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CONDUCTA SUÏCIDA

PROBLEMA DE SALUT MENTAL PROBLEMA DE SALUT

PROBLEMA DE SALUT PUBLICA 

- L’OMS preveu que el 2020 representarà un 2,4% del total de la càrrega de
malaltia en els països desenvolupats (versus el 1,8% de 1998)

- La mortalitat representa la punta de l’iceberg de la problemàtica real. Segons
l’OMS, s’estima que per cada mort es realitzen 20 temptatives

- Cada any, el suïcidi és responsable de més de 800.000 morts, que equival a un
suïcidi cada 40 segons

- Cada vida perduda representa el fill, pare, parella, amic, soci o col·lega d' algú.
Per cada suïcidi aproximadament 135 persones pateixen una tristor intensa.
Això ascendeix a 108 milions de persones per any que són profundament
impactades pel comportament suïcida



Mortalitat per suïcidi a Catalunya

• 2016 es van produir 491 morts per suïcidi. Taxa de 6,6 x100.000
habitants

• Diferències per gènere: homes 9,3 dones 4,0.

• Primera causa de mortalitat prematura entre els joves, de 25 a 34
anys, en dones i la segona en homes rere dels accidents de trànsit.

Font: P Vinyes i B Prat 



Mortalitat per suïcidi a Catalunya

 Les taxes per suïcidi de les persones de ≥ 65 són molt elevades, arribant al
18,4% en el cas dels homes.

 A partir de l’any 2013 disminueixen les taxes en el cas dels homes, però no

en el de les dones.

Font: P Vinyes i B Prat 



Definició

Idea de la mor

Desig de mor

Ideació suïcida

Suïcidi

Intent autolític

Violència autoinflingida

Comunicació suïcida
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Factors de risc

 Antecedents de d’intent de suïcidi previ
 Vector predictiu de major potència en suïcidi consumat

 Comorbiditat: 
 Problema de salut mental.  (90% autòpsia psicològica)

 Tr Depressiu: 20 vegades mes risc
 Tr Bipolar: taxa suïcidi 10-15%
 Esquizofrènia: 8,5 vegades mes risc
 Trastorn per us de substàncies: OH, dependència  conjunta 20 vegades 

mes risc

 Malalties somàtiques

 Factors hereditaris: 
 43% conducta suïcida carrega genètica  

 Pròpia a la transmissió patologia mental
 Dotació genètica vinculada a impulsivitat i agressivitat

 57%  conducta suïcida factors ambientals



 Gènere
 Taxa suïcidi  homes > dones
 Taxa temptatives autolítiques dones > homes

 Grups especial risc
 Adolescents 

 Factors temperamentals
 Factors familiars
 Problemes de salut mental
 Abusos

 Edat avançada
 Aïllament social
 Problema salut mental: Tr. Depressiu major
 Malalties somàtiques  (dolor, pèrdua autonomia i limitació funcional)

 Determinants socials
 Estat civil
 Vida laboral (atur llarga duració)
 Nivell educatiu

Factors de risc



• Parlar del suïcidi incita a fer-ho

• Qui es suïcida,  vol matar-se

• Qui ho fa no ho diu i qui ho diu no ho fa

Mites en relació al suïcidi

Font: Observatorio del suicidio, Fundación Salud Mental España

Fals: si se’n parlar de manera adequada, es facilita la  superació 
de les idees suïcides.

Fals: ningú vol morir, i menys matar-se; vol deixar de patir. Ningú 
que és feliç es suïcida.

Fals: Molts suïcidis són precedits de senyals d’alerta que mai han 
de ser subestimats.



 No posar en dubte les manifestacions suïcides

 Evitar emetre judicis de valor

 Facilitar una aliança terapèutica

 Abordar les idees suïcides de forma oberta i
respectuosa

 Negociar i explicar el pla d’intervenció de
forma clara

Avaluació: Risc de Suïcidi, com ho fem? 



