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OBJECTIU

Detecció precoç en els treballadors immigrats de

l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), de factors de

risc que els predisposin a patir la síndrome d’estrès

crònica; i en cas que es detectin facilitar un pla de

suport i orientació psicològica.



www.ias.cat   @iasgirona

El mite d’Ulisses

L’Odissea d’Homer

L’heroi mític grec Odisseu (Ulisses), rei d’Ítaca, perdut durant més de 10 anys al

seu camí d’anada i tornada de Troia, enyorava la seva terra d’origen però es veia

impossibilitat de tornar a ella, pels molts obstacles que li va provocar el déu del

mar Neptú (Poseidon)

http://1.bp.blogspot.com/_1DuXwD9OdIk/SsB9WnZM3fI/AAAAAAAAAHo/M3wCmn7fALw/s1600-h/ulises.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_1DuXwD9OdIk/SsB9WnZM3fI/AAAAAAAAAHo/M3wCmn7fALw/s1600-h/ulises.jpg
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Síndrome d’estrès crònica o síndrome de Ulisses

Quadre de naturalesa psicològica caracteritzat per una situació d'estrès

límit, que pateixen les persones immigrades.

Hi ha 4 factors vinculants (que actúen com estressors):

1. Solitud, en no poder portar la família

2. Manca d’oportunitats, sobretot en mercat laboral

3. Sentiment de por pel trajecte, documentació, grups “organitzats”

4. Sentiment de lluita per sobreviure: l’alimentació, la vivenda.

A més el canvi de llengua, cultura, terra.... desconeixement de la realitat

dels immigrats per part dels professionals sanitaris, racisme...
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Manifestacions clíniques

1. Simp. àrea depressiva: tristesa, plor, pensaments de mort.

2. Simp. àrea ansiosa: preocupacions excessives, insomni, nerviosisme,   

irritabilitat.

3. Simp. de somatització: cefalea, fatiga, molesties osteomusculars.

4. Simp. àrea confusional: desorientació espaial, temporal, 

despersonalització.

5. Interpretació cultural de la simptomatologia: mala sort (“mal de ojo”, 

bruixeria...)

La síndrome de Ulisses no és una malaltia mental, és una crisi personal 

que requereix d’una detecció precoç per evitar el desenvolupament de 

malalties mentals greus.



A propòsit d’un cas

Abdul

• Home de 40 anys, nascut a Diawara a 850Km. de Dakar (El Senegal). 

• Pares (♂1919 pagès i pobre,♀1939) i 10 germans (dues mares), 6 a França i 4 

al Senegal.

• Estudia fins 3r. batxillerat al seu poble i després a la capital de comarca.

• S’especialitza en infermer d’urgències i emergències durant el S. Militar (1990-92)



A propòsit d’un cas

Abdul

• El 1992 se’n va a Dakar per treballar com a comerciant amb un cosí patern 

(exportació/importació productes alimentaris amb proveïdors a Holanda i 

Anglaterra)

• Durant 2 anys treballa en un vaixell del cosí registrant la mercaderia pescada 

(cetacis i gambes).

• Porta cotxe de l’empresa i viu be.

• El 1998 decideix tancar la sucursal de l’empresa  i tarda 1 any en dissoldre-la



A propòsit d’un cas

Perquè emigra?

1. La seva feina no era un be propi: era del cosí del pare

2. La família pressionava perquè es casés amb una filla del cosí (casat amb 3 

dones i 25 fills)

3. Tradició migratòria molt important en el seu poble

4. Eren 7 amics: 3 emigrats a França, 2 a EEUU, 1 a Dakar (en el negoci). “Els 

meus amics fills de rics, marxaven i es feien rics”

5. Te 30 anys, és solter i els veïns i coneguts “es mofen d’aquesta situació”.



A propòsit d’un cas

Abdul

• El novembre del 1999 arriba a Vidreres (La Selva) a casa del nebot d’un conegut 

senegalès amb 9700 francs f.

• Comença a treballar de manera irregular al camp (jardiner, tala d’arbres, fer 

bruc...) i a la construcció. Es compra els EPI’s: botes, guants, mascareta, casc...

•“No havia treballat mai al camp ni com manobre, estava d’il·legal amb feines 

temporals, no ho podia explicar a la família,... Però tenia ganes de tirar endavant : 

ganes de descobrir i de lluitar, guanyar diners.. .” (és la força de la supervivència)



A propòsit d’un cas

Abdul

• A finals del 2002 treballa per la tarda de manobre i al matí fa un curs d’auxiliar de 

geriatria en un centre de FP a través d’UGT. Comença a fer pràctiques al Puig 

d’en Roca de Girona.

• El 2003 el contracten en el centre sociosanitari i es matricula en un grau 

d’auxiliar sanitari.

• El setembre del 2004 se’n va a viure a Salt i comença a treballar a la Xarxa de 

Salut Mental de l’IAS com auxiliar sanitari.

• El 2005 prepara l’accés a un mòdul formatiu de grau superior i també l’accés a la 

Universitat.



Vigilància de la salut

• En l’examen de salut inicial realitzat el setembre del 2004 no s’evidencia cap 

trastorn físic.

• Durant el 2005 realitza vàries consultes de salut al SP per lesions cutànies i 

abdominàlgies.

• Maig del 2006 acudeix al SP acompanyat per una amiga que refereix canvi brusc 

d’actitud coincidint amb tornada de viatge al seu país, amb ànim depressiu i idees 

sobrevalorades de culpa (episodi similar 3 mesos abans que va remetre en 2-3 

dies). Mutista a la consulta.

