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1. Introdución 

Aínda que o punto de mira principal deste proxecto se sitúa nos medios de comunicación, 

pois pretende proporcionar recursos para as e os xornalistas no ámbito da saúde mental para 

darlle así a importancia que ten, o proceso en si repercutirá en toda a sociedade. 

A función máis básica dos medios é a de informar a cidadanía, polo que teñen unha gran 

influencia sobre eles, e desde Ikigai considérase que achegar boas prácticas ás e aos 

xornalistas é o paso principal para que o resto da sociedade poida coñecelas tamén deles. Se 

ben é certo que a importancia que se lle dá actualmente á saúde mental facilita a súa 

normalización, ademais de proporcionar máis vías de axuda a aquelas persoas que sofren 

algún problema deste tipo, sempre se debe ter en conta que canto máis multitudinario se fai 

un tema, máis probabilidades existen de que se comece a difundir, e non sempre das mellores 

formas. 

A desinformación segue a estar moi presente e facerlle fronte ao lado escuro que pode xurdir 

sempre que un asunto gaña relevancia social impulsa aínda máis ao alumnado de primeiro 

curso do Grao de Xornalismo da USC a desenvolver Ikigai como un proxecto que achegue un 

maior coñecemento tanto a nivel comunicativo como social da saúde mental. 

 

1.1. O concepto de Ikigai 

O benestar e as enfermidades mentais son temas de gran relevancia pero dos que a 

sociedade aínda non está completamente sensibilizada. Os medios, co poder que supón 

informar e proporcionar coñecemento sobre diferentes aspectos, deben dedicar un espazo a 

devandito tema e tratalo como merece. Deste xeito, canta maior cobertura adquira a saúde 

mental, maior compromiso haberá sobre ela. Por iso nace o Proxecto Ikigai. Este proxecto ten 

como obxectivo ser unha guía de estilo que abarque como tratar e referirse á saúde mental 

nos medios de comunicación. 

Ikigai é un concepto nado na cultura xaponesa e composto etimoloxicamente por dous 

termos: iki-, referente á vida e por -gai, a realización do que unha persoa desexa e espera 

internamente. 

Segundo a filosofía xaponesa, o concepto de ikigai é o principal propósito vital de cada un de 

nós. Un termo que simboliza o verdadeiro camiño que se debe tomar. Cómpre mencionar á 

súa vez que Ikigai non é un destino, senón a viaxe evolutiva do noso interior para o cal é 

preciso un gran traballo introspectivo. 
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Ikigai. Esquema. FONTE: wikipedia.org 

En definitiva, pódese establecer o paralelismo de significado entre ikigai e sentido de vida, 

razón de ser ou propósitos de vida. 

1.2 Saúde mental 

1.2.1. Definición de saúde mental 

A saúde mental alude a todo aquilo relacionado co benestar psíquico, emocional e social 

dunha persoa. Deste xeito, está moi relacionada co estado de equilibro que debe existir entre 

esta e a contorna sociocultural que a arrodea e con como pensa, sinte, actúa e reacciona ante 

momentos de estrés. A OMS defínea nun sentido positivo, considerándoa “un estado de 

benestar no que a persoa realiza as súas capacidades e é capaz de facer fronte ao estrés 

normal da vida, de traballar de forma produtiva e de contribuír á súa comunidade”. 

Aínda que a saúde mental está determinada por factores biolóxicos, nela ten unha gran 

influencia o ámbito socio-económico no que vive individuo, xunto con numerosos factores 

ambientais. Estes determinantes sociais adoitan aparecer cando a persoa nace e vanse 

acumulando conforme transcorre a súa vida. Así, independentemente da habilidade que un 

individuo teña para manexar os seus pensamentos ou emocións, os determinantes sociais 

tales como a pobreza, desigualdade, educación, desemprego, condicións laborais, exclusión 

social, discriminación, abuso, migración ou acceso limitado aos servizos sanitarios influirán 

no seu benestar mental. 
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Hai que ter en conta, por exemplo, que en países de ingresos máis baixos é máis difícil para 

a cidadanía adquirir un tratamento adecuado para calquera problema de saúde, incluído de 

saúde mental, ou que as barreiras xerais que afectan a varios ámbitos da vida cotiá de certas 

persoas poden supoñer aquí tamén unha fronteira importante, como ocorre no caso daquelas 

persoas que habitan en zonas rurais e non gozan dun bo sistema de transporte ou 

comunicación cos centros sanitarios. Estes factores teñen ademais unha gran importancia, 

pois son a parte que se pode modificar e pode axudar así a solucionar os problemas 

existentes. Débese aclarar tamén que no caso das nenas e nenos outro factor moi 

significante é a estrutura familiar. 

1.2.2. Que non é saúde mental: estigma, estereotipos e falsos mitos 

Dentro de todos os tipos e subtipos recoñecidos de enfermidades mentais, algunhas das 

máis comúns e crónicas son a depresión, ansiedade, esquizofrenia, abuso de alcohol e drogas 

ou TDHA (no caso de persoas menores). O feito de que estes exemplos sexan os máis 

habituais non implica que non existan moitas máis tipoloxías de enfermidades mentais ou 

que este ámbito da saúde siga sendo un dos menos normalizados a nivel social. Aínda que 

estes problemas afecten  a un gran número de persoas, todo o relacionado coa saúde mental 

está rodeado a nivel social de numerosos estigmas, 

estereotipos e falsos mitos. 

É común que cando unha persoa recoñece padecer 

un trastorno mental sexa identificada con certas 

características que normalmente non se 

corresponden en absoluto coa realidade, pero que 

están tan aceptadas socialmente que supoñen xa 

algo habitual que poucas veces é cuestionado. 

En todas estas ocasións estamos, en realidade, 

facendo fronte a factores que consideran os 

problemas de saúde mental algo fóra do común e que discriminan a aquelas persoas que o 

padecen. Adoitan establecerse estigmas cara aqueles que padecen este tipo de 

enfermidades identificando con eles certos comportamentos, atributos, trazos ou condicións 

e incluíndoos nunha categoría social cara a que se xera unha resposta negativa ou que se ve 

como inferior ou peor. 

Deste xeito non só se contribúe a arraigar aínda máis estas crenzas falsas senón que se está 

tamén situando nunha posición crítica a aqueles que non gozan dunha boa saúde mental, 

A segunda causa de morte 

entre a xuventude 

mundialmente é o suicidio, 

segundo asegura o estudo 

Global Mental Health. 

Prevention and Promotion, de 

Sabine Bährer-Kohler e 

Francisco Javier Carod-Artal) 
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pois poden decidir ocultalo para evitar situacións incómodas na súa vida cotiá ou incluso a 

nivel laboral. Estes estigmas están tan incrustados socialmente que incluso o círculo máis 

próximo (principalmente a familia) das persoas que teñen algunha enfermidade mental poden 

chegar a crelos, caso no que falariamos de autoestigmas. 

É fácil chegar a este punto debido ao estendidos que están os estigmas en todos os outros 

ámbitos sociais tales como a comunidade en si ou incluso os que existen entre os 

profesionais da saúde ou lexisladores. Outro fenómeno a destacar é tamén o efecto dos 

medios de comunicación, mediante os cales é moi sinxelo difundir entre millóns de persoas 

ideas que normalmente non están comprobadas científica ou obxectivamente, nun período 

curto de tempo. 

Do mesmo xeito que ocorre cos estigmas, fóronse creando tamén ao longo dos anos 

numerosos estereotipos e falsos mitos que se aplican a aquelas persoas que padecen algún 

problema de saúde mental. Estes últimos acéptanse como verdadeiros a nivel xeral pero só 

se fundamentan na súa transmisión de xeración a xeración ou en fontes non contrastadas. 

Non é inusual escoitar que as persoas con algún trastorno “non poden vivir en sociedade 

porque non se adaptan”, “son violentas e agresivas” ou que “non poden traballar”, sendo todas 

estas crenzas falsas. Con todo, seguen transmitíndose entre todos nós aínda actualmente, 

cando está comprobado que aqueles que sofren algún problema de saúde mental son 

perfectamente capaces de desenvolver unha vida normal, segundo os membros da 

asociación Obertament, que loita contra o estigma e a discriminación cara a saúde mental. 

Son tamén inapropiados os estereotipos creados arredor deste campo da saúde, pois existe 

a tendencia xeral de identificar certas características coas persoas que padecen unha 

enfermidade deste tipo, cando en realidade cada caso é diferente. Estes estereotipos adoitan 

facer maior dano cando se trata de valoracións negativas, como por exemplo considerar que 

a axuda profesional psicolóxica é “só para os tolos”, condicionando así as persoas afectadas 

á hora de buscar axuda. 

Ademais destes tres principais factores que estigmatizan a saúde mental debemos ter en 

conta tamén que, ao movernos nun contexto social, todas as partes deste van afectar ao 

problema dos prexuízos, en maior ou menor medida. Así, todo o contexto entra en xogo ao 

insinuar os exemplos citados, dende a ignorancia dos individuos ata o ámbito sociocultural 

no que estes se moven.  
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1.2.3. Situación nos últimos anos + pandemia 

A pandemia provocada a nivel global pola COVID-19 causou moitos danos a nivel persoal, 

sanitario, económico e medioambiental. Afectou, como xa se dixo, a absolutamente todos os 

ámbitos e segue tendo actualmente un forte impacto na nosa saúde mental. Este tipo de 

enfermidades aumentaron en número de persoas afectadas de xeito moi acusado coa 

chegada da COVID-19 e toda a situación que este virus provocou, e púxose de manifesto a 

urxente necesidade de reforzar a axuda sanitaria neste ámbito, segundo demostra un estudo 

realizado pola revista The Lancet.  

Déronse situacións que puxeron ao límite a capacidade de aguante mental da cidadanía, 

como no caso dos traballadores que debían realizar a súa actividade laboral dende os seus 

respectivos domicilios. Moitas destas persoas, nunca envoltas nunha situación similar, non 

foron capaces de distinguir entre as tarefas do ámbito laboral e a súa vida privada e 

doméstica, o que rematou en situacións graves de estrés. Algo moi semellante pasou cos 

estudantes, que en ocasións non dispoñían dos materiais necesarios para levar a cabo unha 

actividade académica normal e a presión de seguir mantendo bos resultados rematou 

causando situacións problemáticas. 

