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o esforzo incansable que debemos seguir facendo e o 
compromiso que hoxe adquirimos convosco.
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CAPÍTULO 1

Prólogo

Non nos pesan as palabras se é que 
están impregnadas de xustiza.
 
As palabras xustas alumarán unha 
visión da saúde mental en positivo, 
xusto o que necesitamos. A regra 
que rexe é: a máis información, máis 
xustiza e menos estigma.

É fundamento inaprazable introducir elementos 
de xuízo no debate social que redunden nunha 
maior comprensión dos procesos que rodean á 
saúde mental; unha realidade difícil de seu, e cuxa 
normalización require de solucións complexas.

A isto dedicámonos no movemento asociativo 
SALUD MENTAL ESPAÑA.

Sendo así, debemos de introducir polo menos tres 
liñas de reflexión para que toda información que 
teña á saúde mental como protagonista teña á súa 
vez un centro, unha orixe que dea luz e nos leve a 
ese máxico momento que é o entendemento.

Nun primeiro momento, debemos de conciliar a 
idea de que o colectivo de persoas que convivimos 
cun problema de saúde mental é do máis diverso. 
Cada persoa é depositaria dunha circunstancia 
vital, máis aló de se ten ou non un diagnóstico. 
Cada un estamos nunha fase de recuperación 
distinta, e presentamos unhas necesidades, unha 
gravidade e unhas potencias que nos caracterizan.

Devandito isto, temos que rehuir de toda 
xeneralización.

Se destacamos o trastorno mental como causa 
dun suceso negativo ou violento sen máis, en 
verdade estamos a faltar á dignidade e bo nome 
dunha inmensa maioría; estaremos a perpetuar 
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un estigma, un rexeitamento que nos prohibe 
participar na sociedade como membros de pleno 
dereito. Aquí, a responsabilidade dos medios de 
información é máxima. 

En segundo lugar, hai que marcar na conciencia 
colectiva a idea veraz de que a saúde mental é un 
tema que nos afecta a todos en conxunto e por 
igual.

Tradicionalmente, e falo de min, o trastorno 
mental era algo que lle pasaba a un veciño ou ao 
familiar dalgún coñecido. Ao ter por seguro que 
unha de cada catro persoas pasará por algún tipo 
de problema de saúde mental ao longo da súa vida, 
a sociedade estará máis preparada para articular 
unha resposta. É así, a sociedade da información, 
da esixencia e da competitividade é un medio 
agresivo para a mente.

Por fin, temos que traspasar o 
relato do drama, das familias 
desfeitas, da persistencia dos 
síntomas, e situar á persoa como 
ser social, que necesita dun rol 
social para alcanzar o benestar 
psíquico.

Chega un punto na recuperación 
dunha persoa no que necesita un 
alento para o fin ao que estamos 
chamados: ter un proxecto de vida 
independente.

Non é pouco. Non o esquezamos: 
a vida é un lugar para vivir.

Agora só queda informar 
en consecuencia; e prestar 

xuramento de non faltar nunca á beleza, nin a 
ningunha das súas formas.

O día que a sociedade entenda que a diversidade 
na función mental é signo de riqueza, poderemos 
dicir que o estigma foi un mal soño.

Basilio García Copín

Responsable do Comité Pro Salud Mental en Primera Persona 
da Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
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CAPÍTULO 2

‘AS PALABRAS SI IMPORTAN’ 

Este é o título que lle deu a Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA a esta guía de estilo, 
que ten como obxectivo ofrecer a xornalistas 

datos e claves sobre o uso máis adecuado da 

linguaxe á hora de informar acerca de temas 

ou aspectos relacionados coa saúde mental.

Co fin de que os e as profesionais da 
comunicación poidan xerar información veraz, 

contrastada e avalada polos 35 anos de traballo 
da Confederación, edítase esta Guía que xa tivo 
dúas edicións anteriores: unha en 2003 e outra 
en 2008. Nesta nova versión actualízanse datos, 
revísanse contidos, propóñense novas fórmulas 
comunicativas e ponse o foco nas novas realidades 
que se deben ter en conta.

Ao longo dos anos, o colectivo de persoas con 
problemas de saúde mental e as súas familias e 
contorna viviu baixo a lousa do estigma. Unha 
lousa moi pesada, cargada de falsos estereotipos 
e prexuízos, que non permitiu a estas persoas dar 
grandes pasos cara á súa integración na sociedade, 
a súa recuperación ou a súa reconquista de 
dereitos.

Os medios de comunicación xogan un papel 
fundamental e definitorio á hora de acabar con 
ese estigma. Utilizar as palabras adecuadas, 

ofrecer información con carácter positivo 

que promocione o coidado da saúde mental, 

evitar a estigmatización a través de imaxes, 

proporcionar datos contrastados ou permitir 

que sexan as persoas con trastorno mental 

as que conten as súas propias historias, son 
algunhas das claves que poden axudar a romper 
esta lousa definitivamente.

Introducción
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INTRODUCCIÓN

Nesta Guía de Estilo atoparás propostas de uso 
da linguaxe, exemplos de imaxes que poden 
acompañar ás informacións e temas que poden 
resultar de interese para tratar en medios. 

Ofrécense ademais os testemuños dalgúns 
membros do Comité Pro Salud Mental en Primera 
Persona da Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA e exemplos de campañas e boas prácticas 
que se levaron a cabo para mostrar os problemas 
de saúde mental desde un enfoque positivo.
 
A nova edición pretende ser moi visual, atractiva 
e sobre todo precisa, co fin de que as persoas que 
se dedican á comunicación e á información teñan 
sempre como referente este documento á hora de 
tratar temas relacionados coa saúde mental.

O filósofo e científico Henri Poincaré 
dixo que “unha palabra ben elixida 
pode economizar non só cen palabras 
senón cen pensamentos”. Polo tanto, 
‘As palabras si importan’.

Esta Guía de Estilo (...) ten como obxectivo ofrecer 
a xornalistas datos e claves sobre o uso máis 

adecuado da linguaxe á hora de informar acerca de 
temas ou aspectos relacionados coa saúde mental
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A saúde mental

EN CIFRAS
No mundo

1 DE CADA 4
persoas terá un trastorno 

mental ao longo da súa vida. 

de todos os problemas de saúde 

está representado polos trastornos 

mentais, unha cifra maior á do cancro 

e os problemas cardiovasculares.

da poboación mundial desenvolverá 

algunha forma de esquizofrenia ao 

longo da súa vida.

dos problemas de saúde mental en 

adultos comezan antes dos 15 anos, e o 

75 % antes dos 18.

de persoas no mundo viven con 

depresión, un problema de saúde 

mental que aumentou un 18,4 % entre 

2005 e 2015.

persoas suicídanse cada ano, sendo a 

segunda causa de morte en persoas de 

entre 15 a 29 anos.

de persoas en todo o mundo vense 

afectadas por un problema de saúde 

mental que dificulta gravemente a súa 

vida.

non recibe ningún tratamento ou non 

é o adecuado. 

ENTRE O 35% E O 50%

O 12,5% 450 MILLÓNS

UN 1%

O 50%

MÁIS DE 300 MILLÓNS

UNHAS 800.000

OS PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL SERÁN A PRINCIPAL 
CAUSA DE DISCAPACIDADE NO MUNDO EN 2030.

Datos ofrecidos pola Organización Mundial da Saúde



SAÚDE MENTAL EN CIFRAS

En España

da poboación de España está afectada 

por ansiedade, exactamente a mesma 

cifra de persoas con depresión. En 

ambos casos, é máis do dobre en 

mulleres (9,2 %) que en homes (4 %).
1

da poboación adulta ten un trastorno 

mental grave. Isto supón máis dun 

millón de persoas.
2

da poboación ten algún tipo de 

problema de saúde mental e un 25 % 

terao nalgún momento ao longo da 

súa vida, segundo a OMS. 

das persoas con trastorno mental que 

necesitan tratamento non o reciben, 

e unha porcentaxe significativa non 

recibe o adecuado.
2

de mozos de entre 15 e 29 anos (30 

%) sufriron síntomas de trastorno 

mental no último ano.
3

 

persoas con problemas de saúde 

mental están desempregadas (82 %) .
5

dos problemas de saúde mental poden 

atribuírse ás condicións de traballo.
4

 

dos labores de atención e apoio 

realízanas coidadores informais 

(familia, amigos etc.).

O 88%

ENTRE O 2,5% E O 3%

O 9%

2 MILLÓNS

8 DE CADA 10

ENTRE O 11% E O 27%

O 6,7%

MÁIS DA METADE

(1)  Enquisa Nacional de Saúde de España de 2017.                                                                                                                                                                                                                        

(2)  Estratexia en Saúde Mental do Sistema Nacional de Saúde 2009-2013.           

(3)  Barómetro Vida y Salud da FAD.