• Derivat urgentment al CSM referència s’orienta com reacció psicòtica breu

(reacció adaptativa al canvi cultural i al fet de que ell tenia clar que volia seguir a 

nivell professional, el camí iniciat al Senegal; no volia fer com d'altres compatriotes

seus que venen al que sigui; això el feia sentir-se més sol i amb menys recursos 

protectors per part de la xarxa social). S’inicia tractament ambulatori.



Vigilància de la salut

• Des del SP es parla amb la supervisora: informa de professional responsable 

fins fa 1 mes en què els companys el veuen més trist i menys responsable a la 

feina.

• El juny del 2006 ingressa a la Unitat d’Aguts del Centre Assitencial psiquiàtric E. 

Mira (Sta. Coloma G.), portat pels mossos d’esquadra després d’intent de furt i 

amb posterior alteració de conducta i amenaces heteroagressives a comissaria. 

Bona evolució i alta en 1 setmana amb el diagnòstic de brot psicòtic secundari a 

síndrome d’estrés crònic.

• Comença de nou a treballar el setembre del 2006 seguint suport psicològic des 

del CSM Girona per tractar el desarrelament.

• Des del 2007 treballa com auxiliar amb contracte indefinit a la Unitat de Patologia 

Dual de la Xarxa de Salut Mental.
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Taula 15: Riscos laborals

psicosocials.

“El síndrome de Ulises”. 

Dr. Joseba Achotegui

Hospital Clínic BCN
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Institut d’Assistència Sanitària

1542 treballadors. 96 (6,2%) immigrats.

Amèrica Llatina (59,4%)

Àfrica subsahariana (10,4%)

Europa Oriental (7,3%)

Europa Occidental (8,3%)

Orient Mitjà (4,2%)

Magreb (7,3%)

Àsia Oriental (1%)
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19%
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56%
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Categoria professional

Aux.Inf. Aux.Admin. DI

Facultatiu Personal cuina Mediador

Altres

9%

37%

17%

11%

10%

10%
6%

Anys des de l'arribada

< 1 1 a 5 6 a 10 11 a 15

16 a 20 > 20 Desconegut

50% homes, 50% dones
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METODOLOGIA

A propòsit d’aquest cas l’any 2011 iniciem un programa de

detecció precoç de l’estrès crònic en els treballadors de l’IAS

immigrats mitjançant l’aplicació d’una escala específica

(Dr. Achotegui).

*Contempla factors de risc (vulnerabilitat -elements que 

s’arrosseguen del país d’origen- i estressors –dificultats, 

obstacles, barreres en el país d’arribada-) i factors protectors

(família, estatus social...).

No mesura símptomes.

*S’aplica en els exàmens de salut inicials.
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RESULTATS

S’han realitzat entrevistes dirigides aplicant l’escala de cribratge

específica al 60%, especialment a professionals immigrats de nova

incorporació.

 La majoria han emigrat per inseguretat i/o dificultats laborals.

 La dificultat d’aconseguir la documentació necessària per legalitzar

la situació de residència sol ser el principal factor estressor.

 Els facultatius manifesten una pèrdua important del estatus social

en relació al país d’origen.

 Tenir la família aprop és un potent factor protector (connexió on

line)

 Integració en el lloc de treball és fonamental (abordar barreres

culturals, idiomàtiques ...)
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RESULTATS

 Es detecta algun factor de risc en un 25% dels professionals.

 Un 10% requereixen seguiment específic: 

• Modificar estressors laborals: àrea de treball, torn.

• Suport psico-educatiu (accés a cursos d’afrontament de 

l’estrés, tècniques de relaxació; higiene del son; exercici)

• Contenció i suport emocional a través de l’àrea de counselling

laboral (i/o Unitat de Salut Mental).

 No s’ha detectat cap més cas de síndrome d’estrès crònica greu.



Liliana. 

Auxiliar.Equador

Björn. 

Anestesiòleg.Suècia

Fatiha.

Mediadora. Marroc

“La síndrome és normal que ens passi: uns ho 

pateixen “en silenci” i altres amb grans 

manifestacions psicològiques,  amb 

conseqüències imprevisibles”.
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Estudi longitudinal sobre la salut, estils de vida i
condicions de treball dels residents 2013-2017
Fundació Galatea (GHQ)

L’Índex de Salut Mental classifica com a subjectes de risc per patir

un trastorn psicopatològic el 9% dels metges i el 18% de les

metgesses a l’inici de la residència, sent les diferències significatives

però habituals a la població general.

El percentatge total de professionals en risc augmenta

progressivament durant el període de la residència i evoluciona des

del 15% a l’inici del 1er any fins al 28% en finalitzar el 1er any i al

38% en finalitzar el 4t any.

Els residents nascuts fora d’Espanya presenten un major risc de

mala salut mental (el 44,6%), per sobre dels nascuts a Catalunya

(36,9%).
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CONCLUSIONS

 Nombre significatiu de treballadors estrangers en les organitzacions 

sanitàries.

 La síndrome d’estrès crònica està situada en el marc de la prevenció 

psicosocial i les intervencions permetran evitar que els professionals 

en risc acabin desenvolupant un trastorn mental.

 Els exàmens de salut són un excel·lent recurs per aplicar 

procediments de cribratge dels factors de risc i, si es detecten, 

planificar un pla específic de suport i orientació.

 L’escala d’Ulisses és una eina fácil d’aplicar en el SP, amb bona 

acceptació pels professionals immigrats.



A propòsit del cas

Abdul

• Diplomat d’infermeria, treballa a la Cerdanya francesa, unitat de 

trastorns de conducta alimentària. 
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