies que presenten un percentatge més elevat de persistència del consum 

en el temps. Un 39,9% de les persones que n’ha pres en algun moment de la vida, les ha pres també en els últims 

30 dies. Un 7,3% dels fumadors de cànnabis es manté en l’actualitat en relació als que l’han consumit en algun 

moment de la seva vida i aquest percentatge és més elevat entre els menors de 35 anys (15,2%) però es manté al 

voltant del 8% a la resta d’edats. 

 

Taula 5.1. Odontòlegs que han pres determinades substàncies en algun moment de la seva vida o en els últims 30 dies 
segons sexe i edat. Relació entre el consum en el passat i l’actual 

 Home Dona <35 anys 35-44 45-54 55 i més Total 

  n % n % n % n % n % n % n % 

Tranquil·litzants, 
pastilles per dormir 

Alguna vegada  131 47,0 152 47,8 73 39,7 65 38,0 53 54,1 92 63,9 283 47,4 

Últims 30 dies 59 21,1 54 17,0 16 8,6 24 14,0 20 20,4 53 36,8 113 19,0 

 % 30d / algun cop 45,0  35,5  21,9  36,9  37,7  57,6  39,9  
                 

Porros 
Alguna vegada  96 34,4 109 34,4 74 40,2 73 42,4 22 22,7 37 25,7 205 34,4 

Últims 30 dies 7 2,5 8 2,5 6 3,3 6 3,5 2 2,1 1 0,7 15 2,5 

 % 30d / algun cop 7,3  7,3  8,1  8,2  9,1  2,7  7,3  
                 

Cocaïna 
Alguna vegada  37 13,2 18 5,7 12 6,5 27 15,8 9 9,2 7 4,9 55 9,2 

Últims 30 dies 7 2,5 0 0,0 5 2,7 3 1,8 0 0,0 0 0,0 7 1,2 

 % 30d / algun cop 18,9  0,0  41,7  11,1  0,0  0,0  12,7  
                 

Amfetamines, pastis, 
LSD, àcids 

Alguna vegada  30 10,8 16 5,0 14 7,6 14 8,2 5 5,2 14 9,7 46 7,7 

Últims 30 dies 1 0,4 1 0,3 1 0,5 1 0,6 0 0,0 0 0,0 2 0,3 

 % 30d / algun cop 3,3  6,3  7,1  7,1  0,0  0,0  4,3  
                 

Heroïna o altres 
opiacis 

Alguna vegada  1 0,4 2 0,6 0 0,0 1 0,6 3 3,1 0 0,0 3 0,5 

Últims 30 dies 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 % 30d / algun cop 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
                 

Alguna de les 
substàncies 
analitzades 

Alguna vegada  184 65,9 207 65,1 110 59,8 108 63,2 66 67,3 107 74,3 391 65,5 

Últims 30 dies 71 25,4 61 19,2 25 13,6 31 18,0 22 22,7 53 36,8 132 22,1 

 % 30d / algun cop 38,6  29,5  22,7  28,7  33,3  49,5  33,8  
                 

Alguna de les 
substàncies sense 
psicofàrmacs 

Alguna vegada  98 35,1 114 36,0 76 41,3 74 43,3 24 24,5 39 27,1 212 35,6 

Últims 30 dies 12 4,3 8 2,5 10 5,4 7 4,1 2 2,1 1 0,7 20 3,4 

 % 30d / algun cop 12,2  7,0  13,2  9,5  8,3  2,6  9,4  
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Gràfic 5.14. Tipus de substàncies que els odontòlegs han pres en alguna 
ocasió de la seva vida segons edat
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Hores de son 

Tres quartes parts dels odontòlegs (75,9%) dormen més de sis hores i el nombre mitjà d'hores de son al dia se situa 

en 7 hores diàries. Això vol dir que una quarta part (24,1%) dels odontòlegs catalans dormen habitualment 6 hores o 

menys, és a dir estan per sota del temps de son que la OMS considera saludable. Els homes tendeixen a dormir 

menys (el 26,8% dorm 6 hores o menys davant el 21,7% de les dones) i es tendeix a dormir menys a mesura que es 

fan anys (el 20,1% dels menors de 35 anys i el 31,0% dels majors de 55 anys dormen per sota de les sis hores). 

 

 
 

Les hores de son dels odontòlegs es troben per sota de les que presenta la població general pertanyent al seu 

mateix grup social. Si considerem les persones que no assoleixen les 6 hores de son mínimes recomanades per 

l’OMS, el percentatge varia: el 17,7% dels catalans no té un hàbit de son saludable davant el 24,1% dels odontòlegs 

i aquesta diferència és més acusada entre els homes (en població general dormen una mitjana de 7,4 hores davant 

les 6,8 que dormen els odontòlegs) que entre les dones que dormen les mateixes hores (7,2 i 7,1 les odontòlogues). 

 

 

No hi ha diferències significatives en funció del nombre de feines que es realitzen ni del tipus de treball o del tipus de 

jornada que es té. Únicament es pot observar que dormen menys hores els que fan jornades més llargues. Fins a 

dues hores de diferència entre els que treballen menys hores, que dormen 7,1 hores de mitjana) i els que tenen 

jornades més llargues, que dormen una mitjana de 5,9 hores.   
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Gràfic 5.15. Odontòlegs que dormen 6 hores o menys segons sexe i 
segons edat. Comparació odontòlegs i població general CSE I
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6. Estat de salut 
 

Per apropar-nos a l'estat de salut dels odontòlegs s'han utilitzat diversos indicadors i instruments incorporats 

habitualment a enquestes de salut a població general encara que adaptats al tipus d'enquesta autoadministrada i a 

la població específica de professionals de la salut. 

S'ha analitzat l'estat de salut autopercebut, l'índex de massa corporal, la presència de trastorns o malalties de llarga 

durada, l’estat de salut mental i la presència de simptomatologia associada a l'estrès. 

 

Estat de salut autopercebut 

El 88,3% dels odontòlegs manifesta gaudir d’un bon estat de salut (bo, molt bo o excel·lent) i només un 0,7% el 

considera dolent. No hi ha diferències significatives entre homes i dones i la percepció empitjora amb l'edat, de 

manera que entre els majors de 55 anys un 14,6% considera que té una salut regular o dolenta.  

 

 

L’estat de salut dels odontòlegs és similar a la de la població catalana del mateix grup social si ens atenem a la seva 

percepció, tot i que les odontòlogues tenen un estat de salut regular o dolent (11,6%) més freqüentment que les 

dones en població general (7,3%). 
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Gràfic 6.1. Estat de salut autopercebut segons sexe i segons edat
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Obesitat i sobrepès 

Un element que afecta directament la salut de les persones per tractar-se d'un factor de risc d'aparició o 

agreujament de malalties cardiovasculars, endocrines, osteomusculars o altres trastorns, és l'excés de pes. Per 

conèixer aquesta dada s'ha calculat l'índex de massa corporal (kg/m2) a partir del pes i la alçada autodeclarats. 
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Un 62% dels odontòlegs té un pes considerat normal i saludable. Un 28,4% presenta sobrepès (IMC 25-29 kg/m2) i 

un 5,2% obesitat (IMC ≥30 kg/m2). Només un 4,4% es troba per sota del pes que els hi correspondria, gairebé totes 

són dones i representen un 7,3% de les odontòlogues.  

El sobrepès i l'obesitat tenen una prevalença superior entre els homes. Un 45,5% presenta sobrepès i un 7,6% 

obesitat enfront del 13,3% i el 3,2%, respectivament, de les dones. Els odontòlegs incrementen els casos de 

sobrepès i obesitat progressivament amb l’edat mentre que els casos d’infrapès es concentren majoritàriament entre 

els menors de 35 anys, on representen un 8,8%. Amb l’edat la seva presència va minvant i a partir dels 55 anys no 

n’hi ha cap.  

D'altra banda, com es pot observar al gràfic següent, aquesta situació no difereix de la prevalença de sobrepès i 

obesitat que registra la població general del mateix grup social que els odontòlegs, tant en homes com en dones.  
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Gràfic 6.4. Índex de massa corporal segons sexe i segons edat
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Gràfic 6.5. Índex de massa corporal (IMC) segons sexe. Comparació 
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Trastorns crònics 

Un 45% dels odontòlegs declara patir com a mínim una malaltia o trastorn de llarga durada. No hi ha diferències 

entre homes i dones, malgrat que els homes són més grans que les dones i que, com es pot comprovar, a més edat, 

hi ha més probabilitats de tenir un o més trastorns crònics. El 28,3% dels odontòlegs menors de 35 anys té algun 

trastorn crònic enfront del 71,5% dels majors de 55 anys. 

 

 

 

En el qüestionari s'ha interrogat sobre 8 malalties o trastorns de llarga evolució a les quals cal afegir altres que les 

persones enquestades han concretat de manera espontània i que representen un 13,3% de les respostes.  