Este aumento dos problemas de saúde mental desembocou tamén nun intento de 

normalizalos en todos os ámbitos. Xurdiron así numerosos movementos que buscan axudar 

neste proceso de normalización, así como personalidades coñecidas ou publicacións nas 

redes sociais que achegan tamén o seu punto de vista a este ámbito. A nivel máis formal 

foron creadas ou aumentou o recoñecemento de certas organizacións de apoio a todos 

aqueles que sofren este tipo de enfermidades. 

Unha delas é Saúde Mental FEAFES Galicia, unha entidade sen ánimo de lucro que agrupa 15 

asociacións e ten presenza en máis de 30 localidades galegas. Os seus obxectivos son 

defender os dereitos e das necesidades das persoas con problemas de saúde mental, ofrecer 

servizos para mellorar a calidade de vida destas persoas, asesorar e representar ao 

movemento asociativo e deseñar e levar a cabo campañas de loita contra o estigma e accións 

de sensibilización sobre a saúde mental. Aínda que esta entidade xa existía antes da 

pandemia, cando a COVID chegou víronse obrigados a pechar os seus centros tras a 

declaración do estado de alarma, aínda que continuou levando a cabo o seu importante labor 

mediante atención telemática continuada e atención presencial nos casos máis complexos e 

urxentes. 

 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(20)30462-4.pdf
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1.2.4. Estatísticas 

Sempre que falamos dun tema de importancia como o é a saúde mental, as estatísticas son 

unha parte moi importante. Os números e datos que nos permiten saber a que situación nos 

estamos enfrontando. É por iso que a OMS realizou unha serie de estudos que nos permiten 

coñecer eses datos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. 

En total entre toda a poboación mundial 1 de 4 persoas sofren ou sufrirán nun futuro algún 

tipo de problema de saúde mental. Esta clase de problemas afectan a un total do 25% da 

poboación. 

Segundo a OMS, os problemas de saúde mental serán a principal causa de discapacidade no 

mundo no ano 2030. Destaca tamén que entre o 35% e o 50% das persoas que padecen un 

problema de este tipo non reciben ningún tratamento ou, se o reciben, non é o adecuado. O 

12,5% de todos os problemas de saúde están representados polos trastornos mentais, unha 

cifra maior que a do cancro e os problemas cardiovasculares. Outra cifra sobre a que poñer 

o foco: un total de 450 millóns de persoas en todo o mundo vense afectadas por un problema 

de saúde mental que dificulta gravemente a súa vida. 

De toda a poboación mundial cerca dun 1% desenvolverá algunha forma de esquizofrenia ao 

longo da súa vida e máis de 300 millóns de persoas do mundo viven cunha depresión; un 

problema de saúde mental que aumentou nun 18,4% entre 2005 e 2015. O 50% dos problemas 

de saúde mental en adultos comezan antes dos 14 anos e o 75% antes dos 18 e cerca de 

800.000 persoas suicídanse cada ano, sendo a segunda causa de morte en persoas de entre 

15 e 29 anos. 

Por outro lado, no ámbito español tamén temos uns datos que son á par sorprendentes e 

preocupantes, pois 1 de cada 4 persoas teñen ou terán algún problema de saúde mental ao 

longo da súa vida. O 6,7% da poboación española está afectada pola ansiedade, exactamente 

a mesma cifra de persoas que padecen depresión e en ambas afecta máis do dobre a 

mulleres (9,2%) que a homes (4%) 

O 88% dos labores de atención e apoio realízanas persoas coidadoras informais, é dicir, 

familiares, amizade… e entre o 2,5% e o 3% da poboación adulta ten un trastorno mental grave. 

Máis da metade das persoas cun trastorno mental que necesitan un  tratamento non o 

reciben, e unha porcentaxe significativa non reciben o adecuado. 

Case a metade dos españois de entre 15 e 29 anos (48,9%) considera que tivo algún problema 

de saúde mental. Entre o 11% e o 27% dos problemas de saúde mental en España pódense 
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atribuír ás condicións de traballo. O 9% da poboación ten algún tipo de problema de saúde 

mental e o 25% terao nalgún momento da súa vida. 

1.2.5. Prevención e promoción 

Os avances científicos no campo da saúde proporcionan os medios necesarios para o 

manexo, prevención e tratamento de diversas enfermidades; dándonos a cura para patoloxías 

físicas que aínda non coñeciamos. Por outra parte, na saúde mental, o manexo dos trastornos 

e as súas respectivas consecuencias é un proceso longo e complexo. Ademais, en moitos 

países, non se toma en conta como unha prioridade. 

De feito, nalgúns casos pódese ata chegar a estigmatizarse o asistir ao psicólogo ou 

psiquiatra. Con todo, co paso do tempo estase iniciando a implementación de modelos e 

programas de prevención e promoción da saúde mental. Non obstante, o camiño é longo e 

presenta moitas dificultades para unha correcta execución. 

A promoción da saúde mental consiste en accións que creen contornas e condicións de vida 

que propicien a saúde mental e permitan ás persoas adoptar e manter modos de vida 

saudables. Entre elas existen unha serie de accións para aumentar as posibilidades de que 

máis persoas teñan unha mellor saúde mental. 

Un ambiente de respecto e protección dos dereitos civís, políticos, socioeconómicos e 

culturais básicos é fundamental para a promoción da saúde mental. Sen todo o que 

proporcionan ditos dereitos resultaría moi complicado manter un bo nivel de saúde mental. 

Por outro lado, a prevención en saúde mental está dirixida a minimizar os factores de risco e 

a consolidar os factores protectores útiles ao longo da vida. Con isto, pódense modificar 

procesos que contribúen a desenvolver ou agudizar a enfermidade mental. 

Co uso dun modelo de prevención e promoción pódese axudar a ter un adecuado 

funcionamento nas actividades da vida diaria. Ademais, serve de apoio para que as persoas 

poidan estar capacitadas para resolver e manterse libres de problemas cognitivos, de 

conducta e emocionais que poden afectar o seu funcionamento xeral. 

1.2.6. Educación e saúde mental 

É moi importante educar sobre a saúde mental a todo o mundo, principalmente ás nenas e 

nenos para que desde moi pronto estean familiarizadas/os con diversos termos, situacións 

ou condicións que mesmo eles poden chegar a padecer nalgún momento. 
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Non soamente é importante ensinar isto, senón que tamén debemos ensinar a non 

estigmatizar determinadas situacións, e facer comprender á xente que acudir a un profesional 

non é algo que se deba xulgar, é algo que é necesario, importante, e tan normal coma ir a 

calquera outro especialista. 

A educación social e o respecto cara as persoas que padecen calquera tipo de problema de 

saúde mental son importantes e imprescindibles á hora de facilitar a súa inclusión social e 

acceso ao mundo laboral, estudantil… Por tanto, a eliminación dos estigmas sociais a través 

da educación fai posible que todas as persoas poidan expresarse e vivir en igualdade de 

oportunidades. 

UNICEF fala tamén disto, da importancia de que os estudantes nas aulas reciban unha 

educación sobre este tipo de temas, é fundamental entregarlles as ferramentas que lles 

permitan tomar conciencia de si mesmos, dos seus procesos cognitivos e as súas emocións 

así como das do resto. Por isto realiza unha importante campaña que reivindica isto, coa 

finalidade de garantir o dereito de cada crianza ao desenvolvemento, á educación e á saúde. 

Non soamente é importante educar desde o 

ámbito escolar, o familiar é un dos máis 

importantes. É necesario que a familia estea ben 

informada sobre a cuestión da saúde mental para 

poder así axudar a que os seus fillos e fillas ou 

calquera outro familiar próximo comprenda todo, 

dándolle así o que necesita para superar 

determinadas situacións, sentimentos… 

Moitos estudos psicolóxicos determinan que o 

apoio familiar en situacións de este tipo axuda 

aos pacientes, xa que son un elemento clave no 

proceso de recuperación, sendo provedores de 

información útil para a recuperación da persoa. 

Tamén proporciona seguridade, confianza e 

cariño, influíndo favorablemente á persoa que ten o problema. 

A saúde mental debe ser ensinada na maior cantidade de ámbitos posible, coa finalidade de 

comprendelos, prevelos ou tratar de axudar a levalos da mellor forma posible ás persoas. A 

educación é o primeiro paso para eliminar os tabús e os estigmas que a sociedade impuxo 

sobre este tema. 

É necesario que a familia estea 

ben informada sobre a 

cuestión da saúde mental para 

poder así axudar a que os seus 

fillos e fillas ou calquera outro 

familiar próximo comprenda 

todo, dándolle así o que 

necesita para superar 

determinadas situacións, 

sentimentos… 

 

 



 12 

2. Xornalismo e saúde mental 

2.1. Papel e responsabilidade dos medios de comunicación na saúde 

mental 

A saúde mental, a pesar de ser un tema de gran relevancia e importancia, non adoita recibir 

nin o tratamento que merece nin as formas coas que deberíamos de referimos a ela. 

É moi habitual que este tema vaia asociado a connotacións de estigma, infravaloracións ou 

discriminación. Chégase incluso a ocultar diagnósticos por medo á opinión pública, ao 

coñecido “que van pensar?”. E no proceso de normalización, en canto á saúde mental, os 

medios xogan un papel fundamental e decisivo. 

O xornalismo en xeral, e o papel do xornalista en particular, foi evolucionando ao longo dos 

anos da man da sociedade. As súas funcións aumentaron progresivamente: hoxe é 

considerado como un profesional con capacidade de educar ao seu público e de tratar de 

forma crítica a súa contorna, entre outras moitas habilidades. 

Como profesional cunha gran influencia e gran 

xerador da opinión pública, o xornalista debe 

construír unha realidade o máis accesible posible 

para a cidadanía. Unha das grandes 

responsabilidades que implica ter influencia sobre 

a opinión pública é a de contribuír a promover unha 

sociedade o máis próspera posible para evitar 

desigualdades, discriminacións, marxinacións, etc. 