(4)  “Costes socio-económicos de los riesgos psicosociales”. Secretaría de Salud Laboral y Medio ambiente UGT-CEC, 2013.                                                                           

(5)  ‘El empleo de las personas con discapacidad 2017’. Instituto Nacional de Estadística.

1 DE CADA 4 PERSOAS TEN OU TERÁ UN PROBLEMA 
DE SAÚDE MENTAL AO LONGO DA SÚA VIDA. 
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Os medios de comunicación xogan un papel 
fundamental na percepción que a sociedade ten 
da realidade. Teñen a capacidade de reforzar 
prexuízos e estereotipos, pero na mesma medida 
tamén poden loitar contra eles. 
 
No ámbito da saúde mental, aínda existen 

moitas ideas erróneas e mitos que contribúen 
a crear estigma nas persoas cun problema de 
saúde mental. É importante que os medios 
sexan conscientes de que o tratamento 

mediático que dan á saúde mental pode evitar 

a discriminación e contribuír a que sexan 

cidadás de pleno dereito.
 
O estigma aparece cando vemos á persoa cun 
problema de saúde mental como “o outro” ou 
“a outra”. Facer esa diferenciación entre “elas” 
e “nós” pódenos conducir a esquecer que 1 de 
cada 4 persoas ten, tivo ou terá un problema 
de saúde mental ao longo da súa vida. Todos e 

todas podemos ser ese “outro” ou esa “outra” 

nalgún momento das nosas vidas. Ou talvez o 
sexa algún familiar, amigo/a ou compañeiro/a de 
traballo. E con todo, a pesar de ser un problema 
de saúde tan habitual, as persoas que padecen 
un problema de saúde mental adoitan aparecer 
nos medios cualificadas como “perturbadas”, 
“violentas” ou como alguén a quen temer ou 
rexeitar.
 
Os medios de comunicación están formados 
por profesionais do xornalismo que poden 

(e deben) concienciarse, a nivel individual, 

da realidade e diversidade dos distintos 

colectivos para mostrar á poboación unha 

imaxe real das persoas con problemas de 
saúde mental. Pola contra, os comunicadores 
e as comunicadoras poderían transmitir, de 
forma inconsciente e como parte da sociedade 

O tratamento 
mediático    

da saúde mental
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O TRATAMENTO MEDIÁTICO

Os medios de 
comunicación 

xogan un papel 
fundamental na 
percepción que a 
sociedade ten da 
realidade. Teñen 
a capacidade de 

reforzar prexuízos 
e estereotipos, pero 
na mesma medida 
tamén poden loitar 

contra eles

que son, falsas crenzas e estereotipos que a 
miúdo perpetúan o estigma cara ás persoas con 
problemas de saúde mental. 

CADA NOTICIA CONTA.                                  
CADA ARTIGO É IMPORTANTE
Aínda que nos últimos anos houbo unha mellora 
no trato mediático da saúde mental, segue 

transmitíndose de forma sutil e algunhas 

veces explícita unha imaxe errónea e 

negativa dos problemas de saúde mental. 
En diarios e informativos, estas noticias adoitan 
aparecer na sección de sucesos, establecendo 
unha relación entre condutas antisociais e o 

trastorno mental. Seguen elaborándose titulares 
a miúdo alarmistas e sensacionalistas. As poucas 
informacións positivas tenden a ser paternalistas 
e destacan as carencias e necesidades, pasando por 
alto as capacidades da persoa. De cando en cando, 
o problema de saúde mental móstrase como unha 
circunstancia máis da persoa, en lugar de como a 
súa calidade fundamental.
 
Para coñecer unha realidade, non hai mellor 
maneira que achegarse a ela e dar voz ás 
protagonistas, que non son outras que as propias 
persoas con problemas de saúde mental. Por 
todo iso, os medios (prensa, radio, televisión, 
internet) deben ter en conta varios factores á hora 
de elaborar informacións sobre saúde mental: a 
linguaxe que empregan, as imaxes que escollen 
para ilustrar a noticia, os temas que elixen e as 
voces coas que narran. 
  

Todos os titulares que aparecen nesta 
guía son exemplos reais e publicados 
en distintos medios de comunicación 
españois.
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CAPÍTULO 4

4.1. A

LINGUAXE
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A SOLUCIÓN: 

Documentarse antes de reproducir 
estereotipos

 
A pesar da falta de tempo coa que nos atopamos 
no noso día a día, é fundamental facer un 
traballo de documentación para evitar reproducir 
estereotipos, ideas antigas e falsas crenzas 
que perpetúan o estigma en saúde mental. O 
principal problema é non chegar nin sequera 
a cuestionarnos se o que estamos a piques de 
reproducir se axusta á realidade. Cando evitamos 
transmitir prexuízos, estamos a contribuír á 
inclusión destas persoas na sociedade.
 
Para iso, debemos ter claro que as persoas que 
teñen este tipo de trastornos:
 
• Non son violentas e/ou agresivas debido 

ao seu problema de saúde mental. 

• Non son irracionais.

• Poden traballar, ter fillos e amizades, 

igual que calquera outra persoa.

• Non teñen unha dobre personalidade.

• Non teñen por que ser xenios ou artistas.

La genialidad y el trastorno 

mental, a un paso

O PROBLEMA: 

Ter prexuízos e concepcións erróneas PARA 
TELO 
CLARO...

MITO: “Todas as persoas con problemas de saúde 
mental son xenios ou artistas”.

REALIDADE: As persoas con problemas de saúde 
mental non teñen por que destacar en ningún campo 
artístico.
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PARA 
TELO 
CLARO...

MITO: “As persoas con problemas de saúde mental 
non poden convivir co resto”.

REALIDADE: En absoluto, ter un problema de 
saúde mental non impide levar unha vida normalizada 
nin estar plenamente integrado na sociedade. Todas as 
persoas podemos ter algún problema de saúde mental 
nalgún momento das nosas vidas e se nos afastan da 
nosa familia e amizades, iso só pode empeorar o noso 
sufrimento.

A SOLUCIÓN: 

Falar de “persoas con problemas de 
saúde mental”

 
As persoas definímonos segundo numerosos 
aspectos da nosa vida: a idade, o emprego, as 
relacións sociais, o estilo de vida… Falar de 
“enfermos mentais” é reducir á persoa a unha soa 
das súas circunstancias. Esta etiqueta resignifica 
toda a súa vida pasada e futura, converténdoa 
nunha soa cousa: a enfermidade, marcando así a 
noticia. 
 
Ademais, aínda que o termo “enfermidade 
mental” parece algo neutro, o certo é que leva 
implícitos moitos estereotipos negativos que 
inevitablemente acaban vinculándose á persoa.
 
Para evitar isto, podemos substituír o termo 
“enfermos e enfermas mentais” por “persoas con 
problemas de saúde mental” ou “persoas con 
trastornos mentais”. Desta forma, mostramos 
o problema de saúde mental como unha 
circunstancia máis da persoa.

Un enfermo mental 

pide en el Congreso 

eliminar estigmas

O PROBLEMA: 

Falar de “enfermos e enfermas 
mentais”
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O PROBLEMA: 

Etiquetar ás persoas sustantivando a 
súa condición

El Supremo reconoce 

a un esquizofrénico 

orensano su derecho a 

votar

A SOLUCIÓN: 

Mostrar ás persoas (cun problema de 
saúde mental) de forma integral

 
As persoas, sas ou enfermas, son ante todo 
persoas. As persoas con problemas de saúde 
mental, do mesmo xeito que calquera outro 
individuo, teñen múltiples facetas (laboral, 
persoal, familiar etc). Por iso, non se deben 
mostrar de forma unidimensional.
 
Por tanto, debe evitarse etiquetar os 
individuos sustantivando a súa condición: “un 
esquizofrénico”, “un depresivo”, “unha anoréxica” 
etc. O feito de empregar esta linguaxe contribúe 
ao estigma, xa que reduce a persoa a unha única 
característica: o seu trastorno mental, cando se 
trata dunha circunstancia máis da súa vida. Da 
mesma forma que dificilmente oiremos falar dun 
“sidoso” ou dun “canceroso” para referirnos a 
persoas con estas doenzas, a recomendación é non 
usalo tampouco no caso da saúde mental. 

O PROBLEMA: 

Uso inapropiado de termos da saúde 
mental noutros contextos

La esquizofrenia del PSOE: 

los socialistas se alegrarán 

si Rajoy es investido

Aluvión esquizofrénico de 

goles en Dortmund

A SOLUCIÓN: 

Coidar a linguaxe para non frivolizar

 
Especialmente en artigos de opinión ou na sección 
de deportes e cultura (onde a liña divisoria entre 
información e opinión non é tan precisa), úsanse 
en ocasións elementos e terminoloxía do campo 
médico para describir situacións, persoas ou 
cousas que nada teñen que ver cos problemas 
de saúde mental. Por exemplo, no caso da 
esquizofrenia, úsase a miúdo para adxectivar unha 
situación caótica, irracional, extravagante etc.
 