 

 

Taula 6.1. Trastorns crònics declarats pels odontòlegs segons sexe i edat (resposta induïda) 

    Homes Dones  <35 anys 35-44 45-54 55 i més  Total   

Malalties respiratòries 4,7 4,7  4,3 5,3 5,2 4,2  4,7   

Diabetis 1,8 0,6  0,0 0,0 2,1 3,5  1,2   

Hipertensió 19,8 3,5  0,0 3,5 10,3 34,7  11,1   

Hipercolesterolèmia 17,2 10,1  6,5 7,6 12,5 29,7  13,4   

Malalties cardiovasculars 5,0 1,6  1,1 1,8 2,1 9,0  3,2   

Trastorns d’ansietat 12,2 14,5  10,9 9,4 14,6 20,7  13,4  

Trastorns depressius 3,2 7,5  4,9 3,5 9,3 6,3  5,5   

Malalties digestives 7,9 12,6  10,3 9,9 10,4 11,1  10,4   

Un altre trastorn crònic 9,7 16,4  5,4 17,5 12,5 18,1  13,3   
              

Pateixen depressió i/o ansietat 12,6 15,8  12,0 9,9 16,7 21,4  14,3  
              

Tenen algun trastorn crònic 46,0 44,0  28,3 38,4 49,0 71,5  45,0   

     
    

 
 

La prevalença de molts d'aquests trastorns crònics està relacionada amb l'edat, com ara la diabetis, el colesterol, les 

malalties cardiovasculars i la hipertensió que van apareixent progressivament a mesura que aquesta augmenta i és 
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un dels motius pels quals els odontòlegs, més envellits que les odontòlogues, presenten una major incidència 

d’aquests trastorns. 

 
 

Els trastorns depressius i/o d’ansietat són més freqüents entre les dones (15,8%) que entre els homes (12,6%) tot i 

que les diferències són poc significatives. Tampoc ho són si considerem l’edat però, com acostuma a passar en 

població general, presenten la prevalença més alta entre els majors de 55 anys (21,4%).  

 

 

 

Els problemes de depressió/ansietat dels odontòlegs de Catalunya es troben a un nivell similar dels que presenten 

els metges catalans (14,5%). En relació a altres grups de professionals de la salut, estan per sota de les infermeres i 

infermers (17,9%) i dels farmacèutics comunitaris de Catalunya (21%) i per sobre dels psicòlegs (8,8%). 
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No hi ha relacions clares entre el fet de patir trastorns depressius i/o d’ansietat i les condicions de treball tot i que la 

situació de precarietat laboral pot incrementar la probabilitat de patir-los. El 19,4% dels professionals que opina que 

la seva situació laboral és insegura pateix trastorns depressius i/o d’ansietat davant el 12,0% que no ho considera 

així. També els que estan insatisfets amb els seus ingressos (20,8%) o, molt especialment, amb les seves 

condicions de treball (28,6%) presenten una prevalença de trastorns psíquics molt més elevada que els que n’estan 

satisfets (12% i 10%, respectivament). 

 

 

Indicadors de dolor, fatiga i estrès 

S'ha incorporat al qüestionari una bateria de preguntes sobre nivell de dolor (mal d'esquena o dolor a les 

articulacions, especialment de les mans), de cansament (a l’aixecar-se, durant la jornada o en acabar-la) i altres 

símptomes que poden associar-se a situacions d'estrès (mals de cap, facilitat per perdre objectes, dificultats per 

dormir o cremor d'estómac).  
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Dues terceres parts dels odontòlegs (67,2%) ha presentat algun d'aquests símptomes durant l'últim mes: el 45,1% 

n’ha presentat almenys un associat al dolor, un 40,4% algun símptoma de cansament i un 35,9% algun tipus 

d’indicador d’estrès.  

En tots els casos, les dones presenten una major prevalença de cadascun dels indicadors, tant si els considerem 

individualment com per mòduls o en el seu conjunt, i s’atenuen progressivament amb l’edat.  

Les diferències en funció del sexe són elevades. Un 72,3% de les dones ha declarat haver tingut com a mínim un 

d’aquests símptomes enfront del 61,4% dels homes. I aquesta situació es repeteix si considerem els indicadors 

associats al dolor (54,7% i 34,1%, respectivament), a la fatiga (45,1% i 35,1%) i a l’estrès (39,4% de les dones 

enfront del 31,9% dels homes).  

 

 

Taula 6.2. Indicadors de cansament, dolor i estrès segons sexe i edat 
  

 Sexe  Edat  
Total 

  Home Dona  <35 anys 35-44 45-54 55 i més  

Cansament en aixecar-se 24,1 30,3  36,4 29,2 18,6 20,0  27,4 

Cansament a partir de mitja jornada 15,4 20,0  23,0 21,0 12,6 10,9  17,9 

Esgotament en acabar la jornada 19,1 32,4  35,9 27,6 18,8 17,0  26,2 

Tenen al menys un indicador de cansament 35,1 45,1  53,3 40,7 34,7 27,8  40,4 
  

Li costa dormir o es desperta 21,6 24,2  20,2 21,9 25,8 25,4  23,0 

Perd objectes fàcilment 7,7 6,5  13,3 7,6 2,1 2,2  7,0 

Ha tingut cefalees 4,4 14,1  15,6 9,0 4,1 6,5  9,6 

Dolor o cremor d’estómac 7,3 10,2  10,9 10,7 5,3 6,4  8,8 

Tenen al menys un indicador d'estrès 31,9 39,4  40,8 34,9 32,0 33,8  35,9 
  

Dolor d’esquena a la zona cervical 20,7 42,4  46,2 32,0 24,7 19,9  32,3 

Dolor d’esquena a la zona dorsal 17,1 26,8  33,0 19,6 14,7 15,9  22,2 

Dolor d’esquena a la zona lumbar 23,2 31,4  38,3 24,3 16,7 25,4  27,6 

Dolor a les articulacions de les mans 5,5 15,4  9,3 8,9 10,4 14,4  10,8  

Dolor a altres articulacions 10,9 7,7  8,2 7,7 8,4 12,8  9,2 

Tenen al menys un indicador de dolor 34,1 54,7  56,5 43,3 33,7 40,0  45,1 
  

Presenten algun indicador 61,4 72,3  79,3 65,5 62,9 56,3  67,2 

 

Es tracta d’unes xifres elevades; superiors a les que presenten alguns professionals de la salut del nostre entorn als 

que s’ha administrat aquesta mateixa bateria de preguntes com els metges catalans (2006), un 50,3% presenta 

algun símptoma relacionat amb la fatiga (29,1%), l’estrès (23,1%) o el dolor (26,9%) o els psicòlegs (2017) amb un 

33,1%, 25,8% i 34,2%, respectivament.  
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En canvi, es troben per sota de les xifres que registren les infermeres i infermers de Catalunya, el 76,6% de les 

quals presenta algun indicador de fatiga (51,3%), d’estrès (44,6%) o de dolor (57,1%). 

 
 
 
Salut mental 

Per apropar-nos al coneixement de l'estat de salut mental dels odontòlegs s'ha utilitzat el General Health 

Questionnaire de 12 ítems (GHQ-12). Es tracta d'un instrument de cribratge de salut mental àmpliament utilitzat per 

detectar disfuncions psicològiques actuals i diagnosticables. En aquest estudi s'ha considerat que les persones 

entrevistades amb una puntuació superior a 2 (en l'escala de 12) presenten patiment psicològic o risc de patir algun 

tipus de trastorn mental de tipus ansiós o depressiu. 

 

Els resultats apunten que un 21,6% dels odontòlegs té algun risc de patir un trastorn mental. Aquest risc és superior 

en les dones (22,7%) que en els homes (20,4%) però la diferència no és significativa. Tampoc ho és la diferència en 

funció de l’edat. Els més joves presenten major risc de patiment mental (23,9%) que els més grans (20,0%) però es 

tracta de diferències que es troben dins del marge d’error i, per tant, no són significatives. 

 

 

No es troben relacions clares entre les condicions de treball i l’exposició a un eventual patiment psicològic. Tenen un 

major risc de patir una mala salut mental els assalariats, tant si tenen contracte fix (24,3%) com, sobretot, temporal 

(28,0%). La percepció d’inseguretat a la feina és un element que incrementa el risc de patiment psicològic (el 36,9% 

dels que estan d’acord en què la seva situació laboral és insegura), així com el seu nivell de satisfacció amb el seu 

salari o els seus ingressos (el 37,1% dels insatisfets estan en risc de mala de salut mental). La major prevalença de 

risc es registra entre els professionals que no estan satisfets amb les seves condicions de treball (44,4%). 
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sexe i segons edat
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També hi ha una relació –sense que es pugui establir una causalitat- entre tenir un major risc de mala salut mental i 

el fet de patir les diverses dimensions del síndrome de burnout. Així, gairebé la meitat dels odontòlegs (48,2%) que 

presenten algun indicador de burnout, tenen un major risc de mala salut mental i la dimensió que més s’hi associa 

és la d’esgotament emocional. Un 56,5% dels professionals que presenten un nivell alt d’esgotament emocional 

estan en risc de patiment psicològic. 
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Gràfic 6.12. Odontòlegs amb risc de mala salut mental segons lloc de 
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L’índex de salut mental dels odontòlegs contrasta amb els resultats recollits en població general (de la mateixa 

categoria socioeconòmica i del mateix grup d’edat) on la prevalença de risc de patir mala salut mental és 

notablement més baixa (6,5%).  

No obstant això, hi ha nombrosos estudis que mostren que els professionals de la salut acostumen a donar 

puntuacions més altes en el GHQ, o el que és el mateix, que tendeixen a presentar un major risc de mala salut 

mental que la població general o altres col·lectius professionals. Considerant els últims estudis realitzats per la 

Fundació Galatea, relativament recents i en els que s’ha utilitzat la mateixa metodologia, l’índex de salut mental dels 

odontòlegs es troba al mateix nivell que els metges (2006), els pediatres (2013) i els psicòlegs (2017) i per sota dels 

farmacèutics comunitaris (2016) o de les infermeres i infermers (2016). 
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7. Ús de serveis sanitaris, medicació i pràctiques preventives 
 

En aquest apartat s'analitza el comportament dels odontòlegs en relació al consum de medicaments i les seves 

pràctiques preventives en relació a la salut. 