De aí a importancia de que se utilice unha linguaxe 

inclusiva. 

Cómpre informar ao público lector cos termos correctos, evitando incluír o tema da saúde 

mental en titulares e noticias por outro motivo que non sexa a necesidade de expoñelo para 

que se comprenda ben o explicado. E dicir, evitar os sensacionalismos. O poder co que contan 

os medios e a transcendencia que teñen os seus contidos na sociedade é innegable, por iso 

é importante que a información que proporcionen sobre a saúde mental estea equilibrada, 

sexa obxectiva, inclusiva e elimine prexuízos e barreiras sociais. 

Moitas veces as redes sociais e os medios dixitais mostran unha imaxe, neste caso das 

enfermidades mentais, deformada, facendo ver os afectados como xente perigosa, sen 

Moitas veces as redes sociais 

e os medios dixitais mostran 

unha imaxe, neste caso das 

enfermidades mentais, 

deformada, facendo ver os 

afectados como xente 

perigosa, sen capacidade para 

avanzar ou mellorar 
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capacidade para avanzar ou mellorar. O problema desta deformación da realidade afecta 

sobre todo a crianzas e adolescentes, os cales están tamén expostos a través destas canles 

á violencia, escenas sexuais... creando isto problemas neles. 

Unha guía realizada pola asociación catalá Obertament (Guía de medios. Recomendaciones 

para informar sobre salud mental) distingue dous tratamentos distintos que os medios fan 

deste tema: por unha banda, pode faltar contexto e explicación do que precedeu ao suceso, 

dando lugar a que o paciente se vexa coma un tolo e, por outra, explícase a súa situación, o 

que levou a actuar dese xeito e a solución do que pasou.  

O camiño correcto polo que deben optar os medios de comunicación é o de dar a coñecer 

todo este tipo de enfermidades para ir reducindo o estigma que as arrodea e non permiten 

normalizalas.  

2.2. Xornalismo e saúde mental na actualidade 

Co paso do tempo o nivel de conciencia, por sorte, vai aumentando. Porén aínda queda moito 

que percorrer e mellorar. 

O papel dos xornalistas como responsables do uso da lingua é escoller aqueles termos que 

axuden a erradicar prexuízos e contribúan a reforzar comportamentos inclusivos. O público 

asimilará case sen previa reflexión as expresións que empregan os medios de comunicación. 

Deste xeito, dende un xornalismo igualitario, avanzariamos cara unha sociedade igualitaria, 

sen este primeiro paso, a devandita normalización será imposible. 

Por outra banda, non debemos esquecer que, como se mencionou anteriormente, as redes 

sociais tamén son medios de comunicación nos que os usuarios temos a responsabilidade 

sobre o que publicamos. 

O  primeiro paso desta normalización debe ir acompañada dun cambio de linguaxe ou de 

referencias. A saúde mental non é un fenómeno illado ou antinatural. Aquelas persoas que 

padecen problemas mentais non son nin máis perigosas nin máis violentas nin merecen un 

trato compasivo, ao contrario do que se adoita revelar. Por suposto, as xeneralizacións nunca 

son certas, de feito, cando se trata de problemas de saúde mental, afectan a cada persoa de 

forma moito máis diferente que  calquera outro problema de saúde. Isto non significa que, 

con ou sen tratamento, poidan levar unha vida normal. 

Tendo isto en conta, sempre será preferible empregar “persoas que conviven ou teñen 

problemas de saúde mental” que “enfermos mentais, vítimas, tolos, maníacos, imbéciles, 

dementes, psicóticos, bipolares ou depresivos”. 

https://consaludmental.org/publicaciones/Guia-medios-recomendaciones-informar-salud-mental.pdf
https://consaludmental.org/publicaciones/Guia-medios-recomendaciones-informar-salud-mental.pdf
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Escritores e produtores enfróntanse ao reto de empaquetar unha historia ben investigada de 

problemas mentais que sexa crible para as organizacións de saúde mental e paralelamente 

supoña un entretemento para o público. 

É importante sinalar que tanto os medios como os xornalistas, antes de mencionar ou tratar 

a saúde mental nunha reportaxe, deben preguntarse se a súa linguaxe ofende, se é necesaria 

a referencia aos trastornos mentais, se se contextualizou correctamente ou se fixo con fontes 

que amosen tamén a visión dos afectados, xa sexa a través de asociacións, con persoas que 

padecen a enfermidade ou o seu entorno próximo. 

 2.3. Suicidio. Efecto Wether vs. Efecto Papageno: breve explicación 

O efecto Werther e o efecto Papageno constitúen un dos debates máis recorrentes 

vinculados á saúde mental. Abarcan o suicidio. Pode preverse? Envían sinais á súa contorna 

aquelas persoas que van suicidarse? 

 
Efecto Werther vs Efecto Papageno. FONTE: Confederación Salud Mental España. 

Existe unha gran cantidade de documentos e investigacións acerca de se os medios inducen 

á imitación do suicidio (efecto Wether) é pola outra banda, que actúan como unha prevención, 

incitando un cambio de opinión en canto a suicidarse (efecto Papageno).   
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2.4. Normalización: relevancia de falar de saúde mental nos medios para 

conseguir a plena normalización 

Para conseguir a normalización necesitamos un cambio de actitude da sociedade respecto 

ao tema da saúde mental. Nunha sociedade a comunicación é fundamental e o papel dos 

medios pode axudar a que as persoas cambien o seu punto de vista. A falta de información 

ou a mala preparación dunha mensaxe poden crear prexuízos, o que leva a que as persoas 

con trastornos mentais estean en risco de quedar nunha posición de desigualdade 

comparada co resto da cidadanía. A boa comunicación é imprescindible para facer entender 

a unha sociedade a importancia de coidar a saúde mental e que as persoas con problemas 

mentais poidan contar co apoio de todos os seus membros. 

Os medios precisan usar unha linguaxe inclusiva e omitir expresións que dean unha imaxe 

negativa dos problemas mentais. En moitas ocasións móstrase ás persoas que conviven con 

eles de maneira deformada, como xente perigosa ou que supón un lastre para a sociedade. 

Isto afecta perniciosamente ao estado da saúde mental das persoas con trastornos, o que 

pode derivar en complicacións no seu tratamento –polos sentimentos de desesperanza, 

estrés, medo ou vergoña–. Os xornalistas, polo tanto, deben estar formados neste tema e 

prestarlle atención a todos os detalles á hora de falar del. A súa audiencia é influenciable 

polos medios, e cada un individualmente ten que coidar o uso do vocabulario, que debe 

reforzar sempre a inclusión e ser correcto para cada concepto. Un dos pasos para conseguir 

unha sociedade igualitaria é facer un xornalismo igualitario, polo que os medios teñen a 

responsabilidade de facer unha boa comunicación. 

Un dos grandes obstáculos para recalcar a importancia da saúde mental é que esta aínda é, 

en certo modo, un tema tabú. Cuestións relacionadas con esta cuestión non reciben a 

atención suficiente, o que parece ser máis prexudicial que nunca neste século XXI. Unha gran 

axuda por parte dos medios sería darlle unha maior visibilidade ás asociacións que traballen 

con persoas con problemas mentais, cubrir máis noticias sobre o tema ou realizar 

documentais e reportaxes. As entrevistas e demais contidos que ofrezan teñen que axustarse 

fielmente á realidade, sen sensacionalismos e respectando a intimidade das persoas. Os 

puntos clave son: escoitar, non especular sobre o que non se sabe, mostrar as experiencias 

de superación persoal e ter tantas testemuñas como sexa posible. Cada caso é diferente e é 

importante non xeneralizar. A atención da sociedade e a implicación constante dos medios 

axudan a crear un ambiente de empatía e aceptación. 
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 2.5. Saúde mental noutros medios: series, películas e entretemento 

Hai numerosos exemplos no ámbito cinematográfico de contido onde as enfermidades 

mentais teñen unha gran importancia na trama. Actualmente está bastante estendido incluír 

personaxes con enfermidades mentais e suicidios en series dirixidas a un público novo, como 

Euphoria (2019) ou 13 Reasons Why (2017). Na primeira, todos os personaxes principais teñen 

algún tipo de trauma que condiciona o seu carácter. A protagonista ten depresión, e un dos 

“viláns” presenta trazos sociópatas. En 13 Reasons Why, que foi adaptada dun libro, a trama 

principal é o suicidio dunha moza e como o protagonista vai descubrindo as súas razóns ao 

escoitar unha serie de cintas, gravadas por ela antes de quitar a vida. 

 
Fotograma da serie Euphoria (HBO). 

A película Girl, interrumpted (1999), que está baseada na biografía dunha escritora 

estadounidense, mostra o trato que recibían as persoas con trastornos mentais, sobre todo 

as mulleres, na década dos sesenta do século pasado. Avanzouse desde aquela época de 

encerro nos hospitais psiquiátricos e medicación indiscriminada, pero segue sendo necesario 

que os medios e institucións visibilicen máis a importancia de coidar a saúde mental. 
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3. Referencias. Fontes e entidades ás que recorrer  

A saúde mental conta a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico con numerosas 

entidades, organizacións e asociacións que traballan día a día na protección dos pacientes 

que sofren algún trastorno mental e psicolóxico, así como na promoción de información 

dentro do campo da psiquiatría ou psicoloxía e das enfermidades relacionadas.  

A nivel internacional atopamos entidades como a Federación Mundial de saúde Mental 

(WFMH segundo as súas siglas en inglés), encamiñada a mellorar a prevención dos 

trastornos mentais e emocionais así como o seu adecuado tratamento e atención. Neste 

ámbito está tamén o Treatment Advocacy Center, organización estadounidense sen ánimo de 

lucro dedicada a eliminar as barreiras para o tratamento eficaz de enfermidades mentais de 

maior gravidade e a promover leis e políticas de prestación de servizos psiquiátricos 

innovadores e de investigación.  

