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1. INTRODUCCIÓ I PLANTEJAMENT TEÒRIC 

Aquesta guia va dirigida a professionals de la salut en general, la qual forma part del Pla 

de prevenció del suïcidi i maneig de la conducta suïcida, com acció de l’Estratègia de 

Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016 -2020 de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, amb la finalitat de proporcionar una ajuda pràctica en diferents 

entorns. 

L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar al personal sanitari la informació necessària 

per a que puguen detectar qualsevol tipus de conducta suïcida entre les seus pacients, 

de manera que els serveis de salut contemplen la prevenció del suïcidi com un 

component central per a la millora pràctica e intervenció. 

Es tracta de fer una aproximació al concepte de suïcidi, identificant els grups de 

persones en situació de vulnerabilitat, superant els mites que giren al voltant del suïcidi, 

assenyalant els factors de risc i de protecció, així com diferents ferramentes de 

detecció, actuació i intervenció a l’àmbit professional de la salut. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), identifica el suïcidi i els 

seus intents com un dels problemes més greus de salut pública que 

poden afectar les persones, i és per això que recomana que siga 

atès de forma prioritària. 

La conducta suïcida inclou una amplia gamma de pensaments i 

actes en relació amb la pròpia mort (Anseán, 2014): 

 Suïcidi: acte suïcida amb resultat de mort, definit com a acte deliberat en el qual 

una persona decideix llevar-se la vida voluntàriament. 

 Acte suïcida: acció autolesiva amb un grau variable de dany físic o 

d’intencionalitat suïcida. 

 Comunicació suïcida: manifestacions verbals o no verbals sobre la ideació 

suïcida, independentment de la seua intencionalitat. 

 Ideació suïcida: inclou tot tipus de pensaments relacionats amb el suïcidi, idees o 

desig de morir, idees suïcides o fins i tot el pla suïcida. 
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 Conducta/comportament suïcida: engloba una diversitat de comportaments com 

ara pensar en el suïcidi (o ideació suïcida), planificar el suïcidi, idear el suïcidi i 

cometre un suïcidi pròpiament dit. 

El suïcidi és el resultat d’un terrible patiment emocional intern. La conducta suïcida 

és un problema complex, per a la qual no hi ha una sola causa ni una única raó, sinó 

que és el resultat d’una complexa interacció de factors biològics, genètics, 

psicològics, socials, culturals i mediambientals. És difícil explicar per què algunes 

persones decideixen cometre un suïcidi, mentre que altres en una situació semblant 

no ho fan. Ara bé, la majoria dels suïcidis poden previndre’s. Els pensaments suïcides 

habitualment estan associats a problemes que poden ser resolts, encara que siguen 

molt greus, amb el temps i l’ajuda de familiars, persones pròximes, amistats i 

professionals. 

 La desesperança, el dolor i el 

buit són estats temporals. 
 

 El suport de la família i les amistats, ajuda 

professional de sanitat, l’educació, igualtat, i la 

inclusió, contribueixen a la prevenció de la 

temptativa suïcida i/o suïcidi  

 

 El suïcidi pot ser el resultat 

d’un acte impulsiu. 

 

 

QUÈ DIUEN LES DADES? 

  Segons dades de l’OMS, el suïcidi es troba entre les 

vint causes de defunció més importants al món. 

 Més de 800.000 persones se suïciden cada any i 

s’estima que aproximadament ocorre un suïcidi cada minut i 

un intent de suïcidi cada tres segons. 

 El suïcidi afecta persones de qualsevol edat, cultura o 

grup poblacional. Als països desenvolupats, el suïcidi figura 

entre les deu principals causes de mort i una de les tres primeres entre persones de 

15 a 35 anys. 

 A Espanya el 2016 es van registrar 3.569 suïcidis, amb una taxa de 7,68 casos per 

cada 100.000 habitants. Els suïcidis d’homes tripliquen els de dones. 
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 A la Comunitat Valenciana el 2016 es van registrar 336 casos de suïcidi, dels quals 

255 van ser homes i 81 dones. Això suposa pràcticament un suïcidi cada dia. 

 Del total de suïcidis comesos el 2016, més del 75 % són homes davant el 24 % 

aproximadament de dones. Tot i que el nombre d’homes que se suïciden és més 

elevat, les dones ho intenten en una proporció més alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Comunitat Valenciana ocupa la quarta posició entre les Comunitats Autònomes 

en nombre de suïcidis. 

Gràfic 1. Xifres absolutes de casos de suïcidi per Comunitats Autònomes, 2016. 

 

INE. Elaboració pròpia 
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 La Comunitat Valenciana és la tercera amb una menor taxa de suïcidi amb unes 

xifres que se situen al voltant de 6,80 casos per cada 100.000 habitants. 

Gràfic 2. Taxa de suïcidi segons comunitat autònoma, 2016. 

 

INE. Elaboració pròpia 

 El suïcidi és una de les principals causes de mort entre persones joves de 15 a 29 

anys. En els grups que van dels 30 als 49 anys, el suïcidi supera en més del doble el 

nombre de casos per accident de trànsit. 

Gràfic 3. Proporció de suïcidis sobre el total de defuncions, Comunitat Valenciana, 2016. 