 
Disponibilitat d’història clínica oberta amb un metge de capçalera 

El sistema sanitari públic català està basat en l'assistència primària com a porta d'entrada a la medicina 

especialitzada i a la resta de serveis sanitaris, de manera que pràcticament la totalitat de la població està adscrita a 

un equip d'atenció primària i a un metge de referència o de capçalera. Tanmateix, s’ha pogut constatar que els 

professionals de la salut implicats en aquest sistema no passen per ell quan es troben malament i basen la seva 

cura en relacions informals amb companys de feina o col·legues.  

Aquesta situació és especialment freqüent en metges, de manera que alguns d’ells no tenen metge de referència al 

qual acudir quan es troben malament (el 44,8% dels pediatres espanyols i el 72% dels metges de Catalunya). Es 

tracta d’una situació que no afecta altres professionals de la salut com els farmacèutics comunitaris (el 72,4% 

compta amb metge de referència), els psicòlegs (90,4%) o les infermeres (86,8%). Els odontòlegs es troben en una 

situació intermèdia ja que un 66,5% d’ells té un metge de capçalera, percentatge superior al que presenten els 

metges dels que tenim referència però allunyat del 95% de la població catalana, D’altra banda, el 83,1% té història 

clínica oberta amb un metge i, quan es troben malament, acudeixen majoritàriament als seus metges (el 42,2% al 

seu metge de capçalera i el 31,8% directament al seu especialista). Una quarta part acudeix a un metge familiar, 

company de feina o amic. 

 

No hi ha diferències rellevants en el comportament dels odontòlegs i les odontòlogues en aquest aspecte. Tot i així 

hi ha més dones que tenen història clínica oberta amb un metge (87,1% davant el 78,6% en el cas dels homes) i 

també hi ha més dones que van acudir a un especialista l’última vegada que es van trobar malament (35,4% vs. 

27,7%). 
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Per edats, tampoc hi ha diferències i la proporció d’odontòlegs que compta amb un metge de capçalera o amb 

història clínica es manté força estable al llarg del temps. Ni tan sols s’incrementa amb l’edat, També el recurs a 

consultes formals o informals en cas de trobar-se malament es manté estable al llarg de la vida. 

 

 
 
 
Consum de medicaments 

Un 77,7% dels odontòlegs ha pres algun medicament en els 15 dies anteriors a l'enquesta en molts casos per pròpia 

iniciativa: el 60,4% dels odontòlegs s’ha automedicat i el 32,8% ha pres algun medicament prescrit per un altre 

metge. 

Les dones n’han pres en major mesura (el 82,8%) que els homes (71,8%) tant pel seu compte com amb recepta 

mèdica. L’automedicació es relaciona especialment amb el consum d’analgèsics i antiinflamatoris o vitamines i 

minerals que són els fàrmacs més consumits en general (55,3% i 23,9%, respectivament), els més consumits per les 

dones (61,1% i 31,2%) i els més consumits per pròpia iniciativa (un 88% dels que prenen analgèsics i un 69,7% dels 

que prenen vitamines). El fet que els odontòlegs siguin prescriptors de medicaments facilita també l’automedicació 

en la resta de fàrmacs com els antibiòtics, els hipnòtics, els tranquil·litzants o els antihistamínics. 

De fet, els medicaments que en major mesura es consumeixen mitjançant la prescripció d’un metge són els 

antidepressius (el 69,4% són receptats) i els agrupats com a “altres medicaments”, que són de natura diversa i 

corresponen al tractament dels trastorns crònics que són objecte de seguiment per metges especialistes com el 

colesterol, la hipertensió, els problemes de tiroides, etc.  
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Gràfic 7.2. A qui van recórrer els odontòlegs l’última vegada que es van 
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Al seu metge de capçalera A l’especialista o un altre professional sanitari

A un metge company de feina, familiar o amic Un altre



70 

 

 

 

Hi ha un increment del consum amb l’edat però l’evolució no és clara i depèn del tipus de medicament: els 

antihistamínics contra l’al·lèrgia o els analgèsics són més habituals entre els joves i el seu consum va minvant amb 

l’edat; les vitamines, els antidepressius i els hipnòtics són consumits de manera similar en tots els grups d’edat i els 

que incrementen el seu consum amb l’edat són els antidepressius i els agrupats com “altres” que corresponen a 

trastorns crònics que van apareixent amb l’edat.  

 
 

Taula 7.1. Medicaments que els odontòlegs han pres en els últims 15 dies segons sexe i edat 

    Homes Dones  <39 40-49 50-59 60 i més  Total   

  Medicaments per a l’al·lèrgia 10,1 10,5   16,9 9,3 10,5 2,8   10,3   

  Antiinflamatoris i analgèsics 44,4 61,1   65,0 52,0 49,0 42,3   53,3   

  Antibiòtics 6,1 8,3   9,9 9,4 2,1 4,9   7,3   

 Vitamines o minerals 15,5 31,2   24,6 24,6 18,9 25,2   23,9  
         

  Hipnòtics 5,1 4,5   6,0 4,7 2,1 4,9   4,7   

  Tranquil·litzants 19,1 13,4   9,9 8,8 12,5 35,2   16,1   

 
Antidepressius 4,3 7,6   6,0 5,3 8,4 5,6   6,1 

          

 Altres medicaments 24,9 17,5   16,5 12,3 20,8 37,3   21,0  
         

  Han pres algun medicament 71,8 82,8   77,0 70,8 78,9 86,0   77,7   
          

 S’han automedicat 54,5 65,6   69,2 58,5 53,7 55,6   60,4  

 Han pres medicaments prescrits 29,5 35,8   21,4 26,2 36,8 52,8   32,8  
          

 Prenen tranquil·litzants i hipnòtics 21,7 15,6   12,6 10,5 14,7 38,0   18,4  

 Prenen medicaments psicoactius 22,7 17,5   13,1 12,2 20,8 38,0   19,9  
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Un 16,1% dels odontòlegs pren tranquil·litzants, més els homes (19,1%) que les dones (13,4%), un 4,7% hipnòtics 

(5,1% homes i 4,5% dones) i un 6,1% antidepressius (4,3% i 7,6% respectivament).  

En total, un 19,9% dels professionals pren algun tipus de psicofàrmac (hipnòtics, ansiolítics i/o antidepressius), els 

homes (22,7%) més que no pas les dones (17,5%). Aquest consum augmenta amb l’edat de manera que un 38% 

dels majors de 55 anys pren algun psicofàrmac, sobretot ansiolítics (35,2%).  

Cal ressaltar que els antidepressius i els medicaments associats a les malalties desenvolupades per cadascú amb 

l’edat són els que més es prenen per prescripció mèdica. En canvi, només ho fa aproximadament el 30% dels 

professionals que pren tranquil·litzants i hipnòtics. 

La comparació amb població general pertanyent al mateix grup social que els odontòlegs (en aquest cas només es 

pot comparar amb l’ENSE-2012*) mostra que aquests són majors consumidors de fàrmacs. Un 54,3% de la població 

adulta espanyola pertanyent a la categoria socioeconòmica alta ha pres algun medicament en els 15 dies anteriors a 

l'enquesta (50,9% dels homes i 57,9% de les dones) enfront del ja esmentat 77,7% del col·lectiu d’odontòlegs 

(71,8%) i odontòlogues (82,8%).  

Tanmateix, si considerem els medicaments de cada tipus, les diferències no són molt rellevants i el comportament 

dels odontòlegs és força similar al de la població espanyola, tret de les vitamines i minerals, que presenten un nivell 

de consum que duplica el de la població general.  

 

 

 

 

 

                                                 
* Encuesta Nacional de Salud de España. 2011-2012 
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Taula 7.2. Medicaments presos durant els últims 15 dies segons sexe. Comparació odontòlegs i població general 
espanyola CSE I 

Odontòlegs Població general CSE I 

 Homes Dones Total  Homes Dones Total 

Per a l’al·lèrgia 10,1 10,5 10,3 Per a l’al·lèrgia 6,5 7,6 7,0 

Antiinflamatoris i analgèsics 44,4 61,1 53,3 Medicaments per l’al·lèrgia 34,8 49,7 42,5 

Antibiòtics  6,1 8,3 7,3 Medicines per al dolor 5,0 5,8 5,4 

Vitamines o minerals 15,5 31,2 23,9 Antibiòtics 9,6 13,4 11,5 

Tranquil·litzants i hipnòtics 21,7 15,6 18,4 
Reconstituents (vitamines, 
minerals, tònics) 9,2 16,5 13,0 

Antidepressius 4,3 7,6 6,1 
Tranquil·litzants, relaxants, 
pastilles per dormir 1,6 6,1 3,9 

        

Han pres algun medicament 71,8 82,8 77,7 Han pres algun medicament 50,9 57,9 54,3 

 

En relació amb altres professionals de la salut, en canvi, el percentatge d’odontòlegs que ha pres algun medicament 

en els últims 15 dies és menor que el registrat pels pediatres espanyols (80,3%) i els farmacèutics comunitaris 

(82,7%). En canvi, no hi ha diferència, amb les infermeres i infermers (77,7%) i només supera el consum dels 

psicòlegs de Catalunya (73,9%) però la diferència no és molta sobretot si tenim en compte que aquests dos grups 

de professionals no són prescriptors. 

 

 
 
 
Pràctiques preventives (vacuna de la grip, control del colesterol i la tensió i 
revisió ginecològica) 

El 14,7% dels odontòlegs es posa la vacuna contra la grip. Més els homes (19,3%) que les dones (10,7%) i es 

vacunen sobretot a partir dels 60 anys (32,8%), una mica més que la població catalana d’aquest mateix grup d’edat, 

que es vacuna de manera regular en un 22,9% dels casos. 
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Un 34,1% es controla periòdicament la tensió, sobretot els homes (47,7%), i un 54,3% el colesterol sense 

diferències en funció del sexe. A mesura que fan anys és més probable que es facin ambdós tipus de control, tant 

els homes com les dones. Entre els majors de 55 anys, un 85,4% es controla el colesterol i un 68,3% la tensió.  