Existen outras moitas expresións que transmiten 
o mesmo significado e non contribúen á 
estigmatización. O uso inapropiado e pexorativo 
destes termos fai que as persoas que teñen estes 
trastornos poidan sentirse ofendidas, á vez que 
prexudica a imaxe social das persoas cun problema 
de saúde mental.
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O PROBLEMA: 

Confundir o “trastorno mental” con 
outro tipo de discapacidades

A SOLUCIÓN: 

Recorrer a fontes veraces para 
transmitir información exacta

En xeral, existe unha notable confusión entre 
o que é un trastorno mental e outro tipo 
de problemas de saúde que poden implicar 
discapacidade. O resultado é que a información 
que se transmite adoita ser inexacta ou errónea.
 
Un problema de saúde mental é unha 
alteración de tipo emocional, cognitiva e/ou do 
comportamento na que quedan afectados procesos 
psicolóxicos básicos como son a emoción, a 
motivación, a cognición, a conciencia, a conduta, 
a percepción, a aprendizaxe ou a linguaxe. Isto 
dificulta a adaptación da persoa á contorna 
cultural e social na que vive, e crea algunha forma 
de malestar subxectivo. Nalgúns casos pode causar 
discapacidade, pero con atención adecuada, moitas 
persoas con problemas de saúde mental manteñen 
a súa autonomía e capacidades persoais, sen 
presentar situación de dependencia algunha.

O PROBLEMA: 

Titulares alarmistas ou morbosos

La traumática vida 

de Sinead O’Connor: 

maltratos, vejaciones y 

un trastorno bipolar

El Congreso reconoce 

el derecho a votar de 

100.000 discapacitados 

intelectuales
*

A SOLUCIÓN: 

Falar con naturalidade dos problemas 
de saúde mental

 
A miúdo nos titulares sintetízase a información 
de maneira incorrecta e simplista. Nos últimos 
anos, co auxe da internet, dos medios dixitais e 
das redes sociais, esta situación é cada vez máis 
común, xa que son os titulares máis rechamantes 
os que conseguen máis visitas e, polo tanto, os que 
xeran máis retorno de investimento. Isto, unido 
á inmediatez dos medios dixitais, provoca que os 
titulares poidan cobrar un carácter alarmista e 
morboso.
 
É necesario falar dos problemas de saúde 
mental con naturalidade, do mesmo xeito que 
se fai cunha gripe, un traumatismo ou unha 
discapacidade física. As dificultades de saúde 
mental son un problema de saúde máis, e así 
deben ser tratadas a nivel mediático. Para iso, as 
persoas con problemas de saúde mental poden 
mostrarse en situacións normais e correntes na 
comunidade: fogar, traballo, lecer ou situacións 
sociais. Tampouco é conveniente establecer 
contraposicións entre “persoa cun problema de 
saúde mental” e “persoa normal”. 
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PARA 
TELO 
CLARO...

Esquizofrenia Demencia / 
Enfermidade de 
Alzheimer

Trastorno bipolar Dano cerebral 
adquirido

Autismo /                  
Síndrome de Asperger

Síndrome de Down

Epilepsia

Enfermidades 
neurodexenerativas

Trastorno límite da 
personalidade (TLP)

Depresión

Ansiedade

Trastornos da 
alimentación

QUE ENTENDEMOS 
POR PROBLEMA 

DE SAÚDE MENTAL

QUE NON É UN 
PROBLEMA DE 
SAÚDE MENTAL

*

Nota: Esa cifra é en realidade a suma de persoas con 

discapacidade intelectual, persoas con problemas de 

saúde mental e persoas con deterioración cognitiva, os 

tres colectivos aos que beneficiou a reforma electoral.
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4.2. As

IMAXES
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As imaxes, xa sexan fotografías ou vídeos, que 
os medios escollen para ilustrar as noticias sobre 
saúde mental, son tan importantes como o texto 
á hora de ofrecer unha información afastada 
de estigmas. Poden contribuír a perpetuar 
estereotipos, pero tamén poden axudar a que a 
sociedade teña unha percepción máis positiva 
deste colectivo.

Representar visualmente os 
problemas de saúde mental 
pode resultar complexo. Os 
trastornos mentais non cambian 
o aspecto físico da persoa, e por 
tanto son “invisibles” á mirada 
do lector/a ou do espectador/a. 
Con todo, esta peculiaridade 
non debe suplirse con imaxes 
sensacionalistas que aumenten o 
estigma.

Unha maneira de non caer 
na estigmatización é falar da 

saúde mental en positivo. Por 
exemplo, tal e como se fixo na 
campaña “Queremos ser felices” 
de SALUD MENTAL ESPAÑA 
ou a campaña “Tu toque 
especial”, da asociación AGIFES.
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QUE IMAXES CONTRIBÚEN Á 
ESTIGMATIZACIÓN SE SE EMPREGAN 
CONTINUAMENTE E, POLO TANTO, 
DEBERÍAN TRATAR DE EVITARSE?

Imaxes nas que as persoas 
aparecen en actitudes pasivas, 
sen ningún tipo de interacción 
social.

Imaxes que transmiten 
sensacións como soidade e 
illamento.

Imaxes que transmiten medo, 
angustia e desesperación.

Imaxes que transmiten 
desequilibrio.

Por exemplo, fotos de persoas coa mirada perdida, 
tendidas no chan, tapándose a cara, ou en longos 
corredores escuros con luz ao final, mesmo co 
rostro e a voz distorsionados.
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Estes son exemplos 
de como desde a Área 
de Comunicación de 
SALUD MENTAL ESPAÑA 
ilustramos conceptos 
evitando fomentar unha 
visión negativa da saúde 
mental.
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PARA 
TELO 
CLARO...

MITO: “Os problemas de saúde mental non se curan”.

REALIDADE: Coa atención e o apoio adecuados, 
as persoas con problemas de saúde mental poden 
recuperarserecuperarse.

Como a ti, tamén nos custa atopar 
imaxes (como ilustrar o invisible?), así 
que se necesitas axuda, chámanos ao 
teléfono 91 507 92 48 ou escríbenos a                                       
comunicacion@consaludmental.org.



GUÍA DE ESTILO | SAÚDE MENTAL E MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 4

4.3. Os

TEMAS
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A ELECCIÓN

A primeira decisión á que se enfrontan os medios 
de comunicación é a elección dos temas que 
van tratar. É importante que a saúde mental 

teña espazo nos medios, xa que a Organización 
Mundial da Saúde (OMS) estima que no ano 2030 
os problemas de saúde mental serán a principal 
causa de discapacidade no mundo, 
polo que non hai dúbida de que son 
informativamente relevantes.

Ademais, elixir falar de saúde 
mental nos medios é o primeiro 

paso para que a poboación 

empece a falar diso con 

naturalidade. 

Un dos exemplos máis claros 
de temas que historicamente se 
silenciaron en saúde mental é o 
suicidio. En España, 10 persoas 
ao día falecen por esta causa. 
Os medios poden ser aliados na 
prevención dando cobertura a esta 
realidade, pero sempre seguindo as 
recomendacións da Organización 
Mundial da Saúde (OMS) que 
aparecen indicadas na campaña 
#HablaDelSuicidio de SALUD 
MENTAL ESPAÑA.
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O ENFOQUE

Unha vez elixido o tema, o seguinte paso é 
decidir o enfoque: desde que punto de vista imos 
contar a historia? O enfoque pode ser a diferenza 
entre contribuír á estigmatización ou axudar á 
inclusión.

NON: Caer en estereotipos de xénero

Ás mulleres con discapacidade en xeral, e ás que 
teñen un problema de saúde mental en particular, 
parece negárselles por principio a posibilidade de 
ser esposas ou compañeiras, nais, profesionais... 
e a tendencia é tratalas desde a compaixón e o 
paternalismo.

SI: Aplicar a perspectiva de xénero en 
saúde mental

É necesario dar voz e protagonismo ás mulleres 
que teñen un trastorno mental. Tradicionalmente, 
estes problemas de saúde víronse como unha 
“debilidade de carácter” ou unha “culpa”, prexuízos 
que, no caso das mulleres, se aplican con máis 
intensidade.
 
Os medios de comunicación deben 
comprometerse a erradicar esta imaxe errónea 
e dar a coñecer a visión en primeira persoa e as 
actividades das mulleres con problemas de saúde 
mental. 
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NON: Mostrar sempre unha visión 
negativa dos trastornos mentais

É necesario e fundamental reivindicar os dereitos 
das persoas con problemas de saúde mental. Con 
todo, a elección de temas sempre en negativo é 
unha forma de estigmatización.