Desde o punto de vista europeo cómpre destacar 

o labor de entidades como a Mental Health 

Europe, a maior organización independente que 

representa tanto aos usuarios como aos 

profesionais dentro do ámbito da saúde mental. 

Esta organización agrupa a máis de 3000 ONG’s 

e asociacións de saúde mental en toda Europa 

para levar a cabo unha análise do 

desenvolvemento das políticas de saúde mental 

nos distintos países de Europa.  

Esta entidade pon de manifesto a necesidade de levar a cabo unha estratexia conxunta de 

saúde mental na Unión Europea para garantir a cohesión social, a sustentabilidade e o 

crecemento económico das comunidades e estados. Dentro de Europa pódense destacar 

tamén o labor de Eurohealthnet, asociación sen ánimo de lucro que inclúe institutos e demais 

autoridades que traballan na saúde pública. Estas autoridades ocúpanse da prevención de 

enfermidades, da promoción da saúde e do benestar e da redución das desigualdades. 

Ademais das anteriores, Europa conta cunha das entidades investigadoras máis importantes 

do planeta, o Consello Europeo do Cerebro (EBC segundo as súas siglas en inglés). É unha 

rede formada por sociedades científicas, organizacións de pacientes, sociedades 

profesionais e socios da industria, cuxa sede se sitúa en Bruxelas.  

Unha das entidades de maior 

importancia é a Asociación 

Galega de Psiquiatría (AGP) 

encargada do estudo e 

investigación no campo da 

psiquiatría así ́como de outras 

moitas como a FEAFES-

GALICIA 

https://wfmh.global/
https://www.treatmentadvocacycenter.org/
https://www.mhe-sme.org/
https://www.mhe-sme.org/
https://eurohealthnet.eu/
https://www.braincouncil.eu/
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A organización ten como fin último promover a investigación do cerebro para mellorar as 

vidas dos aproximadamente 179 millóns de europeos que sofren de afeccións cerebrais, 

mentais e neurolóxicas. Esta entidade busca difundir a importancia da interacción continua 

entre as distintas asociacións europeas para construír políticas conxuntas máis sólidas e 

crear así conciencia sobre o cerebro e as repercusións que as condicións neurolóxicas e de 

saúde mental poden ter na sociedade europea no seu conxunto.  

En España, as asociacións máis importantes son a FEAFES (Confederación Española de 

Agrupacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental). A súa misión é mellorar a 

calidade de vida das persoas con enfermidades mentais ou a SEP (Sociedade Española de 

Psiquiatría), sociedade científica cuxo obxectivo é promover o estudo e desenvolvemento da 

psiquiatría para fomentar a información e formación de profesionais do campo psicolóxico e 

neurocientífico. Igualmente quere contribuír na investigación de trastornos mentais, así como 

organizar reunións e encontros de estudosos interesados en cuestións básicas de psiquiatría.  

A nivel autonómico, unha das entidades de maior importancia é a Asociación Galega de 

Psiquiatría (AGP) encargada do estudo e investigación no campo da psiquiatría así como de 

outras moitas como a FEAFES-GALICIA que, do mesmo xeito que a entidade nacional, busca 

mellorar a calidade de vida das persoas que padecen problemas de saúde mental e das súas 

familias e achegados, defender os dereitos do colectivo e brindar apoio e coordinación ás 

máis de 12 asociacións galegas repartidas pola xeografía da comunidade que a integran. 

Dentro deste conxunto, cómpre mencionar a ABAC (Asociación de Bulimia e anorexia da 

Coruña), entidade encamiñada a conseguir mellores condicións asistenciais para as persoas 

afectadas polos Trastornos da Conduta Alimentaria (TCA). Hai moitas outras como a APEM 

(Asociación Pro Enfermos Mentais), situada na Coruña, ou a Asociación Galega de Saúde 

Mental.  

  

https://consaludmental.org/
https://consaludmental.org/
http://www.sepsiq.org/
http://www.sepsiq.org/
https://www.psiquiatriagallega.org/
https://www.psiquiatriagallega.org/
https://feafesgalicia.org/
https://www.abacoruna.com/
https://www.abacoruna.com/
https://apemcoruna.es/
https://apemcoruna.es/
https://www.agsm-aen.org/
https://www.agsm-aen.org/
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4. Lexislación sobre saúde mental 

4.1. Lexislación internacional 

Actualmente, as persoas con trastornos mentais atópanse nunha situación de estigma, 

discriminación e marxinalidade a nivel internacional. Por este motivo, precísase unha 

lexislación sobre saúde mental que proporcione un marco legal. Esta lexislación debe ser un 

proceso continuo no tempo, o que supón actualización, avaliación e tamén modificación 

periódica das leis existentes.  

A nivel internacional existen unha serie de acordos, tratados e convenios que envolven os 

países e que estes deben cumprir. Por unha parte, os tratados internacionais supoñen a 

obriga de respectar, cumprir e protexer os dereitos. Por outra parte, os acordos non son 

legalmente vinculantes. Existen tamén os convenios que xunto coas asociacións, 

organizacións e axencias garanten a protección dos dereitos humanos.  

En relación aos convenios, a gran cantidade existente supón a recolección de diferentes 

aspectos en cada un deles. Entre as disposicións máis importantes e comúns atópanse 

algunhas como a necesidade de que un médico sexa o único autorizado para determinar si 

existe trastorno mental. Ou outras como que a internación se atope probada por causa 

médica. Recóllese tamén un punto importante relacionado coa infancia que establece a 

protección fronte as prácticas nocivas para o desenvolvemento.  

No Dereito Internacional descríbese a necesidade de protección contra a discriminación. 

Faise especial fincapé na autonomía e liberdade aínda que tamén noutras cuestións como o 

acceso a servizos de saúde mental, a integración social ou un trato xusto.  

As institucións de saúde mental deben cumprir unha serie de requisitos cos seus pacientes. 

En primeiro lugar, todos serán respectados e informados dos seus dereitos. Durante a súa 

estancia, os pacientes deben ter asegurado o dereito a interactuar con outros e a estar en 

contacto co exterior, respectando sempre a súa privacidade. As instalacións deben atoparse 

en boas condicións e cos recursos suficientes. A información obtida en contexto clínico será 

confidencial. En caso de ser necesario tratamento, este será o menos alterador e restritivo 

posible, preservando a independencia do paciente. Neste contexto, só se poden aplicar 

tratamentos autorizados por lei e nunca operacións irreversibles ou experimentos e ensaios 

clínicos. Así mesmo, requirirase consentimento para subministrar calquera medicación. Os 

pacientes terán sempre acceso ao seu historial clínico e a posibilidade de presentar queixas 

en caso de desconformidade.  
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O modo de actuación da policía será comprensivo e humano. No caso de que se sospeite que 

un detido padeza un trastorno, este debe ser levado a un lugar de seguridade onde sexa 

avaliado por un profesional. Os axentes, así mesmo, serán os encargados de conducir ás 

institucións de saúde mental tanto aos pacientes que son enviados por primeira vez como 

aos ausentados sen permiso.  

O sistema de xustiza penal ten que preferir sempre o tratamento fronte ao encarceramento. 

O primeiro supón a imputabilidade e a posibilidade de posta en liberdade unha vez que o 

trastorno reflicta melloría. Así é todo, ten que considerarse as circunstancias do detido e do 

delito. En caso de que a persoa non teña capacidade para enfrontar un xuízo, este pode 

quedar suspendido ata que reciba tratamento. Se existe carencia de capacidade xurídica para 

a toma de decisións, esta será determinada ante un tribunal. De ser así, os pacientes terán 

dereito a estar representados por un defensor. Así mesmo, se o trastorno mental se 

desenvolve estando a persoa no cárcere, esta terá que ser trasladada a unha institución 

axeitada para tratala.  

Á marxe destas áreas, pero en relación con elas, hai outros aspectos que deben ser lexislados 

para contribuír ao benestar das persoas con trastornos mentais. Entre elas a preferencia polo 

ingreso voluntario, excluíndo determinados casos, e a revisión periódica das persoas 

ingresadas. Tamén o acceso a vivenda e os dereitos laborais. No ámbito da educación fálase 

da adaptación e da concienciación sobre os trastornos na etapa educativa. Así mesmo, hai 

que garantir todos os dereitos dos pacientes independentemente da súa condición.  

Os grupos vulnerables teñen que ser considerados como tal e actuar en consecuencia tendo 

especial coidado nestes casos, onde a súa condición pode agravar ou alterar os trastornos 

mentais.  

En resumo, as persoas con trastornos mentais tamén teñen dereito ao goce e protección dos 

dereitos humanos fundamentais. Como tal, os Estados deben dispoñer dos instrumentos 

adecuados para que estes principios se apliquen de maneira efectiva. En todo caso, a falta 

de recursos financeiros e profesionais non constituirá xustificación algunha para unha 

atención degradante ou trato inhumano.  

4.2. Lexislación europea 

A concienciación en materia de saúde mental supuxo a creación dunha serie de institucións 

e instrumentos xurídicos orientados a velar polos dereitos de persoas que se atopan nesta 

situación.  
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A nivel europeo, destaca o Consello de Europa, que supón a existencia dun marco legal. 

Engloba unhas garantías relativas aos dereitos humanos en xeral e á saúde mental en 

particular. A través das chamadas recomendacións do Consello de Europa preténdese 

asegurar a non discriminación e protección dos pacientes mentais, así como o seu trato digno 

e o seu dereito á información.  

En caso de ter que aplicar algunha medida excepcional como o illamento, o uso da violencia 

ou a omisión dalgún dato relativo ao seu diagnóstico, deberá facerse unicamente se non 

existe unha medida menos restritiva (especialmente en materia de internamento voluntario), 

mantendo sempre unhas garantías legais.  

Dentro do Consello de Europa existen tamén normas de aplicación directa, como o Convenio 

de Biomedicina (con carácter vinculante para os estados) ou o Convenio Europeo de Dereitos 

e Liberdades fundamentais.  