 

 

En ambdós tipus de control, es tracta de percentatges que es troben molt per sota dels que presenta la població 

general del mateix grup social. En el cas de les dones, el resultat es justificaria pel fet que són més joves.  

 

La gran majoria d’odontòlogues (88,1%) es fa revisions ginecològiques de manera periòdica i se’n fan més a mesura 

que són més grans, tot i que les dones menors de 35 anys ja presenten un percentatge elevat (83,6% fins arribar al 

92,1% de les majors de 55 anys). Es tracta de percentatges similars als d’altres professionals sanitàries. 
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8. Principals resultats 

 

 

A nivell general el col·lectiu estudiat, representatiu del conjunt d’odontòlegs de Catalunya, està integrat per 

professionals que treballen majoritàriament per compte propi en consultes privades i en tasques assistencials. Es 

caracteritzen per dur a terme una gran diversitat de tasques especialitzades i per l’alta presència de la pluriocupació 

que fa que molts d’ells treballin a diversos llocs i que un mateix professional ho faci amb relacions contractuals 

diferents . 

Les seves condicions de treball no semblen a primera vista especialment dolentes però presenten una exposició 

important a riscos psicosocials amb una elevada sobrecàrrega de treball i un elevat risc de patir la síndrome de 

burnout o d’estar cremat a la feina. Aquesta situació afecta negativament alguns indicadors de salut però aquesta no 

es pot qualificar com a dolenta gràcies, en part, a la satisfacció amb el seu entorn i a l’adopció d’uns estils de vida en 

general saludables.  

 

Característiques sociodemogràfiques i familiars 

Els odontòlegs participants a l'enquesta es concentren majoritàriament a la província de Barcelona, tot mantenint la 

distribució territorial de l’univers de professionals i de la població resident a Catalunya, on el pes de Girona, Lleida i 

Tarragona és molt baix (18,2%) en el conjunt. 

La majoria ha nascut a Catalunya (74,5%) però hi ha un percentatge important de professionals nascuts a 

l’estranger (15%), que representa gairebé la tercera part de la cohort que actualment té entre 45 i 54 anys, és a dir 

que van venir a Catalunya o es van incorporar a la professió a finals dels anys 80 o principis dels 90. Actualment, 

entre els menors de 35 anys, encara es manté un 9,3% d’odontòlegs nascuts a l’estranger i un 12% a la resta 

d’Espanya, xifres que indiquen una certa capacitat d’atracció de Catalunya per a la formació i/o l’exercici de la 

professió.  

 

 Professió amb una accelerada feminització en els últims 30 anys 

Considerant la generació dels professionals que està actualment en actiu, l’odontologia ha passat de ser una 

professió gairebé exclusivament d’homes a una on predominen les dones. El pes de les dones ha anat 

incrementant-se progressivament al llarg de les últimes promocions. Entre els majors de 55 anys, els homes 

representen un 87,5% del total i entre els menors de 35, aquests se situen en un 30,7%. Aquest fenomen 

genera una estructura d’edats molt diferenciada en funció del sexe. Els homes, amb una mitjana d’edat de 

47,6 anys, són més grans que les dones, 38,5 anys de mitjana, la qual cosa marca diferències importants en 

el seu cicle vital i professional i en el seu estat de salut. 
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 Bon nivell d’actualització professional en base a formació postuniversitària i continuada 

El 1987 es va implantar la llicenciatura d’odontologia, i amb l’adaptació dels estudis universitaris a l’espai 

europeu (pla Bolonya), el grau d’odontologia que és el camí per a l’exercici de la professió. Anteriorment 

s’havia de cursar la carrera de medicina amb l’especialitat d’estomatologia, situació en la que es troba el 

18,6% de la mostra, gairebé tots majors de 55 anys.  

Els odontòlegs que compten amb un doctorat són pocs (15,4% considerant els que el tenen en curs) però es 

tracta d’un percentatge superior al que es troba en altres professionals de la salut (metges, infermeres, 

farmacèutics) per als que l’obtenció d’un doctorat no implica més i millors ocupacions. Tanmateix, la majoria 

dels professionals, siguin assalariats o treballadors per compte propi, ha hagut de realitzar una inversió 

important en formació complementària i continuada al llarg dels anys d’exercici professional: el 71,8% ha 

cursat algun màster o postgrau a més de la carrera i el 97,3% ha realitzat alguna activitat o curs de formació 

continuada durant els últims 2 anys.  

 

 Entorn familiar estructurat que es correspon a una població en edat productiva 

Els odontòlegs viuen majoritàriament en famílies consolidades amb la seva parella (76,0%) i amb fills a la llar 

(48,7%). El fet de no tenir fills a casa es relaciona amb la seva edat i amb el moment del cicle vital en què es 

troben, és a dir o encara no els han tingut, en el cas dels joves, o ja s'han emancipat, en el cas dels més 

grans. Les llars monoparentals representen un 3,5% i els que viuen sols un 8,4%. El nombre mitjà de 

persones vivint a la llar és de 2,9 igual que la població de Catalunya de la mateixa categoria socioeconòmica 

i edat, que és de 3. Es tracta d’una estructura familiar que no difereix gaire de la de població general o de la 

d’altres professionals sanitaris.  

 

 Les odontòlogues suporten una major càrrega de treball domèstic  

La distribució de les tasques domèstiques entre els membres de la llar dels odontòlegs respon a un model 

de divisió sexual del treball on la dona se n’ocupa en major mesura i hi dedica més hores que no pas l’home. 

Un 42,2% de les dones realitza més de 10 hores de treball domèstic a la setmana davant el 22,5% dels 

homes.  

Les estratègies de repartiment del treball domèstic varien en funció de l'edat, de tal manera que les famílies 

joves, amb una major càrrega domèstica per la presència de nens petits, requereixen d'una major 

col·laboració dels dos membres de la parella, mentre que entre els odontòlegs de més edat, són majoria les 

famílies en què són les dones les encarregades d'aquestes tasques. Cal afegir que el 61,6% d’odontòlegs 

compta amb persones remunerades per donar suport a les tasques domèstiques, percentatge que es va 

incrementant a mesura que es fan grans. 

Tanmateix, tot i la col·laboració de la parella i de comptar amb persones contractades, les dones dediquen 

més hores al treball domèstic (10,2 hores setmanals de mitjana) que els homes (7,4 hores), cosa que 

incrementa la seva jornada laboral sobretot en els grups d'edat centrals, entre els 35 i els 54 anys. 

 
 

 Molta satisfacció amb la vida familiar i social i una mica menys amb la seva disponibilitat de 
temps lliure 
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Els odontòlegs presenten, en la mateixa línia d’altres professionals sanitaris, un nivell de satisfacció molt 

elevat amb la seva relació de parella, el seu entorn familiar i el seu cercle d'amistats (entre el 88% i el 90% 

n’està satisfet o molt satisfet). L'aspecte que recull pitjors valoracions és la seva disponibilitat de temps lliure. 

Només el 52,5% està satisfet amb el temps disponible per descansar o per dedicar-se als seus interessos 

personals. Amb l’edat es va recuperant temps lliure i creix la satisfacció amb aquest aspecte de manera que 

el 70,4% dels majors de 55 anys n’està satisfet. 

 

Entorn laboral i condicions de treball 

Gairebé tots els odontòlegs es dediquen a l’activitat assistencial (96,6%) en el sector privat (95,0%) i exerceixen com 

a professionals liberals en consultes pròpies (45,4%) o en consultes d’altres (37,7%). Destaca que gairebé dues 

terceres parts treballen en més d’un lloc realitzant feines similars i combinant diversos tipus de relacions 

contractuals, tot i que predominen els treballadors per compte propi.  

Cal parar atenció que hi ha nombrosos estudis internacionals que defineixen l’odontologia com una de les 

professions de la salut que generen més estrès a causa de múltiples factors de tota mena. Entre aquests es citen la 

necessitat de prendre decisions molt complexes en un espai de temps molt curt tot afectant el menys possible la 

comoditat dels pacients; la postura de treball que obliga a treballar assegut durant molta estona i amb un alt nivell de 

precisió manual tot adoptant postures que generen problemes de salut, entre altres, a la vista, l’esquena i les 

articulacions de les mans; el soroll dels instruments (hi ha estudis que apunten a un soroll mitjà de 85 decibels en 

consulta, quan a partir de 65 es considera un factor nociu), el contacte amb substàncies i partícules en suspensió 

tòxiques, l’exposició a la sang i, fins i tot, el confinament del treball en un espai molt reduït. 

A aquests factors associats a l’acte mèdic caldria afegir els derivats de la relació amb els pacients i els col·legues 

(sovint no tenen la possibilitat de treballar en equip), la necessitat de mantenir una formació continuada d’alta 

qualitat i haver de fer front als aspectes financers i de gestió de les consultes quan l’odontòleg n’és propietari o 

copropietari. En aquest sentit, cal afegir la situació de crisis econòmica que estem patint i que ha obligat els 

odontòlegs a adaptar els seus negocis a una baixada de preus i de pacients.  

 

 Poca presència al sector públic  

Pràcticament tots els odontòlegs catalans treballen al sector privat (95%). Al sector de la sanitat pública o 

concertada treballa un 20,6% però una part d’aquests es dediquen a tasques docents, no assistencials, i 

només un 5% hi treballa de manera exclusiva. Amb les dades disponibles sembla que la presència de 

professionals en aquest sector variarà poc a curt termini. 