SI: Falar da saúde mental en positivo

É conveniente que os medios transmitan tamén 
unha visión positiva dos problemas de saúde 
mental, prestando máis atención ás capacidades 
das persoas e menos aos límites. Neste sentido, 
pode darse cabida a temas como o acceso ao 
emprego, a boa convivencia, as relacións sociais 
satisfactorias, os programas de atención eficaces 
etc. 

NON: Usar unha visión paternalista

El relato de un enfermo 

mental emociona a la 

Reina y al Congreso

Á hora de falar de problemas de saúde mental, 
os medios empregan en ocasións unha visión 
paternalista e lastimera, que non visibiliza as 
capacidades da persoa, senón que fomenta unha 
imaxe dependente e pouco autónoma.

SI: Menos compaixón, mais dereitos

Un trato correcto dos problemas de saúde mental 
nos medios baséase no respecto, na igualdade
e na confianza nas capacidades da persoa. Non 
é conveniente mostrar os trastornos mentais de 
forma dramática nin sensacionalista, 
nin recorrer gratuitamente a aspectos 
emocionais que poidan espertar 
sentimentos de paternalismo, 
compaixón, curiosidade morbosa, 
sobreprotección, distanciamento, 
frivolidade etc. As persoas con 
problemas de saúde mental teñen os 
mesmos dereitos que calquera outra 
persoa. O que necesitan son recursos 
adecuados para poder exercer 
plenamente estes dereitos.
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NON: Vincular violencia e saúde mental

É bastante frecuente atopar noticias relacionadas 
con sucesos violentos nos que se cita que a persoa 
acusada (ou presunta autora dun delito) ten un 
problema de saúde mental. Este tipo de noticias 
fai que se perpetúen ideas como que as persoas 
con trastornos mentais son violentas, agresivas e 
perigosas, e que actúan de forma irracional, o cal 
está comprobado que é falso. 
 
Nalgúns casos, confúndense as causas reais dunha 
agresión ou dunha conduta violenta relegándoa a 
un problema psiquiátrico, cando pode deberse a 
problemas socioeconómicos, violencia de xénero, 
educacionais etc. Noutros, omítese información 
acerca da situación da persoa, o que fai que a 
noticia sexa tendenciosa e manteña os prexuízos.

Unha explicación desta vinculación tan común en 
medios entre trastorno mental e actos delituosos 
ten que ver con como a sociedade analiza certos 
comportamentos que parecen inexplicables. 

Un enfermo mental 

que quiso matar a su

madre en Donostia

será internado en

un psiquiátrico
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Parece que xera unha certa tranquilidade atribuír 
a un problema de saúde mental un acto delituoso 
de difícil comprensión, xa que é complexo aceptar 
que na natureza humana exista maldade. 

SI: Romper o falso vínculo violencia - 
trastorno mental

Unha conduta violenta non se pode xustificar a 
causa dun problema de saúde mental, xa que moi 
poucas veces existe unha soa razón que explique 
un comportamento deste tipo. As persoas con 
problemas de saúde mental teñen a mesma 
probabilidade de cometer un acto delituoso que 
calquera outra. Cun tratamento integral e unha 
contorna social e familiar adecuada, poden e 
deben vivir na sociedade sen que isto supoña un 
problema para ninguén.

O ou a xornalista pode limitarse a describir os 
feitos directamente observables (sen aventurarse a 
prexulgar a causa do feito a un trastorno mental) 
ou ben mostrar todas as circunstancias e as 
posibles causas, sen relegar o problema de saúde 
mental como único factor.

PARA 
TELO 
CLARO...

MITO: “As persoas con problemas de saúde mental 
son violentas”.

REALIDADE: Non é certo. De feito, ocorre en 
máis ocasións que as persoas con problemas de saúde 
mental son vítimas de agresións, malos tratos e abusos 
que responsables de cometer actos violentos.
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NON: Invisibilizar a determinados 
colectivos con problemas de saúde 
mental

• Persoas con discapacidade

• Persoas migrantes

• Persoas en réxime penal

• Persoas sen fogar

Ademais, debemos prestar especial atención 

á vulnerabilidade das mulleres e incorporar 

a perspectiva de xénero en todas as nosas 

informacións. 

Algúns colectivos adoitan sufrir unha 
grave discriminación social que se traslada 
inevitablemente aos medios de comunicación. 
Cando algunha destas persoas conta cun problema 
de saúde mental engadido, aos prexuízos propios 
asociados ao trastorno mental únense os que a 
sociedade atribúe ao grupo ao que pertencen. 

SI: Visibilizar a todos os colectivos

É fundamental que os medios informen sobre 
as dificultades específicas ás que se enfrontan 
estes colectivos. Tamén é importante que poidan 
ofrecer o seu propio punto de vista naquelas 
noticias que falan delas e eles.

PARA 
TELO 
CLARO...

MITO: Os medios de comunicación non deben falar 
do suicidio para evitar o “efecto chamada” ou “efecto 
Werther”.

REALIDADE: A publicación de información 
responsable e adecuada por parte dos medios é 
fundamental e pode axudar a previr o suicidio (“efecto 
Papageno”).
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PARA 
TELO 
CLARO...

MITO: O trastorno mental... “é un castigo ou culpa 
da persoa ou dos familiares”, “é hereditario”, “é 
contaxioso”.

REALIDADE: Un problema de saúde mental 
débese a un conxunto de factores biolóxicos, 
psicolóxicos e sociais, e en ningún caso é culpa da 
propia persoa ou da súa familia.

NON: Culpar aos familiares ou á propia 
persoa

Existe unha tendencia a culpabilizar ás familias da 
conduta da persoa, especialmente se é un neno/a 
ou adolescente, ou ben se atribúen os síntomas 
a un “carácter difícil”. Doutra banda, en moitas 
ocasións presuponse que os e as menores con este 
tipo de trastornos non son capaces de realizar 
actividades como o resto de nenas e nenos.

SI: Ter especial coidado nos contidos de 
saúde mental en nenos/as e xoves

É fundamental consultar fontes con demostrado 
rigor cando se informa sobre este colectivo. Non 
se debe culpabilizar a familiares nin á propia 
persoa dos comportamentos provocados polo 
trastorno mental.
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4.4. As

VOCES
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Moi poucas veces a información provén 
directamente de persoas con problemas de saúde 
mental. Nalgunhas ocasións pode vir de familiares 
destas persoas, aínda que maioritariamente, as 
fontes de información adoitan ser institucións 
públicas e do mundo médico-científico. 
Incúmprese así a regra xornalística de dar voz ás 
persoas implicadas nunha información.

É a nosa obrigación deixar que falen as 

protagonistas, para que acheguen a súa 

experiencia propia en primeira persoa. 
Coñecer o seu testemuño e deixarlles un espazo 
non como vítimas ou meros suxeitos pacientes, 
senón como protagonistas, donas das súas vidas e 
cos mesmos dereitos e obrigacións que o resto de 
persoas.

A proximidade e o coñecemento directo de quen 
ten problemas de saúde mental é fundamental 
para desmontar estereotipos e prexuízos negativos 
e falsos, xa que axuda a ver máis á persoa e menos 
á etiqueta. As persoas afectadas deben poder 

contar directamente a súa 

propia historia, mostrar a súa 
opinión e ofrecer o seu punto 
de vista e a súa experiencia aos 
medios de comunicación.

O estigma é unha das barreiras 
invisibles máis importantes 

que as persoas con problemas 
de saúde mental teñen que 
superar para lograr que o seu 
proceso de recuperación sexa 
posible. Unha das mellores 
maneiras de combatelo é 
coñecendo de primeira man ás 
persoas que tiveron ou teñen 
estes problemas, escoitando 
as súas voces e as súas 
experiencias. 

Son máis as cousas que temos en común que as 
que nos separan, e non só porque unha de cada 
catro persoas poida chegar a desenvolver un 
problema de saúde mental ao longo da súa vida, 
senón porque todos, como cidadáns e cidadás, 
temos aspiracións vitais, soños e desexos por 
cumprir así como dificultades por superar.

DIVERSAMENTE: Esta plataforma 
nace para axudar a todas as persoas 
que nalgún momento das súas vidas 
sentiron angustia, desesperación, 
medo, incomprensión, soidade… e é un 
traballo en equipo creado enteiramente 
por persoas con problemas de saúde 
mental.
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4.5. Testemuños en

1ª PERSOA
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Víctor VALADÉS
É incrible que no ano 2018 aínda 
se fale da experiencia en saúde 
mental dunha forma negativa 
ou non se entenda que teñamos 
dereito a traballar e a vivir na 
comunidade. 