A pesar de producirse un cambio de paradigma en Europa, é certo que a nivel mundial as 

enfermidades mentais aínda supoñen grandes custos económicos para os Estados, as 

persoas e as súas familias. Tanto o goberno de cada país como o contexto sociocultural do 

mesmo, crea diferenzas entre rexións. Desta forma, a saúde mental queda relegada en moitos 

casos a un segundo plano, fundamentalmente en atención primaria.  

Por todo isto, ademais de supoñer uns custos maiores a longo prazo, perpetúase o estigma 

co que os pacientes da saúde mental teñen que lidar aínda a día de hoxe.  

4.3. Lexislación española 

A lei 14 / 1986, 25 de abril, Xeral de Sanidade pódese definir coma unha nova lei que nace da 

necesidade de creación dunha regulación que organice de distinta maneira o Sistema 

Nacional de Saúde. Esta Lei fundaméntase principalmente na creación dun novo Sistema 

Nacional de Saúde, cuxa principal diferenza é que ás funcións preventivas tradicionais lles 

sumarán outras novas, o que provocará o nacemento de novas estruturas públicas. 

Basicamente, pode entenderse como a creación dun novo sistema onde aparecen 

especificados os contidos máis relevantes en canto a materia sanitaria se refire.  

Da mesma maneira, establécense uns principios básicos coa finalidade de poder 

proporcionar atención sanitaria a toda a cidadanía. Estes principios están orientados 

fundamentalmente á promoción da saúde, prevención de enfermidades, non só a súa 

curación, así como a impulsar a igualdade en todos os niveis. Con isto último, faise referencia 

á igualdade entre homes e mulleres, a tratar de eliminar os desequilibrios por razón de 
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territorio ou condición social e económica... Cabe destacar tamén a importancia do papel das 

Comunidades Autónomas, xa que deberán crear os seus propios Servizos de Saúde 

respectando o marco legal desta nova Lei e os seus Estatutos de Autonomía.  

Ademais, é primordial destacar os dereitos nos que un/unha pode ampararse nas 

administracións públicas sanitarias, coma o respecto á personalidade, á dignidade humana e 

á intimidade sen que poida ser discriminado por razóns de xénero, discapacidade, orixe racial, 

etc. Ten dereito a recibir información sobre os servizos sanitarios, os procedementos dun 

prognóstico... En definitiva, a cidadanía ten todas as ferramentas necesarias á súa 

disposición, para así participar de forma activa nesta nova forma de organización do Sistema 

Nacional de Saúde.  

Con esta nova Lei perséguese principalmente a adaptación do Sistema Nacional de Saúde 

aos tempos que corren, cunha maior participación da cidadanía, a curación e a prevención de 

enfermidades, o compromiso do persoal sanitario e da sociedade coa Sanidade.  

4.4. Lexislación galega 

Nun momento no que os índices de suicidios de Galicia eran dos máis altos de España, 

emprendeuse unha iniciativa para impulsar unha Lei de Saúde Mental en Galicia. 

Un ano despois, contamos cun modelo integral e avanzado de atención sociosanitaria na 

nosa comunidade que ten o obxectivo de mellorar as condicións das persoas con problemas 

de saúde mental.  

Este modelo é coñecido como o Plan Galego de Saúde Mental, un plan regulado polo DOG 

que inclúe 98 proxectos, cun presuposto total de 83 millóns de euros dirixidos a prever a 

aparición de problemas de saúde mental entre a poboación galega, mellorar a asistencia 

socio-sanitaria das persoas que teñen algún trastorno mental e fomentar a investigación 

neste campo.  

Isto trouxo consigo a concesión dunha serie de dereitos ás persoas con algunha enfermidade 

mental, tales como a reexaminación periódica dun ingresado forzoso ou a posibilidade de 

rexeitar os tratamentos de soporte vital que alonguen sen necesidade o seu padecemento.  

O órgano que se encarga de regular todas as subvencións destinadas á saúde mental é a 

Consellaría de Sanidade, que leva dende 2006 axustándose ao Decreto Lexislativo 1/1999 do 

7 de outubro para levar a cabo a solicitude, tramitación e concesión destas subvencións, 

dirixidas a asociacións, federacións ou calquera outra entidade privada sen ánimo de lucro, 

que sexan titulares ou responsables na xestión dos centros de rehabilitación psicosocial e 
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laboral, pisos protexidos, vivendas de transición ou unidades residenciais situados na 

Comunidade Autónoma de Galicia e que leven a cabo actividades destinadas á rehabilitación 

das persoas con trastornos mentais persistentes.  

Para a concesión de calquera tipo de subvencións desta área, a entidade interesada deberá 

indicar coa maior precisión posible a onde irán dirixidos os fondos e os seus plans e prazos 

de actuación; tal e como indica o Diario Oficial de Galicia, xa sexa para a contratación de 

persoal dedicado á rehabilitación dos trastornos mentais persistentes ou para a atención, 

mantemento e xestión do piso protexido, vivenda de transición ou unidade residencial dirixida 

a prestar atención a estes colectivos.  
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5. Guía de boas prácticas 

5.1. Como abordar a saúde mental nos medios e recordatorios básicos 

O xornalista no seu traballo sempre ten que ter a ética por diante, abandonar o compromiso 

coa verdade non é un lapsus, é un grave fracaso ético. 

Os profesionais do xornalismo deben preocuparse polo que se vai publicar, pescudar se é 

certo, seleccionando e difundindo as noticias de forma veraz e ética. O compromiso 

fundamental do xornalista é a veracidade na redacción dos feitos, para o que debe orientar o 

seu traballo pola investigación precisa e a súa correcta divulgación. 

Sabendo que todas as noticias deben ser tratadas con veracidade, o xornalista chega a 

considerar o dilema ético da profesión: onde remata a vida privada e comeza a liberdade de 

información para o interese público? 

Enténdese por interese público o beneficio que se obtén da información e non simplemente 

o seu goce pola curiosidade individual. A prensa ten que saber diferenciar o interese público 

da curiosidade perversa que pide escándalo por escándalo. 

A pandemia da COVID-19 provocou problemas de saúde moi diversos, como o illamento, 

dificultades para conciliar a vida persoal e laboral, e todo isto afectou moito á saúde mental, 

provocando problemas de insomnio, estrés, ansiedade, depresión e pensamentos suicidas. 

Os colectivos específicos que foron máis expostos, como consecuencia do acceso limitado 

aos servizos de saúde, son as persoas migrantes e refuxiadas, as persoas sen fogar, os nenos 

e adolescentes sen escolarizar, as persoas desempregadas, os anciáns confinados no seu 

lugar de residencia, etc. 

É importante comunicar sobre saúde mental porque a comunicación axúdanos a lograr un 

cambio de actitude entre a cidadanía mediante campañas, accións e mensaxes que 

promovan un cambio na sociedade, contribuíndo a modificar e abandonar habilidades e 

comportamentos que non contribúen á integración nin á mellora da calidade de vida das 

persoas con enfermidade mental. 

A confianza da cidadanía, das institucións públicas e das organizacións sanitarias debe ser a 

base do noso traballo e para construír esta confianza é necesario saber comunicar o que 

facemos con transparencia. 
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A comunicación debe ser planificada a través dun plan que nos axude a organizar as nosas 

ideas e prioridades para establecer ideas que resulten coherentes. 

Sempre que facemos unha comunicación, esta debe ser planificada, responder a un motivo e 

corresponder aos obxectivos prioritarios, establecidos nunha estratexia de comunicación, e 

debemos organizar a estratexia máis axeitada para comunicarnos con eficacia. 

Unha estratexia de comunicación ten que ser realista e dentro das nosas posibilidades, a zona 

xeográfica na que estamos a traballar e cales son os nosos obxectivos. Debemos atopar un 

equilibrio entre o que queremos e o que podemos facer. 

A comunicación ten que existir fisicamente, hai que poñer por escrito os nosos obxectivos e 

estratexias para ter claro o que queremos e cales son as nosas prioridades, e debe ser 

coñecida e interiorizada por todos os membros do equipo para que se poña en práctica de 

forma coherente. 

5.2.  Influencia desde a infancia 

É sumamente importante tratar temas como a saúde mental e a intelixencia emocional dende 

a infancia. As crianzas, cada vez máis, consumen contidos violentos en diferentes 

plataformas que contribúen a que perciban con maior hostilidade as dinámicas cotiás e non 

vexan as consecuencias negativas da violencia. Deberíamos aproveitar estas plataformas 

para que os nenas e nenos aprendan sobre as súas emocións e normalicen os problemas de 

saúde mental dende pequenos. Desta maneira actuamos de forma preventiva para que, se 

nun futuro sofren algún problema deste tipo, saiban identificalo e non se sintan 

incomprendidos. 

Ademais, falar destas temáticas contribuirá a unha futura sociedade que deixe atrás os roles 

de comportamento, onde se poida falar con liberdade e sen prexuízos das emocións. 

5.2.1. Cuestións a evitar 

- Uso de titulares morbosos ou alarmantes que nomeen un diagnóstico de saúde 

mental. Soamente debemos nomear estes problemas cando é pertinente e necesario 

para a comprensión da noticia. 

- Falsas connotacións: 

o Sobre as persoas con problemas de saúde mental: non salientar unha ficticia 

imaxe de violentas, perigosas ou imprevisibles; poden levar unha vida normal 
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e non son incapaces de coidar de si mesmas nin de convivir co resto da 

sociedade. 

o Sobre as enfermidades mentais: non son algo infrecuente ou illado e, polo 

tanto, desvinculado das responsabilidades sociais; non son incurables e 

pódeas sufrir calquera.  

5.3. Comunicar saúde mental. Manual para entidades 

A falta de información e os prexuízos seguen a ser unhas das principais barreiras para que 

as persoas con  trastorno mental gocen das mesmas oportunidades co resto da cidadanía. 

Por iso é moi importante a correcta comunicación sobre saúde mental. 

Esta comunicación debe contribuír á creación dunha transformación social que permita a 

total integración de persoas con enfermidades de saúde mental na sociedade. Para isto é moi 

importante saber comunicar o que queremos e como o facemos. 