 

 Extensió de consultes i clíniques no gestionades per odontòlegs amb pitjors condicions de 
treball, que afecten més les dones i, en general, els més joves 

La professió està experimentant canvis en la forma d’exercir-la tot passant d’una pràctica atomitzada en 

petites consultes amb un únic o un professional principal a consultes amb un major nombre de treballadors 

(no exclusivament assalariats) i on les infraestructures i els recursos són compartits per diversos 
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professionals alhora que entre tots poden abastar una oferta més diversa i especialitzada. Han aparegut 

també en els últims anys nous models de negoci no gestionats directament per odontòlegs sinó per 

empresaris que prioritzen els objectius econòmics per sobre dels sanitaris. Es presenten en forma de 

franquícies o mútues dentals i atreuen professionals joves, molts dels quals pateixen unes condicions de 

treball més desfavorables que les tradicionals al sector.  

El 23,1% dels odontòlegs (un 11% de manera exclusiva) treballa a una consulta o clínica dental d’aquest 

tipus; el 62,7% dels seus treballadors són assalariats i el 37,3% autònoms. Hi predominen els professionals 

més joves (33% dels menors de 35 anys) i les dones (25,5% davant el 10,5%), que presenten unes 

condicions de treball lleument per sota de la resta de professionals que treballen a consultes pròpies o de 

col·legues. El 42,2% manifesta tenir una situació laboral insegura, el 46,6% considera que els horaris que té 

dificulten la seva vida familiar, incrementen els casos de job strain o situació d’estrès laboral (elevada 

sobrecàrrega de treball amb poc suport de l’entorn i un baix control sobre la feina realitzada) i presenten 

nivells elevats de burnout (el 29,7%), el 26,2% presenta un alt nivell d’esgotament emocional, el 31,3% de 

despersonalització i un 24,6% presenta un nivell de realització personal i professional feble. 

 

 Pluriocupació 

Relacionat amb el punt anterior, el 60,6% dels odontòlegs treballa en més d’un lloc, la qual cosa és 

assumida com a una característica de la professió i no s’associa a precarietat laboral. Aquesta pluriocupació 

no implica necessàriament realitzar feines diferents, és a dir no es tracta del model, freqüent entre els 

professionals de la salut, en què es compagina el treball assistencial amb el docent, sinó que es tracta d’un 

model en que, a més de la situació esmentada, es compagina el treball assistencial en més d’un lloc de 

treball, bé dedicant-se a l’odontologia en general, bé dedicant-se a una especialitat determinada. Igualment, 

les relacions contractuals són diferents a cada lloc de treball i fins i tot contradictòries a primera vista. Per 

posar un exemple, trobem empresaris amb consulta pròpia i assalariats al seu càrrec que al seu torn 

treballen com a col·laboradors autònoms a la consulta d’un col·lega. No cal dir que aquesta situació difumina 

els trets diferencials de les diverses categories de professionals i dificulta la detecció dels més exposats a 

factors de risc.  

En qualsevol cas, el fet de treballar a diversos llocs no afegeix -per ell mateix- una major exposició a riscos 

psicosocials o una major possibilitat de patir la síndrome de burnout o altres problemes de salut.   

 

 Jornades de treball poc dilatades però amb horaris que dificulten la vida personal i familiar 

Un 36,9% dels odontòlegs treballa entre 35 i 40 hores setmanals però gairebé el 40% fa jornades inferiors, 

situant-se el nombre mitjà d’hores treballades a la setmana en 35,6, xifra que es troba per sota de les 

jornades habituals dels treballadors i, molt especialment, dels treballadors de la salut que acostumen a 

superar les quaranta hores de treball setmanal. Només les hores de treball dels psicòlegs serien 

equiparables a aquestes. 

En canvi, un 55,3% dels odontòlegs està d’acord o molt d’acord en què els seus horaris de treball dificulten 

la seva vida personal i familiar, percepció que correlaciona amb els tipus de jornades laborals que 

predominen com ara la jornada partida, els horaris variables segons els dies i les jornades continuades de 
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tarda. Aquesta situació afecta de manera especial els més joves (i, doncs, les dones) que treballen en tres 

llocs o més, preferentment en consultes d’empresaris no odontòlegs. 

 

 Sobrecàrrega de treball, principal factor de risc psicosocial  

Els riscos psicosocials que comporta l'exercici de l’odontologia s’han mesurat a partir del model demanda-

control-suport social, on es considera que una situació de treball és generadora d’estrès si associen 

exigències elevades de treball, poc o cap control sobre el propi treball, poca participació en les decisions 

comunes i poc suport de l’equip de treball o de la jerarquia.  

Entre els odontòlegs catalans destaca un bon suport dels companys de feina més que no pas el dels 

superiors. En la mesura que són majoritàriament autònoms i empresaris, controlen la feina que fan i tenen 

autonomia per fer-la segons el seu ritme. Ambdues circumstàncies, el suport social i l’autonomia a la feina, 

són elements protectors  

En canvi, la puntuació que reben les exigències psicològiques indica una important sobrecàrrega de treball, 

que esdevé el principal factor de risc psicosocial i que configura dos grups de professionals. D’una banda, 

els que estan sotmesos a una gran demanda psicològica però contrarestada per un alt nivell d’autonomia i 

de participació en l’acompliment de la feina així com un bon suport social per part de caps i de companys de 

feina. Aquest cas, correspon al que s’anomena una posició activa, en la que es troben els odontòlegs que 

tenen consultes pròpies amb treballadors o col·laboradors al seu càrrec, majoritàriament homes i 

professionals de més edat. 

D’altra banda, trobem els que han de fer front a un alt nivell de sobrecàrrega laboral però amb un baix nivell 

de control sobre el desenvolupament de la feina o de participació en les decisions comunes. i, sovint, poc 

suport social en el marc laboral. Aquests professionals es trobarien exposats a una situació de d’estrès 

laboral o job strain i s’hi veurien afectats especialment dones i joves assalariats i autònoms que treballen a 

consultes d’altres col·legues i, especialment a consultes gestionades per personal no odontòleg (franquícies, 

mútues o similars).  

 

 Elevada presència de professionals en situació de burnout  

La síndrome de burnout està molt present entre els odontòlegs. Els mateixos professionals ho adverteixen i 

nombrosos estudis internacionals ho corroboren. Es tracta d’una situació d’estrès crònic que, segons el 

model de Maslach que hem adoptat, es mesura a través de tres dimensions; l’esgotament emocional, la 

despersonalització i la disminució de la expertesa i l’acompliment professional.  

L’esgotament emocional està present en un 48,2% dels professionals, en un 25% dels casos de manera 

moderada i en un 23,3% dels casos, de manera elevada. No hi ha diferències ni per sexe ni per edat. 

La dimensió que puntua pitjor és la de despersonalització. Un 58,7% dels professionals (un 27% amb un 

nivell elevat) presenta problemes d’indiferència envers els seus pacients i no té una capacitat d’implicació 

emocional saludable. Aquest problema afecta més els homes i marca poques diferències en funció de l’edat.  

El 41,1% dels odontòlegs té una percepció negativa del seu acompliment personal i professional, el17% a un 

nivell elevat. Les diferències per sexe o per edat no són molt rellevants tot i la tendència a millorar 

l’autopercepció d’eficàcia professional amb l’edat. 
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En conjunt podríem parlar d’un 18,9% d’odontòlegs amb un risc elevat de patir síndrome de burnout i un 

38,3% en risc moderat o latent. És difícil valorar l’abast d’aquesta xifra, certament elevada, sense tenir 

referències d’altres estudis que hagin emprat una metodologia totalment comparable. En el nostre cas, l’hem 

incorporada a l’estudi fet aquest mateix any als psicòlegs de Catalunya i aquests professionals presenten 

una situació en relació al burnout molt més favorable en totes les dimensions. Un 5,9% presenta un risc 

elevat de patir burnout i un 27,6% un risc moderat. 

 

 Els professionals de la salut amb nivells de satisfacció laboral més elevats 

Amb aquests indicadors de riscos psicosocials i nivell de burnout associats a la professió sorprèn el nivell de 

satisfacció que els odontòlegs mostren tant amb els seus ingressos (el 71,4% n’està satisfet o molt satisfet) 

com amb les seves condicions de treball (77,4%). Són els professionals de la salut dels analitzats per la 

Fundació Galatea (metges, infermeres, farmacèutics i psicòlegs) que millor valoren aquests aspectes de la 

seva feina. 

Cal dir que entre els insatisfets s’incrementa de manera exponencial la possibilitat de patir una mala salut 

mental així com el risc de patir la síndrome de burnout.  

 

 

Estils de vida determinants de la salut 

Els estils de vida dels odontòlegs són en general saludables pel que fa al consum de tabac i d'alcohol o la pràctica 

d'activitat física. Amb algunes diferències són equiparables als de la població catalana del seu mateix grup social i 

als d’altres professionals de la salut. Oscil·len en funció del seu sexe i de la seva edat.  

 

 Hàbits de vida millorables pel que fa al consum de tabac i alcohol 

Els odontòlegs mantenen uns hàbits de vida molt correctes pel que fa al seu nivell de pràctica esportiva. 

Pràcticament tots realitzen algun tipus d’activitat física. Només un 4,7% és sedentari. Aquesta pauta és 

pròpia d’homes i dones, si bé els primers la practiquen amb major intensitat, i no varia molt amb l’edat. És 

molt similar al nivell d’exercici físic que du a terme la població catalana pertanyent a la seva categoria 

socioeconòmica i a la d’altres professionals de la salut. 

