
XORNADA DE PORTAS ABERTAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE SAÚDE
MENTAL CON PACIENTES E FAMILIARES 

• Máis dun centenar de persoas acudiron ao acto no que investigadores do
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur explicaron os seus traballos
e responderon as dúbidas dos asistentes

• A iniciativa enmárcase no plan de humanización da área sanitaria de Vigo 
• O  papel  das  bacterias  intestinais  na  enfermidade  mental,  o  efecto

beneficioso do exercicio físico ou a aplicación de novas tecnoloxías foron
os asuntos que se abordaron 

Vigo, 21 de marzo de 2019. Baixo o epígrafe “Que estamos a investigar en saúde
mental?”, profesionais da área de neurociencia do Instituto de Investigación Sanitaria
Galicia Sur (IISGS) organizaron a primeira xornada de portas abertas para compartir
información de saúde mental con pacientes e familiares. Unha reunión á que asistiron
tamén representantes de asociacións de pacientes con enfermidades mentais.

Neste encontro explicaron, en intervencións de curta duración e fáciles de comprender,
aquelas  materias  sobre  as  que  versan  as  súas  investigacións  relacionadas  coa
enfermidade mental.

“Trátase de informar do que facemos e, sobre todo, dos resultados prácticos que poden
ter as nosas investigacións para os pacientes e os seus achegados”, explicou o xefe do
servizo de Saúde Mental do CHUVI, o doutor José Manuel Olivares, que tamén dirixe o
equipo de investigación de Neurociencia Traslacional, “Cibersam”.

A iniciativa desta xornada enmárcase no plan de humanización que implementa desde
hai meses o Servizo de Psiquiatría do CHUVI. Á reunión acudiu máis dun centenar de



persoas, entre pacientes, familiares e representantes de asociacións de pacientes con
enfermidade mental.

“Dado o éxito que tivemos con esta primeira xornada de portas abertas, xa pensamos
en levar a cabo reunións periódicas para abordar outros asuntos de interese para os
pacientes e con outros membros do equipo”, subliñou o doutor Olivares.

Investigación e efectos prácticos
O equipo de investigación de Neurociencia Traslacional do IISGS é un referente en
España, tal como sinalou na apertura da xornada o xerente da área sanitaria de Vigo,
Félix Rubial.

Tras as palabras de benvida aos asistentes, o doutor Olivares foi dando paso a cinco
dos  membros  do  equipo  que  dirixe  que  expuxeron  as  súas  investigacións  e
responderon as dúbidas que expuxeron os asistentes.

Así,  a  enfermeira María  del  Carmen Vallejo  Curto  falou sobre a investigación para
comprobar  a  relación  entre  o  exercicio  físico  e  a  saúde  mental  dos  pacientes.  O
investigador  senior  Carlos  Spuch  disertou  sobre  a  posibilidade  de  diagnosticar
enfermidades mentais e elixir os mellores tratamentos mediante análises de sangue e
probas de laboratorio. 

A  investigadora  Tania  Rivera  explicou  como  os  glóbulos  brancos  poden  achegar
información sobre a depresión. A tamén investigadora Daniela Amorín centrou a súa
intervención  no  papel  que  poden  xogar  as  bacterias  intestinais  en  enfermidades
mentais  como  a  depresión,  o  trastorno  bipolar  ou  a  esquizofrenia.  Por  último  o
psiquiatra da área sanitaria de Ourense e tamén membro do grupo de investigación,
Alejandro  García  Caballero,  expuxo  como  as  novas  tecnoloxías,  como  o  uso  da
informática  ou  dos  videoxogos,  poden  contribuír  á  rehabilitación  de  determinados
trastornos mentais.

O  Grupo  de  Neurociencia  Traslacional  do  IISGS  está  integrado  por  un  equipo
multidisciplinar  de  30  persoas,  entre  psiquiatras,  psicólogos,  enfermeiras,  biólogos,
químicos e farmacéuticos.