Para elaborar unha estratexia de comunicación debemos ser creativos para afrontar os novos 

retos. A táctica debe ser planeada anteriormente a súa execución para garantir o seu éxito. 

Debe ser interiorizada polos membros da organización. Ten que ser unha estratexia proactiva 

e non reactiva. Ter o tempo necesario para levala a cabo. Todos os seus elementos deben ir 

na mesma dirección. 

Aos medios interésalles o próximo, as denuncias, as historias humanas, a polémica, as 

alarmas sociais que se crean en momentos determinados… Estes teñen en conta unha serie 

de elementos a hora de elaborar e transmitir unha información.  

Malia iso, o xornalista debe buscar unha boa historia. E para iso debemos contar con 

portavoces que conten a súa vivencia ou perspectiva sobre a saúde mental. Debe valorarse 

que estas declaracións lle faciliten o traballo. Debemos ter preparados datos ou recursos que 

lle sexan de interese, xa que teñen unha serie de prazos ao traballar contra reloxo, para ofrecer 

a maior actualidade posible. Non é o noso inimigo, debemos ofrecerlles historias que sexan 

favorables para a causa e ser así o seu aliado. 
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5.4. Decálogo de recomendacións para os e as profesionais dos medios 

de comunicación ao informar sobre saúde mental 

Este decálogo recolle dez claves orientadas aos medios de comunicación a hora de informar 

sobre saúde mental. A finalidade deste documento é realizar unha labor pedagóxica nos 

medios e na sociedade sobre como tratar os problemas de saúde mental e as persoas que 

padecen estes. 

1. Debemos abordar o tema tendo en conta o punto de vista das persoas que padecen 

problemas de saúde mental. Este tipo de información dende a primeira persoa 

mediante declaracións ou entrevistas permite un achegamento e normalización. 

2. Documentarse sobre o tema antes de elaborar calquera información. Para iso 

podemos acudir a expertos que nos aporten o seu punto de vista e coñecemento sobre 

o punto en cuestión. 

3. Coñecer e tratar con persoas con este tipo de problemas. Non se debe asociar a saúde 

mental coa violencia ou perigosidade. 

4. Todos somos iguais. As persoas que padecen este tipo de problemas viven, senten e 

queren igual ca ti. Non deben ser estigmatizadas nin discriminadas. 

5. Representar visualmente as persoas con problemas mentais é complicado xa que o 

seu aspecto físico non cambia. Por iso debemos usar imaxes realistas. 

6. Escoller correctamente as palabras. Evitar utilizar termos que poidan resultar 

ofensivos coma: trastornado, enfermo mental, esquizofrénico, autista… 

7. Ter en conta que a cada persoa os problemas aféctanlle de distinta forma.  

8. Evitar estigmatizar actuacións. Un problema mental NON debe usarse para explicar 

unha conduta perigosa. 

9. NON ao paternalismo. Non se debe abordar o tema dende a pena ou a mágoa. 

10. Todos debemos contribuír para evitar á estigmatización e discriminación cara as 

persoas con problemas de saúde mental. 

5.5. O suicidio e o seu trato nos medios de comunicación 

O suicidio constitúe un tema complexo á hora de ser tratado nos medios de comunicación. 

Hai que ter en conta que non sempre está vinculado a cuestións relacionadas coa saúde 

mental, pero os medios de comunicación débeno ter presente á hora de tratar o tema xeral 

dos coidados mentais, e da súa importancia nas nosas vidas. 

En primeiro lugar, hai que contemplar en que situación se encontra o tratamento dos 

falecementos por suicidio. Moitos medios de comunicación rexeitan a idea de darlle voz aos 
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diferentes casos, ás cifras e, como consecuencia, rexeitan tamén visibilizar a información que 

posibilita certa axuda nestes casos. Existe unha crenza estendida de que falar do suicidio nos 

medios de comunicación poden influír nos casos, facendo que o numero destes aumente. 

Isto é o que se denomina “efecto Werther” ou “efecto imitación”, polo cal non sacar as noticias 

sobre suicidios formaría parte dunha estratexia para que os usuarios dos medios non o 

“imitasen”. 

Por outro lado, antes de barallar como falar do suicidio, cómpre contextualizalo na nosa 

sociedade. O suicidio é un grave problema dentro da saúde pública. Isto é algo que nos 

compete a todas/os como colectivo. É unha realidade sobre a que deberíamos ter 

información verídica e segura. Non son por tanto axeitadas informacións como as que se 

promoven no Libro de estilo de El País: “[...] estas noticias incitan a quitarse la vida a personas 

que ya eran propensas al suicidio y que sienten en ese momento un estímulo de imitación. 

Los suicidios deberán publicarse solo cuando se trate de personas de relevancia o supongan 

un hecho de interés general ”. 

5.5.1. Por que debemos falar do suicidio nos medios de comunicación? 

O primeiros dos efectos -e o máis evidente- de falar do tema do suicidios nos medios de 

comunicación é o efecto da visibilización. Tratar correctamente os casos de mortes por 

suicidios nas noticias pode informar ás persoas alleas a este tema e crear nelas unha 

perspectiva de compresión e empatía. Outros xéneros xornalísticos máis específicos como 

os documentais e as reportaxes poden aportar esta información de maneira máis específica 

e detallada. Tamén isto pode repercutir nas persoas vinculadas ao suicidios; os medios 

sempre son unha boa plataforma para poñer o acento nunha mensaxe esperanzadora e na 

importancia de buscar axuda. 

Por outra banda, ademais de informar, os medios tamén teñen o poder de desmentir todos 

aqueles mitos e falsas informacións que se foron instaurando no razoamento das persoas, e 

que asociaron connotacións erróneas ao suicidio. 

En definitiva, o labor do xornalista nos medios pode contribuír a rematar co tabú que hai sobre 

o suicidios á hora de tratalo culturalmente. É por isto que dende fai varios anos organizacións 

como a OMS (Organización Mundial da Saúde) están traballando para darlle aos 

comunicadores distintas pautas á hora de tratar estes temas.  

A OMS publicou tres documentos dirixidos aos profesionais dos medios de comunicación. O 

primeiro, do ano 2000, titulado “Prevención del suicidio. Un instrumento para profesionales 

de los medios de comunicación.”, elaborouse como parte do proxecto SUPRE, a iniciativa 
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mundial da OMS para a prevención do suicidio. En canto a estrutura, inclúe: introdución, 

impacto sobre o suicidio, fontes de información fiables, recomendacións sobre como 

informar en xeral, recomendacións sobre como informar dun suicidio en específico, 

suministro de información sobre a axuda que hai dispoñíbel, resumo sobre que facer e que 

non facer e máis referencias bibliográficas. 

O segundo documento, publicado en 2008, é máis completo. Este documento inclúe unha 

guía rápida para os profesionais dos medios, introdución, achados científicos do efecto 

contaxio, cobertura informativa responsable, fontes de información confiable e outros tipos 

de medios de comunicación. 

No terceiro documento non se invalida nada do incluído nos anteriores, e engádese outra guía 

rápida (na que se retoma a diferenciación entre “que facer” e “que non facer”), e achados 

científicos desta vez do chamado efecto protector. Extraendo unhas pautas máis teóricas e 

xerais das recomendacións da OMS encontramos: 

1. Referirse á morte por suicidio como un feito, non un logro. 

2. Resaltar alternativas ao suicidio, xa sexa a través de información xenérica ou a través 

de historias de persoas, ilustrando como afrontar circunstancias adversas, 

pensamentos suicidas e como pedir axuda. 

3. Proporcionar información sobre recursos comunitarios e liñas de axuda. Son moitas 

as persoas, familiares, amigos, asociacións, profesionais dos equipos de atención 

primaria, saúde mental e outros recursos sanitarios; que poden ofrecer axuda. 

4. Proporcionar información sobre factores de protección, factores de risco e sinais de 

alerta. 

5. Transmitir a posible asociación entre a depresión, e outros trastornos mentais, e as 

condutas suicidas, trastornos para os que existe tratamento. 

6. Ofrecer unha mensaxe de solidariedade aos sobreviventes en momentos de profunda 

dor e proporcionar os datos de contacto (páxinas web) dos grupos de apoio para 

estes.  

7. Sempre que sexa posible, intentar reflectir a magnitude do problema (10 suicidios 

diarios en España, primeira causa de morte externa desde 2008, o dobre de persoas 

mortas por accidente de tráfico), en lugar de centrarse única e exclusivamente no feito 

en si. 
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5.5.2. De que forma debemos abordar o tema do suicidio? 

A maneira na que se aborda este tema, a linguaxe que empregamos ou a colocación da noticia 

no xornal pode ser fundamental, e polo tanto debe facerse cunhas certas pautas, o máis 

concretas posibles. 

O primeiro punto polo que debe pasar un xornalista é a formación no tema do que vai falar, 

así como a súa investigación. Debemos tomar como fontes aquelas que sexan fiables e que 

se adapten ás necesidades da información que queremos contar. Algúns exemplos de fontes 

poden ser: 

- INE (Instituto Nacional de Estatística) 

- Fundación Española para a Prevención do Suicidio. Observatorio do suicidio en 

España. 

- Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 

- World Health Organization, WHO. Mental Health Suicide data. 

- Organización Mundial da Saúde, OMS. 

Ademais é importante que á hora de recadar testemuñas se fagan as preguntas adecuadas. 

Non debemos caer no sensacionalismo. Tampouco debemos sacar conclusións propias ou 

facer xuízos de valor (non relacionar o suicidio nin con algo positivo nin con algo negativo), 

como relacionar o sucedido con feitos do pasado da persoa. Hai que intentar evitar definir as 

causas ou establecer relacións causa/efecto. Se temos a oportunidade, hai que facer 

preguntas curtas e directas, que fosen previamente seleccionadas e preparadas, pasadas 

tamén por un filtro para non ferir a 

sensibilidade de ninguén. Debemos tamén 

evitar o morboso e sempre situar en 

primeiro lugar o respecto á familia e á 

propia persoa. Non é apropiado publicar 

datos persoais (como por exemplo o 

nome ou a dirección do domicilio), nin 

incluír imaxes recuperadas das redes 

sociais persoais, ou en xeral imaxes de 

persoas achegadas ao loito. 