El consum d’alcohol es mou també dins d’uns paràmetres de baix risc però en aquest cas els hàbits de la 

població general són més saludables. Entre els odontòlegs hi ha menys abstemis i el consum de risc es més 

alt tant entre les dones com entre els homes. Un 9,5% dels odontòlegs (11,8% en homes i 7,5% en dones) 

presenta un nivell de consum d’alcohol que pot afectar la seva salut. Cal dir també que es tracta d’uns 

percentatges molt similars als que presenten altres professionals de la salut, que en general tenen nivells de 

consum una mica per sobre dels de la població catalana. 

El percentatge de fumadors (20,3%) i sobretot el de fumadors diaris (13,9%) està per sota del que presenta 

la població general (23,9% fumadors; 20,6% diaris). En relació a altres professionals de la salut, la situació 
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dels odontòlegs torna a estar en un punt intermedi. La prevalença de fumadors entre els odontòlegs està per 

sobre de la dels metges o la dels farmacèutics però per sota de la de les infermeres o els psicòlegs.  

 

 El consum de drogues en algun moment de la vida és superior al consum present, que es 
centra en els ansiolítics  

Un 65,5% dels odontòlegs ha pres alguna droga legal (benzodiazepines) o il·legal (cànnabis, amfetamines, 

pastis o àcid, cocaïna i heroïna) en algun moment de la seva vida. Un 22,1% manté el consum en els últims 

30 dies, bàsicament hipnosedants (19,0%) i cànnabis (2,5%). Tot i que no és totalment comparable, el nivell 

de consum d’aquests professionals sembla estar una mica per sobre del que té la població general 

espanyola (de 15 a 64 anys) sobretot pel que fa als hipnosedants. Aquests són consumits com a 

medicaments malgrat que la majoria d’ells no són prescrits per un metge i es prenen per pròpia iniciativa.  

 

 Una quarta part dels odontòlegs no dorm les hores diàries considerades saludables per 
l’OMS  

L'OMS estableix que un adult ha de dormir una mitjana de 7 a 8 hores per mantenir durant el dia un bon 

estat físic i mental. Encara que aquest temps pot variar segons les necessitats i les circumstàncies de cada 

persona, es considera que dormir 6 hores o menys pot tenir repercussions en la salut i en la qualitat de vida 

de les persones. La manca de son pot produir fatiga, mals de cap i d'esquena, depressió, ansietat, sobrepès, 

trastorns metabòlics i debilitament del sistema immunitari. 

Un 24,1% dels odontòlegs es troba en aquesta zona de risc, és a dir, dormen 6 hores o menys, més els 

homes (26,8%) i, en general, els més grans de 55 anys (31%). La mitjana d'hores de son se situa en 7 

hores, aproximadament les mateixes hores que dorm la població general del seu mateix grup social.  

La manca de son s’associa únicament i de manera lleu a la dimensió de l’esgotament emocional de la 

síndrome de burnout. Hi ha una major relació entre el fet de dormir 6 hores o menys i presentar un major risc 

de patir una mala salut mental. El 35,7% dels que dormen poc presenten aquest risc. 

 

Estat de salut 

Els indicadors de salut dels odontòlegs són, en general, bons i similars als de la població general. Destaca, com 

acostuma a passar entre professionals de la salut, un risc elevat de patir mala salut mental i una major presència de 

símptomes de dolor, majoritàriament relacionats amb l’aparell locomotor. 

 

 Estat de salut autopercebut similar al de la població general  

La majoria dels odontòlegs, tant homes com dones, considera que el seu estat de salut és excel·lent, bo o 

molt bo. Com és lògic, empitjora amb l’edat però sempre dins d’uns paràmetres de bona salut. Aquesta 

percepció és similar a la registrada en població general tot i que hi ha una mica més de dones odontòlogues 

amb una percepció de salut regular o dolenta. La diferència està, però, al límit de la significació estadística. 
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 Baixa presència de trastorns crònics de tipus físic i menys trastorns depressius i d’ansietat  

Un 48,2% dels odontòlegs té algun trastorn crònic. En tenen més els homes perquè són una mica més grans 

que les dones i l’edat és la variable que més incideix en el fet de tenir-ne (a més edat, més probabilitats de 

tenir algun trastorn crònic). Es tracta d’un percentatge força similar al que presenta la població general 

catalana de la mateixa edat i grup social.  

Els professionals que declaren patir trastorns depressius o d’ansietat representen un 14,3% del total, 

percentatge força similar al que presenta la població general catalana (13%) o els metges (12%) però per 

sota del que presenten els farmacèutics comunitaris de Catalunya (21,1%) o les infermeres (17,9%). Només 

els psicòlegs (8,8%) tenen una prevalença menor que els odontòlegs en aquest trastorn.  

Com acostuma a passar tant en població general com en professionals de la salut, les dones tenen més 

problemes d’aquest tipus i la seva prevalença s’incrementa a partir dels 45 anys. 

 

 Elevada presència d’indicadors de dolor, de fatiga i d’estrès  

Els odontòlegs presenten una incidència elevada de problemes de dolor (45,1%), de fatiga (40,3%) o 

d’estrès (35,9%), que, en tots els casos, són més habituals entre les dones. Destaquen els problemas de 

dolor d’esquena (cervical, dorsal o lumbar), que afecten un 41,1% dels odontòlegs, i el dolor a les 

articulacions de les mans, que afecten un 10,8%.  

Aquestes prevalences són altes però són superades en tots els casos per les infermeres, que són les que 

presenten pitjors indicadors tant en relació amb la fatiga (51,3%), l’estrès (44,6%) o el dolor, (57,1%) . 

 

 Major incidència de sobrepès entre els homes tal i com succeeix en població general  

Com acostuma a passar en altres col·lectius de professionals de la salut, la meitat dels odontòlegs homes 

(53%) té obesitat i sobrepès però es tracta d’una prevalença força similar a la de la població catalana. En el 

cas de les odontòlogues hi ha una menor prevalença de sobrepès i obesitat (16,5%) que entre les dones 

catalanes (19,9%).  

  

 Alta prevalença de risc de mala salut mental però similar al d’altres professionals de la salut 

El percentatge d’odontòlegs que està en risc de desenvolupar problemes de salut mental es situa en el 

21,6% sense que hi hagi diferències ni en funció del sexe ni de l’edat. En conjunt és un percentatge superior 

al de la població general del seu mateix grup social (6,6%) però és equiparable al que presenten alguns 

professionals de la salut que hem analitzat en estudis previs (metges, pediatres i psicòlegs). Igualment es 

troba per sota del risc de mala salut mental que registren les infermeres i els farmacèutics comunitaris. 

Tenen un major risc de patir una mala salut mental els professionals que treballen a consultes gestionades 

per no odontòlegs, tenen una percepció d’inseguretat a la feina i presenten nivells d’insatisfacció amb els 
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seus ingressos o amb les seves condicions de treball. També es relaciona amb la presència de la síndrome 

de burnout. 

 

 

Ús de serveis sanitaris 

HI ha un percentatge important d’odontòlegs que tenen història clínica oberta amb un metge i, quan es troben 

malament, tendeixen a acudir a un professional de la salut. Prenen més medicaments i s’automediquen més que la 

població general i tenen unes pràctiques preventives en general correctes.  

 

 La majoria dels odontòlegs compta amb metge de capçalera i història clínica oberta  

És conegut el fet que determinats professionals de la salut com metges o infermeres fan poc ús del sistema 

sanitari (públic o privat) i tendeixen a posar-se en mans de col·legues, amics o familiars quan tenen algun 

problema de salut. Els odontòlegs tenen un comportament a mig camí entre els metges, que recorren en 

major mesura a les consultes informals, i altres professionals de la salut, que acudeixen als serveis mèdics 

del sistema sanitari (públic o privat).  

Un 66,5% dels odontòlegs té un metge de capçalera (per sobre dels metges però per sota d’altres 

professionals de la salut i, sobretot, de la població general) i un 83,1% té història clínica oberta amb un 

metge. Quan es troben malalts acudeixen indistintament al seu metge de capçalera (42,2%), a un metge 

especialista o un altre professional sanitari (31,8%) o a un metge familiar, amic o company (24%).  

 

 Bones pràctiques preventives  

Els odontòlegs es controlen de manera periòdica el colesterol (54,3%) i la tensió (34,8%) en la mateixa 

proporció que la població catalana i segons recomanacions en funció de l’edat. Com passa sovint entre els 

professionals de la salut, són pocs (14,7%) els que es posen la vacuna de la grip. En canvi, la majoria de les 

odontòlogues (88,1%) es fa una revisió ginecològica anual.  

 

 Consum de fàrmacs elevat però similar al d’altres professionals de la salut i tendència a 
automedicar-se 

El consum de medicaments per part dels odontòlegs és més elevat que el de la població general: un 77,7% 

ha pres algun medicament en els quinze dies anteriors al moment de l'enquesta mentre que en la població 

general espanyola de la mateixa classe social ho ha fet un 54%. Tanmateix, si ho comparem amb altres 

professionals de la salut, el consum de fàrmacs dels odontòlegs és similar al que trobem entre els metges i 

fins i tot inferior al que presenten els farmacèutics. 

A l’igual que en aquests col·lectius, és també important el percentatge d’odontòlegs que els han pres per 

iniciativa pròpia (60,4%). Els medicaments més consumits i que són objecte d’automedicació són els 
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analgèsics o antiinflamatoris presos per un 53,3% dels odontòlegs durant els últims 15 dies. Aquest consum 

pot estar relacionat amb la major prevalença de símptomes de dolor tal i com hem vist més amunt. 

 

 Consum de psicofàrmacs similar al d’altres professionals de la salut  

El consum de psicofàrmacs (antidepressius i/o hipnòtics i/o ansiolítics) per part dels odontòlegs (19,9%) és 

una mica superior al consum que en fan les infermeres (15,7%) però similar al dels farmacèutics (20,5%). Es 

troben per sota els psicòlegs i els metges (12,8%) però les diferències tampoc no són molt importants. 