Creo que o estigma é difícil 
de erradicar. Ninguén sabe 
o que sofre unha persoa con 
experiencia en saúde mental 
e son de gran apoio iniciativas 
como esta guía 

Diego YEPES
Cáusame moita dor cando 
aparecen noticias sobre 
saúde mental nos medios 
de comunicación, sobre todo 
as que falan de sucesos ou 
traxedias como a de “German 
Wings”. Creo que forman un 
estereotipo moi negativo das 
persoas con problemas de 
saúde mental e isto hai que 
combatelo. Péchannos as portas 
do traballo e da nosa integración 
na sociedade e condúcenos ao 
illamento. É moi doloroso

PARA 
TELO 
CLARO...

MITO: “O trastorno mental supón menor grao de 
intelixencia”.

REALIDADE: Un problema de saúde mental non 
ten nada que ver con menor capacidade intelectual.
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Comité AFESA 
SALUD MENTAL 

ASTURIAS
Os medios seguen tratando o 
tema da saúde mental como algo 
raro, segredo, escuro e alleo ao 
cotián. 

Vivimos nunha sociedade de 
présas, ansiedade e tensión 
xeneralizadas. As doenzas 
psiquiátricas serán a primeira 
causa de incapacidade nas 
próximas décadas. Non se 
pode mirar para outro lado ou 
enfocar só a carencia de saúde 
mental desde unha óptica de 
anormalidade, perigo social ou 
negatividade. É sempre esixible 
máis normalidade e amabilidade 
no tratamento desta temática 
humana e social, pois é algo que 
nos toca de cheo a tod@s

Isabel QUINTAIROS
Necesito que as informacións 
teñan en conta a miña dor e a 
dos meus achegados cando se 
fale dos problemas de saúde 
mental como desencadenamento 
de violencia ou delincuencia.

Non son violenta. Non vou facer 
dano a ninguén. Podo ser unha 
persoa que comete un delito e 
ademais ten un problema de 
saúde mental, como podería ter 
diabetes ou hipertensión. Pero 
nunca escribiredes que unha 
diabética ou unha hipertensa 
atacou ao seu médico. Pois eu 
tampouco.   

Coñéceme. Pregúntame. Non 
teño ningún problema en 
contarche a miña experiencia, 
pero non presupoñas, imaxines 
nin creas as historias das 
películas. Se profesional, fala 
comigo. Nin sequera coas 
persoas que me diagnostican, 
me axudan ou me coidan. Podo 
explicarche o que non saibas, eu 
son a miña maior experta



PÁXINA | 39

O TRATAMENTO MEDIÁTICO

 José Luis 

HERRERA
Unha guía de boas prácticas para 
os medios de comunicación é 
esencial para erradicar mitos 
e prexuízos sobre a saúde 
mental, para falar positivamente 
das experiencias das persoas 
que teñen algún problema e 
enviar unha mensaxe clara 
de que existe a recuperación. 
Desgraciadamente, nos medios 
de comunicación hai moi pouca 
formación sobre como tratar o 
tema da saúde mental.  

É moi importante usar unha 
linguaxe inclusiva e non 
estigmatizante, por exemplo. Se 
falamos de psicose o primeiro no 
que pensa á xente é na famosa 
película de Alfred Hitchcock, 
cando psicose non ten nada 
que ver con ser psicópata, por 
exemplo...

María Isabel 

GARCÍA
Un tratamento correcto e non 
estigmatizante da saúde mental 
nos medios de comunicación 
é importante e fundamental, 
porque estamos a falar de saúde. 
O enfoque debe ser positivo e 
respectuoso e, para falar con 
respecto e positividade da 
saúde mental, os medios de 
comunicación teñen que estar 
preparados e sensibilizados para 
tratar estes temas. 

Cando vexo titulares 
estigmatizantes nun medio de 
comunicación sinto que me fere 
a sensibilidade e é doloroso, o cal 
me reafirma en que aínda temos 
moito traballo por facer para 
conseguir cambiar o enfoque 
que se segue dando sobre saúde 
mental
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4.6. Exemplos de campañas:

BOAS PRÁCTICAS
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‘NO TE HAGAS EL LOCO’
Campaña de Mediaset España en colaboración 
con SALUD MENTAL ESPAÑA con motivo 
do Día Mundial da Saúde Mental de 2018, para 
sensibilizar e concienciar a toda a sociedade sobre 
a importancia de visibilizar a saúde mental.

‘RADIO GAGA’ 
O primeiro capítulo do programa Radio Gaga da 
canle #0 tivo como protagonistas a persoas con 
problemas de saúde mental dunha residencia da 
asociación ALFAEM en León, un programa sen 
prexuízos e cunha visión positiva da saúde mental.

‘TU TOQUE ESPECIAL’ 
Esta campaña de AGIFES vai dirixida a esas 
persoas que dan un toque único e especial á vida; 
que poñen agarimo ao que fan e que comparten 
a súa sensibilidade e afecto coas outras persoas 
que lles rodean. A todas as que nos acompañan 
e nos abren portas. E, en especial, a quen coa 
súa confianza, proximidade e agarimo, impulsa 
a recuperación e a inclusión social e laboral das 
persoas con problemas de saúde 
mental.

CAMPAÑA ‘PARLA OBERTAMENT’
Esta campaña da entidade catalá 
Obertament ten como obxectivo 
visibilizar e sensibilizar á poboación 
sobre o estigma que existe nos 
problemas de saúde mental e 
romper as barreiras ás que se 
enfrontan as persoas que teñen 
algún trastorno deste tipo.

‘MIS SECRETOS SON ROSAS’ 
Unha acción de rúa coa que a asociación 
cordobesa ASAENEC busca remover a conciencia 
colectiva e limpala dos prexuízos e estigmas que 
sofren día a día as persoas con problemas de saúde 
mental.

‘ASK TWICE’ 
Campaña da iniciativa Time to Change que anima 
ás persoas a preguntar dúas veces se cremos que a 
alguén lle pasa algo, xa que moitas veces dicimos 
que “estamos ben” cando non é así.

‘THE POWER OF OK’
See Me Scotland’s puxo en marcha esta iniciativa 
para sensibilizar nos centros de traballo e 
fomentar o apoio e o compañeirismo cara ás 
persoas empregadas con problemas de saúde 
mental, eliminando o estigma.
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A saúde mental
nas redes sociais

As redes sociais constitúen na 
actualidade un medio de información 
directo e sinxelo onde medios de 
comunicación, administracións 
públicas, particulares, corporacións 
privadas, organizacións e movementos 
sociais comparten un gran volume de 
contidos, creando influencia social e 
opinión.

Neste contexto dixital no que vivimos hoxe 
en día, a información sobre saúde mental debe 
ofrecerse coa responsabilidade e o respecto que 
todas as persoas merecen, atendendo a valores de 
integridade, dignidade e defensa de dereitos.

A inmediatez que requiren as redes sociais ás 
veces comporta publicar información que en 
ocasións é incorrecta ou non está contrastada. 
Aínda que a xestión dunha rede social esixa 
un elevado número de publicacións ao día é 
importante que os medios de comunicación sexan 
rigorosos á hora de emitir información sobre 
saúde mental. 

A falta de espazo pode provocar en certos 
momentos titulares sensacionalistas ou non 
axustados á realidade. A pesar deste esforzo de 
síntese que as redes sociais requiren, é importante 
que a selección de termos non estigmatice nin 
falte ao respecto ás persoas que se sentan aludidas.

A alta porcentaxe de interacción fai que un 
titular que puidese ser estigmatizante produza 
un efecto fervenza de comentarios negativos que 
contribúan a unha percepción errónea das persoas 
con problemas de saúde mental. É fundamental 
que os medios sexan conscientes da súa capacidade 
para crear etiquetas que a sociedade pode repetir 
contribuíndo a perpetuar estereotipos.
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Nun marco de liberdade de expresión 
incuestionable é necesario ter en conta que 
a linguaxe pode ofender, pero tamén pode 
dignificar e educar positivamente.

Desta maneira, cremos que esta información debe 
facerse de forma humana e cun ton informal, 
próximo, dialogante, sinxelo e directo.
  
Así, ante insultos e ataques utilizando 
acusacións como “esquizofrénico”, “bipolar”, 
“deberían encerrarche por tolo”, “trastornado” 
etc. planteamos unha linguaxe conciliadora, 
situándonos no lugar destas persoas que poden 
sufrir ao ler estas expresións e sentirse aludidas.

Fronte a actitudes paternalistas, infantilizadoras, 
lastimeras, culpabilizadoras, morbosas e 
compasivas apostamos por apoio, madurez, 
autonomía, comprensión, entendemento, 
superación e confianza nas persoas.

Os problemas de saúde mental poden comportar 
sufrimento, tristeza e dor tanto á persoa que o 
vive como aos seus familiares e persoas achegadas. 
Non ten por que ser sempre así ou pode ser só 
unha fase, e ademais pode chegar a ser unha fonte 
de aprendizaxe. Por iso, sendo necesario mostrar 
unha realidade social que afecta a tantas persoas, 
podemos achegar luz con testemuños reais de 
recuperación, esperanza, visibilizando logros e 
éxitos de persoas que pasaron polo mesmo.