Á hora de redactar non temos que dar detalles de como se realizou, nin describir o método ou 

en xeral non debemos aportar datos confusos. A linguaxe tamén é importante. É conveniente 

evitar termos ou expresións como “epidemia de suicidios”, “intento de suicidio frustrado”, ou 

Debemos equilibrar o número de 

noticias sobre as morte por suicidio 

con noticias que tamén aporten o 

testemuño de persoas que conten 

historias de superación 

https://www.ine.es/
https://www.fsme.es/
https://www.fsme.es/
https://consaludmental.org/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/es
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evitar palabra ‘suicidio’ dentro dunha metáfora; “suicidio político”. Cómpre empregar en 

termos xerais “mortes por suicidio”, mellor que simplemente “suicidios”. Por outro lado, se 

imos falar da intervencións dos servizos de emerxencia, non debemos situalos nunha 

situación de “salvadores”, e sempre é mellor falar de axuda para evitar criminalizar a outra 

parte. En definitiva, debemos ser coidadosos/as co vocabulario, coas expresións e coas 

connotacións que lle damos ás palabras que se empregan. 

Utilizar titulares rechamantes e morbosos para que a xente se interese pola nosa noticia non 

está entre as recomendacións. Así como tampouco o está colocar a noticia na portada. O 

axeitado sería que a situásemos nunha sección relacionada coa temática ‘sociedade’ ou 

‘saúde’. 

Debemos equilibrar o número de noticias sobre as morte por suicidio con noticias que tamén 

aporten o testemuño de persoas que conten historias de superación. É moi importante facer 

fincapé nos recursos existentes reais, na importancia da continuidade terapéutica e na 

dispoñibilidade de apoio aos sobreviventes e familias. 

En conclusión, os medios de comunicación teñen unha capacidade de influencia amplísima, 

e dentro deles os e as xornalistas son quen de visibilizar temas que son importantes na nosa 

sociedade. Hai que actuar con responsabilidade e formarnos todo o posible para que, dende 

o altofalante que supón ter espazo nun medio, se proxecten as mensaxes correctas da forma 

correcta. 

5.5.3. 024: teléfono de atención a condutas suicidas 

Durante a elaboración desta guía o Ministerio de Sanidad do Goberno de España puxo en 

marcha o teléfono de asistencia a persoas con condutas suicidas. A subdirectora de 

Coñecemento da Saúde da ONG que xestiona o servizo, Fátima Caballero, explicou, tal e como 

recolle o diario El País,  que o servizo será atendido por un equipo cualificado e 

multidisciplinar que garantiza a atención sen esperas en calquera momento. “Dará resposta, 

prevención e soporte emocional a persoas que pensen en quitar a propia vida”.  

Máis información sobre este servizo aquí. 

5.6. A saúde mental no ámbito do xornalismo 

A saúde mental sempre foi un tema tabú nas redaccións dos medios. Os xefes e o 

departamento de recursos humanos sempre o deixaron de lado ou directamente non o 

trataron. Ademais, o xornalismo é unha profesión que xera moito estrés pola alta 

https://www.sanidad.gob.es/linea024/home.htm
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conectividade, a atención á actualidade e as actividades multitarefa propiciadas pola 

tecnoloxía. 

É sabido que é un traballo causante de estrés, mais iso non impide que poñamos o foco na 

saúde mental dos profesionais que se dedican ao xornalismo. Así como tamén debería ser 

labor da dirección dos medios recoñecer, protexer e axudar aos empregados que teñan 

calquera problema de saúde mental. 

Non obstante, o común nas redaccións é unha cultura tóxica centrada na competitividade e 

na inseguridade á hora de traballar, o que demanda establecer unha conexión e 

dispoñibilidade case total. Esta situación agravouse en grande medida coa situación de 

pandemia. 

Nunha enquisa realizada polo International Center for Journalists e o Tow Center a 1400 

xornalistas identificáronse os retos asociados á saúde mental como un dos principais 

factores máis estresantes da pandemia. 

O traballo dende os fogares acrecentou esta sobrecarga de traballo e a cobertura informativa 

de noticias relacionadas coa COVID-19, mortes e perda de postos de traballo multiplicaron o 

impacto na saúde mental dos xornalistas. Ademais, ao estar na primeira liña de cobertura 

informativa expuxéronse a críticas, ameazas e noticias falsas. 

5.6.1. The Self-Investigation e Mar Cabra 

Ante esta situación creouse The Self-Investigation, unha iniciativa global centrada no coidado 

da saúde mental dos xornalistas fundada por Mar Cabra, xornalista española gañadora do 

Premio Pulitzer.  

Mais a traxectoria de Cabra non remata aí, pois foi líder do Consorcio Internacional de 

Periodistas de Investigación (ICIJ) que xa en 2016 revelou o caso dos Panamá Papers. Labor 

semellante que o ICIJ volvería realizar co caso dos Pandora Papers a finais de 2021, pero xa 

non baixo a dirección de Mar Cabra. 

https://theselfinvestigation.com/es
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Logotipo de The Self-Investigation 

Despois dun percorrido de éxito no xornalismo de investigación, Mar Cabra decidiu abandonar 

esta rama da profesión e centrar os seus esforzos na investigación e coidado da saúde 

mental no xornalismo. 

5.6.2. Casos concretos 

Ela relata a súa propia experiencia, comezou a súa traxectoria profesional na televisión con 

depresión, unha das enfermidades con máis casos diagnosticados no mundo segundo a 

OMS. Moitos compañeiros insistíanlle en que non dixera nada porque ía afectar moi 

potencialmente no seu currículo. Isto é un claro exemplo representativo do tabú que supón 

falar sobre saúde mental no ámbito dos medios de comunicación. En principio non debería 

haber diferenza entre solicitar unha baixa por unha doenza física ou mental, pero esta 

diferenciación si existe no ámbito laboral á hora de percibilo. 

Asóciase erroneamente esta condición cunha menor valía como profesional, pero hai que 

lembrar que somos persoas antes que xornalistas. Non somos máquinas de intelixencia 

artificial que informan da actualidade, senón que temos sentimentos e emocións que nos 

condicionan e nos fan vulnerables, ao mesmo tempo que únicas e valiosas. 

Outro dos problemas ocasionados no xornalismo é a síndrome do “traballador queimado” ou 

burnout. A falsa obriga do xornalista de ter que estar conectado á actualidade e ao traballo a 

todas horas xera tanto estrés e ansiedade que acaban por queimar aos profesionais. Mar 

Cabra tamén desvela que pasou por esta situación e, como comentábamos anteriormente, a 

súa valía como profesional non se viu resentida. 

Esta situación de burnout medrou especialmente nos xornalistas freelance, que traballan por 

conta propia para outros medios, e vense obrigados a non rexeitar as propostas que lles fan 
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por medo a perder oportunidades. A inestabilidade sumada a dependencia das empresas, fai 

que o traballo sexa aínda máis duro a nivel mental. Ademais, aos xa citados, súmanse outros 

problemas de saúde mental, coma a ansiedade ou o estrés postraumático. 

A transición tecnolóxica que realizaron os medios cara o dixital obrigou aos xornalistas a 

unha maior conectividade. Logo de acabar a súa xornada laboral, poden levar traballo, atender 

máis reunións, estar en contacto co xefe, etc. Deste xeito o descanso redúcese e, en conxunto 

cos altos niveis de estrés derivados da práctica profesional, repercute na saúde mental. É 

fundamental respectar os horarios de descanso, os tempos de desconexión... en definitiva, 

poñer límites.  

Unha máxima que Mar Cabra recalca é a importancia dos límites no ámbito laboral: se un día 

traballamos na casa ata as once porque nolo pide o xefe, quizais a semana seguinte teñamos 

que traballar media hora máis. Respectar os límites e os descansos é clave para o noso 

coidado persoal. 

Ás veces temos unha pequena cantidade de estrés que non se mostra nin se manifesta. 

Encontrámonos ben, pero, a medida que o estrés se vai acumulando, deixamos de estalo e 

podemos ver afectada a nosa saúde. O coidado da saúde mental depende en certa medida 

de nós mesmos, pero tamén é clave o entorno que nos rodea. 

5.6.3. The Self-Investigation. Unha iniciativa global 

A iniciativa fundada por Mar Cabra nace no ano 2020, no medio dunha situación de pandemia 

que orixinou e acrecentou moitos problemas de saúde mental, pero que tamén contribuíu a 

achegar este problema aos medios. 

Non é un proxecto que se xestase da noite á mañá. Mar Cabra viña traballando neste ámbito 

xa dende había catro anos e fundou, xunto con Aldara Martitegui e Kim Brice, The Self-

Investigation nun dos momentos máis duros a nivel de saúde mental colectiva. Neste 

proxecto imparten formación para xornalistas e directores de medios, cuxos puntos 

principais son a autoxestión do estrés e a xestión do mesmo, relacionado co emprego da 

tecnoloxía dixital. Tamén proporcionan coaching persoal para as necesidades dos clientes e 

dedican especial atención aos grupos máis vulnerables: os freelance e as mulleres, que se 

teñen que facer cargo en diversos países do coidado do fogar. Xa formaron a máis de 750 

xornalistas en catro continentes. 
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6. Glosario 

6.1 Definicións 

6.1.1. Diferenza entre enfermidade e trastorno 

A enfermidade é un proceso de afección dun ser vivo caracterizado pola falta de saúde. Debe 

ter unha orixe coñecida, un tratamento médico, pautas comúns, un prognóstico e un 

diagnóstico fiable. 

Un trastorno pode considerarse como unha descrición dunha serie de síntomas, accións ou 

comportamentos. Adoita estar asociado a desordes relacionados con patoloxías mentais 

aínda que tamén se asocia a alteracións dos procesos cognitivos e afectivos do 

desenvolvemento, considerando que existe unha diferenza significativa respecto ao grupo 

social maioritario onde se inclúe a persoa. Na maioría dos casos o desenvolvemento é 

anormal dende a primeira infancia e, só en contadas excepcións, as anomalías maniféstanse 

por primeira vez despois dos cinco anos de idade. 