Cal destacar el consum per part dels odontòlegs homes. El 22,7% ha pres algun psicofàrmac en els últims 

15 dies, percentatge només comparable al consum dels homes farmacèutics comunitaris (21,5%). 
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Annex metodològic 

 

Característiques tècniques de l’enquesta 

Les característiques tècniques de l'Enquesta sobre la salut i les condicions de treball dels odontòlegs a Catalunya 

són les següents: 

Univers: l'enquesta s'ha adreçat a tots els odontòlegs col·legiats a Catalunya, és a dir 5.132, segons dades oficials 

publicades per l’INE (2014) en base a la informació facilitada pel COEC. 

Respostes rebudes: S’han rebut en total 624 enquestes, de les quals s’han considerat vàlides 597, és a dir el 

95,7% de les respostes. S’han anul·lat les enquestes pertanyents a professionals jubilats (3 respostes, 0,5% del total 

de les respostes), en atur (2 casos, 0,3%) o les que han estat enviades més d’una vegada i que s’han declarat com 

a repetides (22 registres, 3,5%). 

Grandària de la mostra: les 597 respostes vàlides constitueixen la mostra final de l'enquesta. El marge d'error 

global resultant és de ±,3,8% per a un nivell de confiança del 95,5% i el supòsit estadístic més desfavorable de 

p=q=0,5. Aquesta grandària de mostra permet una bona fiabilitat per a anàlisis bivariades sempre i quan es tingui en 

compte el marge d’error esmentat. No permet analitzar resultats per províncies. 

Tipus de mostra: aleatòria. No s’han controlat d’antuvi les característiques de les persones participants.  

Tipus d’enquesta: autoadministrada on line. S’ha enviat a tots els odontòlegs col·legiats a Catalunya un correu 

electrònic explicant els objectius de l’estudi i un enllaç al qüestionari electrònic al que podien accedir lliurement. Tot 

el procés ha estat absolutament anònim. 

Període de recollida d’informació: entre el 29 de setembre del 2016 i el 17 d’abril del 2017. 

Taxa de resposta: el percentatge de qüestionaris rebuts on line sobre el total de correus electrònics enviats ha estat 

de l’11,6%, 

 

Representativitat i validació de la mostra 

Les respostes s'han rebut en funció de la voluntarietat de les persones contactades i es basen en l'aleatorietat pura. 

El procés de recollida d’informació ha estat anònim i, per tant, no s'han pogut controlar les característiques de les 

persones participants. No obstant això, posteriorment, un cop rebudes, s'ha validat la seva representativitat a partir 

de les variables de sexe, edat i província de procedència. Per a això s’han pres com a base les dades oficials 

publicades per l’INE que recullen el nombre d’odontòlegs registrats a cada província de Catalunya per sexe i edat.  

Amb aquesta informació s'ha pogut comprovar que l'estructura de la mostra pel que fa a les variables control ha 

resultat molt similar a les dades disponibles sobre l'univers amb petites diferències sobretot pel que fa al percentatge 

de dones, que es troba sobrerrepresentat a la mostra.  
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Per evitar que aquests desequilibris afectessin la seva representativitat, s'han calculat i aplicat uns coeficients de 

ponderació que permeten atorgar a cada individu el pes que li correspondria en l’univers en funció de les seves 

característiques de sexe, edat i territori.  

 

El qüestionari 

El qüestionari utilitzat en aquesta enquesta s'ha dissenyat seguint les pautes, pel que fa als principals indicadors de 

salut, de les enquestes de salut dirigides a població general. Concretament s'ha seguit el model de l'Enquesta de 

Salut de Catalunya (ESCA), que és contínua i permet obtenir dades fins al 2016 i, per comparar algunes variables, 

l'Enquesta Nacional de Salut d'Espanya (ENSE), l'última edició de la qual és del 2011. D'altra banda, s'ha tingut com 

a referència les enquestes de salut, estils de vida i condicions de treball de diversos professionals de la salut de 

Catalunya realitzades entre el 2006 i el 2016 per la Fundació Galatea. Sempre que ha estat possible s'han comparat 

els resultats obtinguts en l'enquesta a odontòlegs amb els obtinguts en població general que pertany a la seva 

categoria socioeconòmica. Es tracta de la CSE I, que inclou a empresaris, directius d'empreses mitjanes i grans i 

professionals de nivell universitari. S'ha utilitzat com a referència una o altra d'aquestes enquestes en funció del 

nivell de comparabilitat de les seves variables amb les del present estudi. 

El qüestionari, de tipus precodificat i adaptat a l'autoadministració, conté 86 preguntes i 223 variables, distribuïdes 

en els següents apartats temàtics: 

 

 
 Preguntes i variables del qüestionari per apartats temàtics  

  Preguntes Variables  

 1. Estils de vida 19 39  

 2. Estat de salut  19 46  

 3. Ús de serveis sanitaris i pràctiques preventives 4 7  

 4. Situació laboral i professional 25 95  

 5. Estructura familiar i tasques domèstiques 10 15  

 6. Dades sociodemogràfiques 9 21  

 Total 86 223  
     
     

 

El qüestionari electrònic s’ha programat en català (55,8% de les respostes) i castellà (44,1%) mitjançant el sistema 

de formularis de Google Drive.  

Els qüestionaris emplenats arribaven automàticament a un fitxer Excel de descàrrega. Posteriorment s'han 

classificat les respostes obertes o les recollides com a "altres respostes" i s'han depurat mitjançant anàlisi manual 

d'inconsistències tot anul·lant els formularis repetits o els que tenien un alt percentatge de no respostes. La base de 

dades definitiva s'ha exportat al programa SPSS, amb el que finalment s'han realitzat les anàlisis. 
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Les variables 

La majoria de les variables contingudes en el qüestionari són de tipus directe, és a dir una variable equival a una 

pregunta o un ítem de preguntes multivariables. Altres variables són compostes, és a dir, s'han generat, mitjançant 

recodificacions o càlculs diversos, a partir de les variables directes. Les principals variables compostes es presenten 

a continuació. 

 L’ activitat física 

Per calcular l'índex d'activitat física s'ha utilitzat la versió curta de l'International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ). Aquest instrument sol·licita informació sobre la freqüència i el temps de pràctica 

habitual de tres tipus d'activitats: caminar, practicar activitats físiques moderades i activitats vigoroses. Amb 

aquestes dades es calcula la intensitat de l'activitat en METS: caminar = 3,3 METS, l'activitat moderada = 4 

METS i l'activitat intensa = 8 METS (Ainsworth, 2011). En segon lloc es calcula la despesa energètica 

relacionant la freqüència, la durada i la intensitat de la pràctica. 

 
Índex energètic = ∑ intensitat (METS) *durada (minuts) * freqüència (dies) 

 

I, finalment, es classifica la població en 4 grups: 

 
    

 Inactivitat No realitzen cap activitat física en el temps lliure   

 Activitat física lleugera ≤ 499 total MET minuts/setmana  

 Activitat física moderada 500 a 999 total MET minuts/setmana  

 Activitat física intensa  ≥1.000 total MET minuts/setmana  
    

 

 El consum d’alcohol 

Per classificar els individus segons el seu consum d'alcohol s'ha utilitzat la proposta del Pla Nacional de 

Drogues que recull la freqüència de consum, la quantitat o nombre de consumicions per dia i la quantitat 

d'alcohol ingerit en grams o unitats de beguda estàndard (UBE) que depenen del tipus de beguda 

consumida. Es diferencia el consum per dies feiners i en caps de setmana. 

 

Quantificació del consum d’alcohol 

       

 Unitat de consum= ΣUBE (10gr.) * Nombre de consumicions * Pes de freqüència  
       

 1 unitat de beguda estàndard (UBE) = 10 g alcohol pur  
       

 Consum setmanal en dies laborables (dilluns a dijous)  Consum setmanal en cap de setmana (divendres a diumenge)  

 1. Cap dia laborable  x 0,00  1. Mai   x 0,000  

 2. Menys d’un dia laborable per mes  x 0,25  2. Menys d’un cap de setmana al mes x 0,125  

 3. 1-3 dies laborables per mes  x 0,50  3. Un cap de setmana al mes  x 0,250  

 4. 1 dia laborable per setmana  x 1,00  4. 2 caps de setmana al mes  x 0,500  

 5. 2 dies laborables per setmana  x 2,00  5. 3 caps de setmana al mes  x 0,750  

 6. 3 dies laborables per setmana  x 3,00  6. Tots els caps de setmana  x 1,000  

 7. Tots els dies laborables  x 4,00     
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A partir d'aquests càlculs, les persones es classifiquen en tres grups: 

 
    

 No bevedors No han consumit alcohol en els últims 12 meses  

 
Bevedors moderats 

Homes que han begut menys de 28 UBE/setmana 
Dones que han begut menys de 17 UBE/setmana 

 

 
Bevedors de risc 

Homes que han begut 28 o més UBE/setmana 
Dones que han begut 17 o més UBE/setmana  
Persones que han pres 5 consumicions seguides almenys una vegada al mes. 

 

    

 

 El consum de tabac 

Per al càlcul del consum de tabac s'ha utilitzat l'autodeclaració dels individus respecte a la seva relació amb 

el tabac en l'actualitat i en el passat. Els individus es classifiquen en cinc grups que es poden agrupar en 

tres. 
 

     

 

No fumadors 

No fumadors Persona que no ha fumat mai  

 
Altres no fumadors 

Persones no fumadores que, al llarg de la seva vida, han fumat 
de manera habitual o ocasional durant menys de 6 mesos 

 

 
Exfumadors Exfumadors 

Persones que no fumen actualment però que han fumat durant 
més de 6 mesos de manera habitual o ocasional. 