Existe un amplo movemento asociativo en saúde 
mental, agrupado na Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA, pero non é o único. Hai 
unha gran diversidade de contas de particulares, 
colectivos en primeira persoa, agrupacións e 
sociedades científicas onde poder recuperar unha 
pluralidade de ideas e opinións neste ámbito. 

Proposta de linguaxe e contidos en RRSS:

XA SEGUES Á CONFEDERACIÓN 
SALUD MENTAL ESPAÑA NAS REDES 
SOCIAIS?

Apoia a causa e ás persoas, 
sen dramatizar nin provocar 
paternalismo.

Escribe con sensibilidade, 
evitando mágoa e compaixón.

Contidos reais, pero non 
morbosos.

Linguaxe esperanzadora, non 
mostrando só dor e pena.

Testemuños reais en primeira 
persoa, non só familias e 
profesionais da saúde mental.

Fala de persoas con problemas 
de #SaludMental, socios/as, 
activistas... evitando termos 
como “mozos/as”, “rapaces/as”, 
“usuarios/as”, “enfermos/as” e 
“afectados/as”.



CAPÍTULO 6

para xornalistas

RECOMENDACIÓNS
A forma: Linguaxe e imaxes

SI, POR FAVOR NON, GRAZAS

Persoa con problemas de saúde mental.

Persoa con trastorno mental.

Persona con/que ten esquizofrenia, 

depresión, trastorno bipolar...

Centro de saúde mental / centro de día / 

centro de rehabilitación.

Ingreso hospitalario en...

Empregar imaxes non estigmatizantes, 

que reflictan a saúde mental en positivo.

Enfermo/a mental, trastornado/a, 

perturbado/a, loca/o, psicópata.

Esquizofrénico/a, depresivo/a, 

anoréxico/a, maníaco/a, psicótico/a.

Manicomio, psiquiátrico.

Reclusión, internamento, encerro...

Imaxes nas que as persoas aparecen 

en actitudes pasivas, sen ningún tipo 

de interacción social, que transmiten 

soidade, illamento, medo, angustia, 

desesperación e desequilibrio.



RECOMENDACIÓNS

O contido: Voces, temas e enfoques

SI, POR FAVOR NON, GRAZAS

Facer fincapé nas capacidades das 

persoas cun trastorno mental (relacións 

laborais, sociais, convivencia familiar, 

proxectos, persoas, etc.).

Mencionar os problemas de saúde 

mental na noticia só cando sexa 

necesario para entender correctamente 

o feito. 

En noticias relacionadas con sucesos 

violentos, limitarse a describir os feitos 

directamente observables sen destacar 

o problema de saúde mental e, menos 

aínda, facelo como único factor.

Coidar a linguaxe empregada nas 

noticias, sen frivolizar sobre os 

problemas de saúde mental.

Aplicar a perspectiva de xénero e 

tratar temas que afectan directamente 

as mulleres con problemas de saúde 

mental.

Sinalar a falta de recursos e o dereito das 

persoas con trastornos mentais a recibir 

unha atención adecuada.

Incluír só noticias sobre saúde mental en 

relación a problemas e actos violentos.

Mencionar os problemas de saúde 

mental cando estes non son relevantes 

para a correcta comprensión da noticia. 

Omitir información ou proporcionar 

información subxectiva que perpetúe 

falsos vínculos entre trastorno mental e 

condutas violentas.

Empregar expresións relacionadas coa 

saúde mental fóra de contexto.

Caer en estereotipos de xénero sen ter 

en conta a desigualdade existente entre 

homes e mulleres no ámbito da saúde 

mental.

Dar por feito que o trastorno mental 

é incurable, obviando a existencia de 

recursos que favorecen a recuperación.
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QUE É A SAÚDE MENTAL?
Empezar por aquí é básico para non confundir 
termos e concretar a que nos referimos cando 
falamos de persoas con problemas de saúde 
mental ou trastorno mental. 

A OMS define “saúde” como o estado de completo 
benestar físico, mental e social, non só á ausencia 
de afeccións ou trastornos. 

Isto significa que o concepto de “saúde mental” 
está relacionado coa promoción do benestar físico 
e psíquico, a prevención de trastornos mentais 
e o tratamento e recuperación das persoas con 
problemas de saúde mental. 

A saúde mental é, polo tanto, algo que temos 

que coidar. Prestarlle atención será o primeiro 
paso para detectar, chegado o caso, un posible 
problema destas características e afrontalo. 

Ter problemas de saúde mental non ten nada 
que ver con debilidade de carácter, nin é culpa da 
persoa. Un problema de saúde mental non impide, 
nin moito menos, ter unha vida plena, conseguir 
un traballo, formar unha familia ou gozar de 
calquera aspecto da vida.

QUE PODE DESENCADEAR                    
UN PROBLEMA DE SAÚDE MENTAL?
Non adoita haber unha soa causa. Por regra 
xeral, para que apareza un problema de saúde 
mental, debe darse unha combinación de factores 
xenéticos, da contorna social e de experiencias 
vividas. 

A maioría dos problemas de saúde mental 
adoitan iniciarse na adolescencia e mocidade 

Preguntas 
e respostas     

sobre os 

problemas de 

saúde mental
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ou tras sufrir algún suceso traumático como 
perder un traballo, a morte dun familiar, unha 
separación ou un desafiuzamento. Aínda que pode 
haber persoas con máis predisposición xenética 
que outras a ter un trastorno mental, todos estes 
factores poden desencadealo: 

• O abuso de substancias farmacolóxicas 

• O alcol e as drogas 

• O estrés 

• Unha vida familiar disfuncional 

• Situacións de exclusión social 

• Situacións de abusos 

• As situacións sobrevindas 

• Malos hábitos nutricionais 

• As expectativas culturais e/ou sociais 

Por iso, é fundamental ter claro que todas as 
persoas podemos ter ao longo da nosa vida algún 
tipo de trastorno mental. Tamén, que a saúde 
mental pode recuperarse ou mellorarse e que as 
persoas con trastornos mentais estudan, traballan, 
teñen familia, fillos, amigos e exercen os seus 
dereitos e obrigacións como o resto da cidadanía.  

Os problemas de saúde mental non supoñen 

ningún impedimento para poder levar unha 

vida normalizada e estar plenamente integrado 
na sociedade, sempre que se conte cos apoios 
necesarios. 

Por iso é polo que unha atención individualizada 
e continua, así como a eliminación das barreiras 
sociais invisibles (prexuízos, estigma...), son 
elementos fundamentais para garantir a igualdade 
de oportunidades.

PARA 
TELO 
CLARO...
SAÚDE MENTAL
• É un estado de benestar
• É imprescindible. Non hai saúde sen saúde mental
• Permite ser consciente das capacidades individuais
• É algo que hai que coidar
• Posibilita afrontar as tensións normais da vida

TRASTORNO MENTAL
• Non é unha culpa nin un castigo
• Non é sempre hereditario
• Non é sempre contaxioso
• Non significa menor capacidade intelectual
• Non ten que ser algo crónico
• Non converte ás persoas en seres perigosos nin 

imprevisibles

A CRISE TAMÉN PREXUDICA O 
BENESTAR MENTAL
É unha das principais causas de baixa laboral nos 
países desenvoltos, xa que fomenta a aparición 
de depresión e ansiedade. Na última década, 
incrementouse un 57 % 1 o consumo de ansiolíticos 
en España e os trastornos do estado de ánimo 
aumentaron un 19,4 % entre 2006 e 2010, e os 
trastornos de ansiedade un 8 %2. 
(1) Fonte: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
(2) Fonte: Crisis económica y salud mental. Informe SESPAS 2014. 
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PODO TER EU                              
UN PROBLEMA DE SAÚDE MENTAL?
Todas as persoas temos probabilidades de vivir 
cun trastorno mental, do mesmo xeito que ocorre 
con moitos outros tipos de problemas de saúde. 
De feito, unha de cada catro persoas pode ter 

un trastorno mental ao longo da súa vida. 
Aínda que teóricamente poida haber persoas con 
máis predisposición que outras a telos, os factores 
ambientais poden afectar de forma determinante 
na aparición de trastornos mentais, co que todas 
estamos expostas.

Aínda que seguro que nalgún momento da nosa 
vida experimentamos sentimentos de tristeza, 
ansiedade, insomnio etc. estes síntomas só 
se considerarán un trastorno mental cando 
provoquen un comportamento social desaxustado 
(é dicir, un deterioro significativo social, laboral 
ou doutras áreas importantes da actividade 
do individuo), causen un importante malestar 
subxectivo e sexan persistentes no tempo.