 Assegurar-se una bona coordinació amb els
agents que han d’intervenir en la crisi

 Característiques de la temptativa autolítca:

 Letalitat del mètode (70-80% sobreingesta
fàrmacs)

 Rescatabilitat (descobriment accidental)

 Planificació (nota comiat)

 Funcionalitat

Avaluació: Risc de Suïcidi, com ho fem? 



 Situació pre-conducta suïcida

 Estat cognitiu i emocional

 Patró depressiu, inhibit (premeditació)

 Patró de irritabilitat (impulsiu)

 Patró d’ansietat psíquica i agitació motora (pas acte
impulsiu)

 Situació o estímuls desencadenats

 Estrés

 Crisi

 Símptoma

Avaluació: Risc de Suïcidi, com ho fem? 



 Establir barreres per minimitzar el risc vital.

 Identificar vectors d’intervenció immediata,
tants els socials com els clínics

 Identificar l’entorn on es realitzarà la
intervenció:

 Hospitalària

 Total

 Parcial

 Ambulatori

Intervenció:  Risc de  suïcidi, que fem ? 



 Nivell de la ciutadania
 Informació (campanyes sensibilització de depressió, etc)

 Àmbit d’atenció Primària
 Formació orientada a detecció/intervenció
 Pacient expert en depressió
 Diagnòstic i Tractament de Depressió a Atenció Primària

 Cooperació amb altres agents
 Farmàcies
 Centres escolars
 Serveis Social
 Cossos de Seguretat
 Centre de Culte
 Mitjans de comunicació

Experiències: Nivells d’actuació



 Les informacions sobre suïcidis o sobre temptatives de suïcidi requereixen una
aproximació respectuosa i prudent.

 Evitar el tractament sensacionalista de la noticia d’un suïcidi.

 Evitar la descripció detallada del mètode utilitzat.

 Evitar associar valors socialment positius a la mort per suïcidi i no relacionar-
lo amb idees d'heroïcitat, romanticisme o valentia.

 Presentar la mort per suïcidi com a producte d’una complexa interacció de
molts factors.

 Extremar el respecte a la intimitat de les famílies i altres supervivents.

 Estar especialment atents a la informació sobre el suïcidi o la temptativa de
suïcidi de persones famoses.

 És convenient diversificar les fonts d’informació periodística per aconseguir
una informació més plural i contrastada.

Marc general



 Intervenció en poblacions de risc:
 Programa de prevenció del suïcidi als centres penitenciaris de

Catalunya

 Codi Risc Suïcidi
 disminuir la mortalitat per suïcidi

 augmentar la supervivència de la població atesa per
conducta suïcida

 prevenir la repetició de temptatives autolítiques.

 afavorir continuïtat assistencial (post-alta) de les persones
ateses per conductes suïcides

 garantir el seguiment i vinculació a dispositius
ambulatoris (CSM, HD, CAS) per prevenir-ne la repetició.

Experiències: Nivells d’actuació



64%  Risc alt

64 % ≥ 3 factors (63% D, 68% H)

Font: P Vinyes i B Prat 



 Elevat risc de :

 dol complicat,

 comorbiditat psiquiàtrica (>40% dol complicat amb episodi
depressiu major, trastorn per estrès postraumàtic, etc)

 comorbiditat mèdica general

 grup de risc de suïcidi.

 El suport precoç influència en el dol per suïcidi:

 Disminuir l’impacte del trauma

 Reduir l’estigma

Suport als supervivents

Supervivent

persona amb una relació íntima amb la 
persona que ha consumat el suïcidi.

1 Suïcidi 6 Supervivents
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Suport als supervivents

 DSAS: Después del Suicidio. Asociación de Supervientes
( Cecilia Borrás, presidenta fundadora)

 Per què m’has fet això? Abandonament

 Ho podia haver evitat? Culpa

 Que pensaran de mi els altres? Vergonya

 La meva família està “maleïda”? Estigma

 Quin sentit te la vida? Conducta autodestructiva

Rocamora A “Claves intervención en el duelo por suicidio”
VIII Jornadas de Intervención en el duelo, 2012
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