 

 
Fumadors 

Fumadors diaris Persones que fumen actualment de forma diària.  

 Fumadors ocasionals Persones que fumen actualment però no de forma diària  
     

 

  

 La dependència de la nicotina 

Per al càlcul del nivell d’addicció a la nicotina s'ha utilitzat una versió reduïda del test de Fagerström amb 

dues preguntes. 
 
Quantes cigarretes fuma cada dia? 

1. 10 o menys (0 punts) 
2. D’11 a 20 (1 punt) 
3. De 21 a 30 (2 punts) 
4. 31 o més (3 punts) 

 
Quant temps passa entre que es lleva i fuma la primera cigarreta? 

1. Fins a 5 minuts (3 punts) 
2. De 6 a 30 minuts (2 punts) 
3. De 31 a 60 minuts (1 punts) 
4. Més de 60 minuts (0 punts) 
 

Un cop sumades les valoracions de les dues preguntes, el resultat es classifica: 
  

    

 De 5 a 6 punts Dependència elevada  

 De 3 a 4 punts Dependència moderada  

 De 0 a 2 punts Baixa dependència  
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 Índex de salut mental 

Per obtenir una mesura de la salut mental de la població analitzada s'ha utilitzat l'escala de Goldberg, el 

General Health Questionnaire (GHQ-12). Aquest instrument, validat a Espanya i en més de 30 països, està 

recomanat per a la seva utilització en estudis epidemiològics i enquestes de salut dirigides a població 

general i a col·lectius específics. Mesura les probabilitats que té una persona de patir un trastorn mental en 

el moment de l'entrevista i està considerat com un bon instrument de cribratge de salut mental d'una 

població. Consta de 12 ítems en forma d'escala Likert amb quatre possibilitats de resposta. Les respostes 1 i 

2 de cada pregunta puntuen com 0 i les respostes 3 i 4 puntuen 1. La puntuació global s'obté de la suma de 

tots els ítems, considerant valors perduts els casos amb més de 5 ítems no contestats. Es considera que les 

persones amb una puntuació superior a 2 (≥3) estan en risc de tenir una mala salut mental. 

 

 Índex de massa corporal 

L'índex de massa corporal (IMC) es calcula a partir de l'autodeclaració de pes i alçada. La fórmula aplicada 

és pes en kg dividit per altura en metres al quadrat (kg/m2). A partir d'aquest càlcul es classifica a la població 

en quatre grups: 

 
    

 Baix pes IMC <18,5  

 Normopès IMC ≥ 18,5 a <25  

 Sobrepès IMC ≥ 25 a <30  

 Obesitat IMC ≥30 kg/m2  
    

 
 

 Factors de risc psicosocial en el treball 

S'ha utilitzat una adaptació reduïda del Job Content Questionnaire (Karasek, 1993) que mesura diferents 

factors de risc psicosocial en base a cinc dimensions: el suport dels superiors, el suport dels companys, el 

control sobre el treball, la participació en les decisions de la unitat o del centre de treball i les exigències 

psicològiques de les tasques desenvolupades. 

Aquestes dimensions es valoren a partir de diversos ítems que admeten valors d'1 a 4 mitjançant una escala 

Likert (de molt d'acord a molt en desacord). Els ítems formulats en positiu són recodificats en sentit contrari 

(de 4 a 1) i es calculen les mitjanes de cada dimensió, sent la mitjana teòrica 2,5. Per avaluar la consistència 

interna dels ítems de cada dimensió s'ha calculat l'Alpha de Cronbach. Els resultats són favorables tot i que 

la fiabilitat de la dimensió d’exigències psicològiques es troba al límit. 
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 Ítems utilitzats per al càlcul dels factors de risc psicosocial i valor de l’Alpha de Cronbach  

 Suport dels superiors 

0,909 

 

 1. Al meu o la meva cap li preocupa el benestar dels que treballen amb ell/ella  

 2. El meu o la meva cap presta atenció al que li dic   

 3. El meu o la meva cap m’ajuda a realitzar bé la meva feina  

 4. El meu o la meva cap aconsegueix que treballem en equip   
   

 Suport dels companys 

0,881 

 

 1. Els meus companys de feina són competents professionalment   

 2. Els meus companys de feina s’interessen per mi com a persona   

 3. Els meus companys de feina m’ajuden a realitzar bé la meva feina   

 4. Si tingués algun problema a la feina podria comptar fàcilment amb l’ajut dels meus companys  
   

 Exigències psicològiques 

0,693 

 

 1. Haig de treballar molt   

 2. La meva feina requereix que em concentri durant molta estona en allò que estic fent   

 3. Haig de treballar contrarellotge   

 4. Sovint haig de treballar molta estona amb el cos en postures molestes  

 5. La meva feina requereix que aprengui coses noves   

 6. A la meva feina haig de fer moltes tasques repetitives   
   

 Control sobre el treball 

0,794 

 

 7. La meva feina requereix que sigui creatiu/va   

 8. La meva feina em permet prendre moltes decisions pel meu compte  

 9. Tinc molt poc marge de llibertat per decidir com fer la meva feina   

 10. A la meva feina arribo a fer una gran quantitat de coses diverses   

 11. Tinc molta influència sobre allò que passa a la meva feina cada dia  

 12. Tinc l’oportunitat de treballar en allò que sé fer millor  

 13. Puc decidir l’ordre en què realitzo la meva feina   

 14. Puc decidir el meu propi ritme de treball   
     

 Participació 

0,853 

 

 15. Puc influir de manera important sobre les decisions que afecten la meva feina   

 16. A la meva feina les decisions es prenen col·lectivament  

 17. Es tenen en compte les meves idees sobre el treball  
    

 

 Burnout 

S'ha utilitzat el Maslach Burnout Inventory (MBI) que valora l’abast del dany psicològic derivat del treball. Es 

basa en 22 preguntes que permeten estudiar el nivell d’estrès crònic a partir de tres dimensions: 

l’esgotament emocional, la despersonalització, deshumanització o cinisme i el nivell d’eficàcia o realització 

personal al treball. 

Aquestes dimensions es valoren a partir de diversos ítems que admeten valors de 0 a 6.  

0. Mai 
1. Poques vegades l’any o menys 
2. Un cop al mes o menys 
3. Unes poques vegades al mes o menys 
4. Un cop a la setmana 
5. Poques vegades a la setmana 
6. Cada dia 
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Per avaluar la consistència interna dels ítems de cada dimensió s'ha calculat l'Alpha de Cronbach. Els 

resultats són favorables tot i que al límit en les dimensions de despersonalització i realització personal. 

 

 Ítems utilitzats per al càlcul del burnout i valor de l’Alpha de Cronbach  

 Esgotament emocional 

0,911 

 

 1. Em sento emocionalment esgotat/ada a causa de la meva feina   

 2. Quan finalitza la meva jornada de treball em sento buit/da   

 3. Quan m’aixeco i faig front a una nova jornada de treball em sento fatigat/da   

 6. Sento que tractar tot el dia amb gent em cansa   

 8. Sento que el treball m’està desgastant   

 13. Em sento frustrat a la meva feina   

 14. Sento que passo massa temps a la meva feina  

 16. Sento que em cansa treballar en contacte directe amb la gent   

 20. Em sento al límit de les meves possibilitats   
   

 Despersonalització 

0,708 

 

 5. Sento que estic tractant alguns pacients com si fossin objectes impersonals   

 10. Sento que m’he fet més dur amb la gent   

 11. Em preocupa que la meva feina m’està endurint emocionalment   

 15. Sento que realment no m’importa el que els hi passi als meus pacients   

 22. Crec que els meus pacients em responsabilitzen d’alguns dels seus problemes   
   

 Realització personal  

0,779 

 

 4. Sento que puc entendre fàcilment als pacients o usuaris  

 7. Sento que tracto amb molta eficàcia els problemes dels meus pacients   

 9. Sento que, a través del meu treball, estic influint positivament en la vida d’altres persones   

 12. Em sento amb molta energia a la meva feina   

 17. Sento que puc crear amb facilitat un clima agradable amb els meus pacients   

 18. Em sento estimat desprès d’haver treballat íntimament amb els meus pacients  

 19. Crec que aconsegueixo moltes coses valuoses amb aquest treball   

 21. A la meva feina tracto els problemes emocionals de forma adequada   
    

 

 

Per calcular el valor de cada dimensió s’han sumat els resultats de tots els ítems de cada dimensió i s’han classificat 

els resultats en funció d’aquests intervals: 

 Nivell baix Nivell moderat Nivell alt 

Esgotament emocional <17 18-29 ≥30 

Despersonalització <5 6-11 ≥12 

Realització professional <33 34-39 ≥40 

 

Una nota alta a les dues primeres dimensiones i baixa a la tercera implica un risc elevat de patir el síndrome de 

burnout i, viceversa, una puntuació baixa a les dues primeres dimensions i alta a la tercera, implica que el risc és 

molt baix o inexistent. Aquest test no contempla la possibilitat de sumar el valor de totes les dimensions per arribar a 

tenir una puntuació única i general. 

En aquest estudi, per qüestions d’operativitat, hem creat una variable que té en compte les tres dimensions. Es 

tracta, doncs, d’una dada orientativa que pot facilitar la comparació entre diversos grups professionals però que ha 
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de ser considerada amb cura ja que no està validada. Estableix una escala entre la situació en què totes les 

dimensions es troben en nivells de risc (nivell alt de les dues primeres dimensions i baix de la tercera) fins a la que 

presenta totes les dimensions en nivell de no risc (nivell baix de les dues primeres dimensions i alt de la tercera). 
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