Un estilo de vida saudable e unha alimentación sa, 
con ritmos tranquilos, realizando exercicio físico 
regularmente, evitando o estrés e o consumo de 
sustancias tóxicas, axuda a previr os problemas 

de saúde mental.

Creo que algo non vai ben, a quen podo 
acudir para que me oriente?

Como con calquera outro problema de saúde, 
ante os primeiros signos de que unha persoa pode 
ter un problema de saúde mental é aconsellable 
dirixirse ao persoal médico de atención primaria 
para consultar as túas dúbidas.

PARA 
TELO 
CLARO...

MITO: “As persoas con problemas de saúde mental 
non poden traballar”.

REALIDADE: Os problemas de saúde mental non 
supoñen ningún impedimento para traballar, sempre 
que a persoa conte cos apoios necesarios. 
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Os centros de atención primaria son a porta de 
acceso ao sistema sanitario e desde aquí valorarase 
a necesidade de derivarnos aos centros de saúde 
mental para recibir apoio.

Canto antes poida solicitarse a axuda, mellor será 
a evolución do problema de saúde que nos afecta. 
Neste sentido a detección e o diagnóstico precoz 
son fundamentais no desenvolvemento dos 
problemas de saúde mental.

Ademais de nos dispositivos sanitarios, podes 
completar a orientación e a información na 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, que 
ofrece un servizo individualizado de información 
e asesoramento gratuíto sobre saúde mental. Si 
non te sentes con forzas e/ou ánimo para pedir 
axuda no teu centro de atención primaria, quizais 
poidas utilizar outro tipo de recursos, como os 
grupos de apoio mutuo e o movemento asociativo 
dedicado á saúde mental.

NECESIDADES PERSOAIS E 
FAMILIARES TRALO DIAGNÓSTICO
Existen moitas formas de afrontar e vivir a 
irrupción dun problema de saúde mental. Tantas 
como persoas. Inicialmente, ninguén está 

preparado para asumir este impacto e a 
noticia obriga a persoa a asumir cometidos para os 
que habitualmente non está preparada. 

Por iso, hai unha serie de necesidades que, 
independientemente do tipo e da intensidade do 
trastorno, son básicas para calquera persoa que se 
enfronta a esta noticia:

• Ser aceptada na súa diversidade. 

• Respecto da súa propia capacidade de 

decisión. 

• Ter autonomía para desenvolver tarefas. 

• Protección dos seus dereitos. 

• Información sobre o trastorno mental. 

• Información legal. 

• Atención socio-sanitaria. 

A familia e a contorna máis próxima da persoa 
cun problema de saúde mental tamén sofren os 
efectos do diagnóstico. 

Eles tamén necesitan tempo para interiorizarlo, 
xa que algúns trastornos mentais poden supoñer 
importantes desaxustes no conxunto familiar e 
social, así como a aparición de sentimentos moi 
complexos e contradictorios como poden ser a 
culpabilidade (respecto de si mesmos e á persoa 
con trastorno mental), a negación, o catastrofismo 
ou a desesperanza. 

Ante iso, o máis importante é a información e 

formación en saúde mental, dispoñer dunha 

rede social e contar co apoio socioeconómico, 
sanitario e profesional adecuado. Xa que 
independentemente destes sentimentos, todos 
eles lóxicos, non podemos obviar que, na maioría 
dos casos, a familia pasa a asumir o rol de rede 
cuidadora carecendo da formación e dos recursos 
necesarios.
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É CERTO QUE OS TRASTORNOS MENTAIS 
CONDUCEN A ACTOS VIOLENTOS? 
A crenza xeneralizada de que os problemas de 
saúde mental están íntimamente relacionados coa 
violencia non ten base científica algunha. 

Non é certo que as persoas con trastornos 
mentais sexan máis agresivas nin teñan máis 
probabilidades de cometer actos violentos nin 
delituosos que as persoas sen estes problemas. 

Tampouco que sexan perigosas para a sociedade. 
De feito, ocorre en máis ocasións que estas 
persoas sexan vítimas de agresións, malos tratos e 
abusos que responsables dun acto violento.

Os sucesos esporádicos nos que unha persoa con 
trastorno mental comete actos de violencia —ben 
cara a eles mesmos (incluído o suicidio), ben cara 
á súa contorna familiar ou social—, débense na súa 
inmensa maioría a que esta persoa 
non recibe ningunha atención nin 
apoio ou son escasos. En ocasións, 
malia ter realizado esforzos pola 
súa banda ou a do seu círculo 
máis próximo para obter atención 
sanitaria.

Por iso é fundamental que, no 
ámbito sanitario, se realicen 
seguimentos individuais e 
continuados no tratamento a todas 
as persoas con trastorno mental. 

No ámbito social e cultural, tamén é 
vital que os medios de comunicación 
informen dos problemas de saúde 
mental desde un punto de vista 
positivo e non excluínte.

Relacionar os sucesos violentos cos trastornos 
mentais non só é falso na maioría das ocasións 
senón que, ademais, fai que se perpetúen ideas 
como que as persoas con trastorno mental 
son violentas, agresivas e que actúan de forma 
irracional.

É O MESMO UN PROBLEMA DE SAÚDE 
MENTAL QUE UNHA DISCAPACIDADE 
INTELECTUAL?
Malia que normalmente se confunden, son 
completamente diferentes. Un problema 

de saúde mental non supón unha menor 

capacidade intelectual.
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PARA 
TELO 
CLARO...

VÍTIMA OU VERDUGO?
Ter un trastorno mental non converte á persoa en 
alguén máis violento. En moitas ocasións, confúndense 
as causas reais dunha agresión ou conduta violenta, 
relegándoa a un problema psiquiátrico, cando pode 
deberse a outras causas:

• Situacións de defensa persoal
• Problemas socio-económicos
• Consumo de droga
• Violencia de xénero
• Factores educacionais

Nalgúns casos, os actos violentos poden ser 
consecuencia dunha desatención social e sanitaria.

A OMS define ‘saúde’ como o estado de completo 
benestar físico, mental e social, non só á ausencia 

de afeccións ou trastornos
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Por que falamos 
de saúde mental

e non de 

diagnósticos?

A saúde mental é un aspecto máis 
do benestar de cada persoa. Algo que 
temos que coidar, prestar atención 
e afrontar se pensamos que nos 
atopamos ante un problema. 

As causas para que apareza un trastorno mental 
adoitan ser unha combinación de factores 
xenéticos, da contorna social e de experiencias 
vividas. Non ten nada que ver con debilidade de 
carácter, nin é culpa da persoa.

A sociedade cambia, crece e evoluciona, e algo 
similar sucede no ámbito da saúde mental. Xa 
se deixou atrás a crenza de que os problemas de 
saúde mental tiñan exclusivamente unha causa 
biolóxica.

Os problemas de saúde mental son un feito 
máis na vida das persoas, que se deben abordar 
centrándonos nas necesidades individuais de cada 
unha delas, e que por suposto non as definen. É 
imprescindible deixar a un lado diagnósticos e 
etiquetas, e pasar a poñer a nosa atención, esforzo 
e foco nas múltiples capacidades da persoa.

Debemos deixar de asumir que os problemas 
de saúde mental son o “todo” na vida das 
persoas. No seu lugar podemos poñer o foco nas 
múltiples barreiras ás que teñen que enfrontarse 
diariamente.

Centrar o noso relato nas capacidades da 
persoa, e non nas etiquetas, implica potenciar 
a súa autonomía e responsabilidade, mellorar 
a aceptación dos problemas de saúde mental 
na sociedade, e favorecer o seu proceso de 
recuperación.
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E POR QUE É NECESARIO QUE OS/AS 
XORNALISTAS O FAGAN?
Ás persoas con problemas de saúde mental non se 
lles aprecia a primeira ollada ningún problema de 
saúde. Digamos que pasan desapercibidas entre o 
resto da sociedade, e unha forma de recoñecelas 
é a través das etiquetas e/ou diagnósticos que 
en moitas ocasións aparecen nos medios de 
comunicación.

Esta acción de etiquetar, aumenta os xa existentes 
prexuízos e tabús que a sociedade ten sobre a 
saúde mental. A consecuencia é que, en moitas 
ocasións, as persoas con problemas de saúde 
mental e as súas familias ocultan conscientemente 
este tipo de problema de saúde, o que converte 
ao noso colectivo en “invisible” para o resto da 
sociedade.

Ademais, o feito de etiquetar contribúe a 
incrementar as dificultades que teñen as persoas 
con trastorno mental para exercer os seus dereitos 
na sociedade en igualdade de condicións que 
o resto das persoas. Esta desigualdade xera e 
desenvolve situacións graves de exclusión social 
que dificultan de xeito notable que a persoa con 
problemas de saúde mental sexa vista como un 
suxeito de dereito. Isto evita o seu acceso aos 
servizos e, polo tanto, a 
súa inclusión plena na 
sociedade.  