En termos xenéricos, por trastorno pode entenderse simplemente unha alteración do estado 

de saúde normal debido, ou non, a unha enfermidade. O ámbito no que é máis frecuente falar 

de trastornos é na saúde mental. Un trastorno mental adoita ser entendido como un cambio 

desadaptativo (e por tanto problemático) que afecta aos procesos mentais. 

Deste xeito, o concepto de trastorno serve, simplemente, para describir os sinais do estado 

de anormalidade e de alteración da saúde no que se atopa unha persoa; mentres que o de 

enfermidade sinala unha relación de causalidade, porque inclúe as causas concretas da falta 

de saúde. 

6.1.2. Vocabulario básico para xornalistas 

Os periodistas non teñen que ser eminencias en todos os campos, polo que sempre é mellor 

contactar con profesionais de confianza (psicoanalistas, psicólogos…) para que nos axuden 

a valorar un caso, escoller as palabras adecuadas e cubrir un caso co maior respecto e tacto 

posible. 

Se unha persoa que loita contra un cancro, por exemplo, pode ser tratado polos medios como 

una heroína, non debemos permitir que no caso das enfermidades mentais esta loita se 

traduza nunha burla ou estigma. 
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Listaxe de palabras 
Ansiedade: proceso emocional que involucra reaccións corporais, pensamentos e 

sensacións. Todos os seres humanos a experimentan. Ademais, permite a preparación ante 

un estímulo percibido como ameaza. 

- No caso da ansiedade patolóxica, falamos da alteración de dito proceso de 

preparación. Vólvese intenso e permanente no tempo, ante eventos que 

frecuentemente non esixirían necesariamente esta resposta. 

Ansiedade social: medo ou ansiedade ante situacións sociais. As persoas con dito 

diagnóstico temen sentirse avergonzadas en situacións onde deben falar en público ou 

coñecer persoas novas. 

Agorafobia: temor a estar solo, en lugares públicos dos que sería difícil escapar ou nos que 

non se podería recibir axuda en caso de incapacidade. Como transportes públicos, espazos 

abertos e sitios pechados. Tamén ao facer cola, estar nunha multitude ou simplemente fóra 

da casa. 

Depresión: síndrome caracterizado por un estado de infelicidade na maior parte do día ou 

diminución notable do interese ou pracer por actividades. Produce alteracións en patróns de 

sono, axitación ou retraso psicomotor, fatiga ou falta de enerxía, sentimento de inutilidade ou 

culpa, alteración da capacidade de concentración e pensamentos de morte recorrentes. 

Enfermidade mental: alteración na forma na que se experimentan ou expresan emocións, na 

forma na que se pensa sobre un mesmo, o mundo ou os outros.  A forma na que o individuo 

se comunica produce un sufrimento ou efecto negativo na vida da persoa. 

Esquizofrenia: grupo de trastornos psicóticos caracterizados pola disociación intrapsíquica 

que produce bloqueo ou falla de coherencia no pensamento, despersonalización, autismo, 

alteracións psicomotrices, trastornos de afectividade, alteracións sensoriais e perceptivas. 

Evoluciona habitualmente con exacerbacións e remisións e pode levar a unha síndrome 

deficitaria da personalidade. 

Fobia: medo excesivo, irracional e persistente fronte dun obxecto, actividade ou situación 

determinados, que ocasiona un intenso desexo de evitar aquilo que se teme. Para que a fobia 

teña entidade clínica, o medo ten que ser recoñecido polo individuo que o sofre como 

excesivo e irracional e a conduta de evitación ten que orixinar algún grao de incapacidade. 

Medo: é unha emoción básica con alta carga biolóxica. Permite dar respostas de protección 

principalmente mais tamén de evitación e escape ante un perigo real ou percibido. 
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Pánico: estado de medo intenso e desproporcionado que dura uns minutos como máximo. 

Caracterizase por pensamentos ou sensacións corporais intensas asociadas cunha 

percepción de ameaza inminente. 

Trastorno bipolar: caracterízase pola alternancia de episodios maníacos e depresivos 

separados por períodos de estado de ánimo normal. Durante os episodios de manía, o 

paciente presenta un estado de ánimo exaltado ou irritable. As persoas que presentan 

episodios maníacos e non sofren fases depresivas tamén se clasifican dentro do diagnóstico 

de trastorno bipolar. 

Trastorno por estrés postraumático: trastorno mental caracterizado pola presenza dun 

trauma na vida da persoa, que causou secuelas importantes, levando a que dita experiencia 

impacte nos comportamentos, emocións, pensamentos e sensacións da persoa, máis alá do 

acontecido no evento xa presentado. 

TCA (Trastorno da conduta alimentaria): trastorno psicolóxico grave que produce alteracións 

na conducta alimentaria. A persoa afectada mostra unha forte preocupación en relación co 

seu peso, coa súa imaxe corporal e ca alimentación. Algúns TCA son: anorexia nerviosa, 

bulimia nerviosa, trastorno por evitación ou por atracón. 

TOC (Trastorno obsesivo-compulsivo): trastorno mental no que as persoas teñen 

pensamentos, sentimentos, ideas, sensacións (obsesións) e comportamentos repetitivos que 

os impulsan a facer algo unha e outra vez (compulsións). 

TLP (Trastorno límite da personalidade): é unha afección mental pola cal unha persoa ten 

patróns prolongados de emocións turbulentas ou inestables. Estas experiencias interiores a 

miúdo lévanos a ter accións impulsivas e relacións caóticas con outras persoas. 

TDAH (Trastorno por déficit de atención): trastorno do neuro-desenvolvemento orixinado na 

infancia e que afecta ao longo da vida. Se caracteriza pola presenza de tres síntomas; déficit 

de atención, impulsividade e hiperactividade motora ou vocal. 

Trastorno antisocial: é unha afección mental pola que unha persoa ten un patrón prolongado 

de manipulación, explotación ou violación dos dereitos doutros, sen ningún remordemento. 

Este comportamento pode causar problemas nas relacións ou no traballo e, a miúdo, é 

delictuoso. 

Trastorno delirante: é un trastorno psicótico que se caracteriza pola presenza dunha ou máis 

ideas delirantes sen que haxa presente outra patoloxía significativa. As ideas delirantes son 

crenzas falsas, que aparecen por unha inferencia incorrecta, non compartida polas outras 
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persoas e que se manteñen pola insuficiencia de información que vaia en contra da crenza. 

Un aspecto importante a destacar en este trastorno es la ausencia de Insight (conciencia), a 

persoa non é consciente de que ten un trastorno mental. 

TEA (Trastorno do espectro autista): uso do termo Asperger mal empregado. É unha afección 

neurolóxica e de desenvolvemento, que comeza na infancia e dura toda a vida. Afecta a como 

unha persoa se comporta, fala con outros e aprende. 

Saúde mental: estado completo de benestar nas diferentes áreas do ser humano, non só se 

refire a ausencia de enfermidade, senón ao estado de calidade de vida na sociedade, 

comunidade e coas persoas. 

Síndrome de Burnout: É o síndrome do traballador queimado, visible no caso do xornalista. A 

falsa obriga que sinte o profesional de ter que estar sempre pendente da actualidade e do 

traballo a todas horas. Isto xera ansiedade que remata por queimar aos xornalistas. 

6.2. Uso das palabras 

6.2.1. Palabras que non debemos empregar 

O uso de termos de saúde mental fóra de contexto é un lastre para darlle a visibilidade 

correcta a estes problemas. En consecuencia, facilitamos aquí unha táboa que explica cales 

son as palabras que debemos evitar, como podemos substituílas e porqué as evitamos. 

Tolo: é unha palabra imprecisa e contribúe aos prexuízos. 

Demente e perturbado: non se pode empregar como sinónimo dunha enfermidade mental. 

Lunático: ten un significado diferente ao que se emprega nun contexto de enfermidade 

mental. 

Trastornado: deberíase matizar que tipo de trastorno ten unha persoa, evitar as 

xeneralizacións. 

Maniático e paranoico: deberíase contar cun diagnóstico clínico para non cometer erros. 

Psicópata: evitar este adxectivo, e asegurarse de que é unha persoa cun diagnóstico clínico 

adecuado. 

Esquizofrénico, psicótico, depresivo e enfermo mental: soamente se é un dato relevante para 

a información. 
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Manicomio: Termo anticuado. 

Psiquiátrico: aínda que non é incorrecto, non é adecuado. 

Evitar Uso preferible Razóns para evitalas 

Nomear a unha persoa pola súa 

enfermidade (unha anoréxica, unha 

psicótica, un enfermo mental...) 

 

 

Unha persoa que ten 

ou tivo anorexia, 

depresión... 

 

Non debemos limitar unha 

persoa á súa enfermidade. 

Uso de termos como tolo, tarada, 

demente... 

 

 

Unha persoa cun 

problema de saúde 

mental. 

Non debemos vincular a estas 

persoas coa perigosidade, 

comportamentos estraños ou 

burlas. 

 

Termos como esquizofrénico ou 

depresivo para describir situacións 

caóticas, irracionais ou extravagantes. 

Así mesmo, as referencias a trastornos 

como o bipolar ou o TOC para salientar a 

realidade dun suxeito que realmente non 

os padece. 

 

Uso de adxectivos ou 

recursos lingüísticos 

que non fagan 

referencia á saúde 

mental.  

O uso destes adxectivos 

promove moitos prexuízos e 

banaliza estas problemáticas 

sobre as que a sociedade ten 

moi pouca información. 

 

 

 6.2.2. Palabras e expresións que debemos empregar 

“Persoa con” (esquizofrenia, episodios psicóticos, enfermidade mental, depresión, etc.) e 

soamente se é un dato relevante para a información. 

Centro de saúde mental ou centro de atención, en vez de manicomio. 

Unidade hospitalaria psiquiátrica en vez de psiquiátrico. 
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