É imprescindible 
deixar a un lado 
diagnósticos e 

etiquetas, e pasar a 
poñer a nosa atención, 

esforzo e foco nas 
múltiples capacidades 

da persoa
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SALUD 
MENTAL 
ESPAÑA:

Como podemos 

axudarte?

QUEN SOMOS?
SALUD MENTAL ESPAÑA é a Confederación 

estatal que agrupa as principais asociacións 

españolas de persoas con problemas de saúde 

mental e as súas familias. Constituíuse en 
1983, hai máis de 35 anos, con arranxo á Lei de 
Asociacións do 24 de decembro de 1964.  
 
Esta Confederación conta con 19 entidades 
autonómicas (federacións e asociacións 
uniprovinciais) coas que suma máis de 300 
entidades distribuídas por toda España e nas que 
se agrupan máis de 47.000 persoas asociadas.
 
SALUD MENTAL ESPAÑA é unha organización 
social, de utilidade pública e sen ánimo de lucro.

QUE FACEMOS?
A nosa misión é adoptar todas as medidas que 
contribúan a mellora da calidade de vida das 
persoas con trastornos mentais e a das súas 
familias, defender os seus dereitos e representar 
ao movemento asociativo creado en torno á saúde 
mental. 

Para alcanzar os seus obxectivos, a Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA conta cun equipo 
técnico multidisciplinar das ramas do traballo 
social, as ciencias económicas, o xornalismo, a 
documentación, o dereito, as ciencias do traballo, 
a xestión e a administración.
 
Recoñecémonos como un movemento de acollida, 
apoio, autoaxuda, atención e representación das 
persoas con problemas de saúde mental e as súas 
familias. Estimulamos a través de todas as nosas 
actuacións o modelo de atención ao trastorno 
mental de base comunitaria e temos unha visión 

Ola!
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clara: a normalización dos problemas de saúde 
mental.
 

NECESITAS ASESORAMENTO EN 
COMUNICACIÓN?
Para calquera dúbida, consulta, aclaración 
ou asesoramento, xornalistas e medios de 
comunicación poden dirixirse á Área de 
Comunicación de SALUD MENTAL ESPAÑA a 
través do correo electrónico: 
comunicacion@consaludmental.org 
e no teléfono 91 507 92 48.

RECURSOS DISPOÑIBLES
A través da web www.consaludmental.org, 
as e os profesionais da comunicación poden 
consultar información de interese como as fichas 
“Con Naturalidad” (dirixidas aos medios e que 
tratan distintos aspectos dos problemas de saúde 
mental) ou o “Informe sobre el estado de los 
derechos humanos de las personas con trastornos 
mentales en España” que a Confederación edita 
cada ano, entre outros moitos recursos.

COÑECE A NOSO                           
MOVEMENTO ASOCIATIVO
Representamos a un movemento asociativo e 
cidadán formado por máis de 300 entidades 

agrupadas en 19 federacións e asociacións 

uniprovinciais:

FEAFES Andalucía SALUD MENTAL
Avenida de Italia, 1 Bloque 1 – Local. CP: 41012, 
Sevilla; 954 23 87 81; 
feafesandalucia@feafesandalucia.org; 

www.feafesandalucia.org

 
Federación Salud Mental Aragón
C/ Ciudadela, s/n-Parque de las Delicias- Pabellón 
de Santa Ana. CP: 50017, Zaragoza; 976 53 24 99; 
feafesaragon@hotmail.com; 

www.feafesaragon.blogspot.com

 
AFESA Salud Mental Asturias
C/ Emilio Llaneza 3 y 5. CP: 33011, Oviedo; 985 
11 51 42; administracion@afesasturias.org; 

www.afesasturias.org

 
FEBAFEM BALEARES
C/ de la Rosa, 3º – Casal Ernest Lluch. CP: 07003, 
Palma de Mallorca. (Islas Baleares); 606 34 98 32; 
febafem@gmail.com

 
Federación Salud Mental Canarias
C/ Don Quijote, 36. CP: 38203, San Cristóbal de 
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); 922 63 08 56;  
saludmentalcanarias1@gmail.com 

 
Asociación Cántabra pro salud mental 
(ASCASAM)
C/ Isabel II nº 21, 1º izq. CP: 39002, Santander; 
942 36 41 15; sede@ascasam.org; 

www.ascasam.org

 
Federación Salud Mental Castilla-La 
Mancha
Avenida Río Boladiez, 62 Local A. CP: 45007, 
Toledo; 925 28 43 76 / 925 28 43 60; 
info@feafesclm.com; www.feafesclm.com
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Salud Mental Castilla y León
Plaza Marcos Fernández 2, Oficina F. CP: 47014, 
Valladolid; 983 30 15 09; 
info@saludmentalcyl.org; 

www.saludmentalcyl.org

 
Federació Salut Mental Catalunya 
(FSMC)
Calle Nou de Sant Francesc, 42. CP: 08002, 
Barcelona; 93 272 14 51; 
federacio@salutmental.org; 

www.salutmental.org

 
Asociación Salud Mental Ceuta
Plaza Rafael Gibert 27, Bajo. CP: 51001, Ciudad 
Autónoma de Ceuta; 956 75 73 49; 
acefep@hotmail.com; www.acefep.org

 
FEAFES-SALUD MENTAL 
EXTREMADURA
C/ Molino 6, Apartado de correos 161. CP: 
06400, Don Benito (Badajoz); 924 80 50 77; 
feafesextremadura@yahoo.es; 

www.feafesextremadura.com

 
Saúde Mental FEAFES Galicia
Rúa Belgrado, 1, Bajo. CP: 15707, Santiago de 
Compostela (A Coruña); 981 55 43 95; 
info@feafesgalicia.org; 

www.feafesgalicia.org 

 

Federación Salud Mental Madrid
C/ Poeta Esteban de Villegas 12, Bajo Izq. CP: 
28014, Madrid; 91 513 02 43; 
info@saludmentalmadrid.org; 

www.saludmentalmadrid.org

FEAFES Melilla
C/ Isleta de Azucena, portal 2, local 1. CP: 52006, 
Ciudad Autónoma de Melilla; 95 132 70 85 / 
627 11 24 12; amelfem@gmail.com; 

www.feafesmelilla.org

Federación Salud Mental Región de 
Murcia
1º L del Edificio Libertad. C/Poeta Cano Pato, 2. 
CP: 30009, Murcia; 968 23 29 19; 
info@feafesmurcia.com; 

www.feafesmurcia.com

 
Asociación Navarra para la Salud 
Mental (ANASAPS)
C/ Río Alzania, 20 (Trasera). CP: 31006, 
Pamplona (Navarra); 948 24 86 30; 
anasaps@anasaps.org; www.anasaps.org

 
FEDEAFES
C/ Tres Cruces, 14, Bajo Derecha. CP: 01400, 
Llodio (Álava); 94 406 94 30; 
fedeafes@fedeafes.org; www.fedeafes.org
 
FEAFES ARFES PRO SALUD MENTAL
C/ Cantabria, 33 – 35. CP: 26004, Logroño (La 
Rioja); 941 23 62 33; direccion@arfes.org; 

www.arfes.org

 
Federació Salut Mental Comunitat 
Valenciana
C/ Cieza, 4, Bajo Izq. CP: 46014, Valencia; 96 353 
50 65; feafescv@gmail.com; 

www.salutmentalcv.org
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Guías
de interese

EAPN GALICIA (2011) 
‘¿Cómo informar de colectivos en riesgo de 
exclusión? Guía de estilo para periodistas’

FEAFES GALICIA (2016)
‘Desmontando prejuicios sobre salud mental’

FEDEAFES (2012)
‘Cómo abordar la Salud Mental en los medios de 
comunicación’ 

INFORME QUIRAL (2016)
‘La Comunicación pública sobre salud mental’

OBERTAMENT (2016) 
‘Recomendaciones para informar sobre salud 
mental. Guía de medios’ 
 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD, 
SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL (2011) 
‘Hacia una salud mental positiva: una guía de 
estilo para medios de comunicación’

UNICEF (2017) 
‘Suicidio. Guía para periodistas. Serie 
Comunicación, Infancia y Adolescencia’ 

Todos estes documentos poden consultarse de forma 

gratuíta en www.consaludmental.org



Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 

C/ Hernández Mas, 20-24. 28053 Madrid
Tel: 91 507 92 48  ·  confederacion@consaludmental.org

 
www.consaludmental.org

Tes algunha dúbida? 
Buscas temas?

Necesitas testemuños?

Contacta connosco!

Área de Comunicación, Imagen e Influencia Social
91 507 92 48 · comunicacion@consaludmental.org 
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