 

INE. Elaboració pròpia 

1
2

,9
6

 

1
2

,4
7

 

8
,9

6
 

8
,8

3
 

8
,5

9
 

8
,4

9
 

8
,2

6
 

8
,0

8
 

7
,9

9
 

7
,9

6
 

7
,9

4
 

7
,6

8
 

7
,6

1
 

7
,0

5
 

6
,8

5
 

6
,8

0
 

6
,6

1
 

4
,7

1
 

4
,7

0
 

2
,3

5
 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1-14
años

15-29
años

30-39
años

40-44
años

45-49
años

50-54
años

55-59
años

60-64
años

65-69
años

70-74
años

75-79
años

80-84
años

85-89
años

90-94
años

95 y
más
años



9 
 

 

Gràfic 4. Comparació de número de persones difuntes per accidents de trànsit i suïcidis en la 

Comunitat Valenciana, 2016. 

 

INE. Elaboració pròpia 

 

Les dades oferides posen de manifest el greu problema de salut pública que suposa el 
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2. MITES DEL SUÏCIDI 

Hi ha moltes idees errònies i prejudicis sobre la conducta suïcida, aquests mites es 

contradiuen amb el que ens mostra la realitat (OMS, 2014).  

Conèixer algunes d’aquestes creences errònies i acostar-nos a la realitat del suïcidi ens 

permetrà poder donar un suport més efectiu a familiars i/o amistats que es troben en 

una situació de risc, o fins i tot a nosaltres mateixos. 

  “Parlar sobre el suïcidi pot incitar a cometre’l” 

Aquesta creença causa temor a l’hora d’abordar aquest tema i ens allunya de la persona 

que necessita ajuda. A causa de l’estigma que existeix entorn del suïcidi, la majoria de 

les persones que consideren la possibilitat del suïcidi no saben amb qui poden parlar. 

Està demostrat que parlar del suïcidi de manera responsable redueix el risc de dur-lo a 

terme, ja que preguntar a una persona sobre la presència de pensaments suïcides 

permet alleujar la tensió que li suposa aquest malestar i li fa veure que ens importa. Pot 

donar-li temps per a reflexionar i sentir que té altres opcions. 

És important preguntar, però encara ho és més escoltar atentament i sense jutjar, de 

manera que es perceba un desig d’ajuda genuí. No és aconsellable entrar en discussió o 

traure-li importància al que la persona sent.  

  “Qui ho diu no ho fa i qui ho fa no ho diu” 

Alguns suïcidis es poden produir sense advertiments previs, però la majoria dels casos 

han sigut precedits per signes d’advertiment verbal o conductual. Per això és important 

conèixer els signes d’alarma i detectar-los. Sempre han de ser presos ben seriosament 

els signes d’amenaça o autolesió. 

Una altra creença errònia és que els qui parlen del suïcidi no tenen la intenció de 

cometre’l. L’evidència ens diu que la major part de les persones que han intentat 

suïcidar-se, n’havien expressar la intenció amb paraules, amenaces, gestos o canvis de 

conducta previs. Aquesta falsa idea du a minimitzar el risc, al pensar que realment no 
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desitja morir, i a interpretar de manera errònia les amenaces suïcides com a 

manipulacions cap al medi, xantatges o parenceries.  

Parlar del suïcidi pot ser una forma de demanar ajuda en una persona que està patint. La 

majoria de les persones que prenen en consideració el suïcidi es troben en una situació 

que no troben alternatives. Presentar-los reptes en aquesta situació és un acte 

irresponsable, ja que la persona es troba en una situació vulnerable i no disposa dels 

recursos necessaris per a adaptar-se a determinades situacions. Les verbalitzacions de 

suïcidi mai han de ser considerades com una parenceria, xantatge o manipulació. Mai 

s’ha de reptar la persona a fer-ho.  

  “Qui se suïcida té una malaltia mental” 

Encara que les persones amb malalties mentals se suïciden amb una freqüència més 

elevada, moltes no estan afectades pel comportament suïcida i no totes les persones 

que es lleven la vida tenen un trastorn mental. El que indica el comportament suïcida és 

un gran patiment, però no necessàriament un trastorn mental. 

  “La persona amb conducta suïcida està decidida a morir”  

Tota persona que té idees i pensaments suïcides es troba en una situació ambivalent, és 

a dir, amb desitjos de morir i de viure. Parlar obertament sobre això, reflexionar-hi i el 

suport emocional pot ajudar-la a guanyar temps per a previndre la conducta suïcida. 

  
“Qui ha tingut conductes suïcides alguna vegada mai deixarà de tindre-les”, “la 

persona que es reposa d’una crisi suïcida no corre perill de recaure-hi” 

El risc de suïcidi més alt sol ser a curt termini i específic segons la situació. Més o menys 

la meitat de les persones que van patir una crisi suïcida van tindre’n una de nova ens els 

tres primers mesos. Però, encara que els pensaments suïcides poden tornar-hi, no són 

permanents, i qui haja tingut pensaments i intents suïcides pot portar després una 

llarga vida sense que s’hi tornen a produir. No obstant això, entre l’1 % i el 2 % de les 

persones que intenten el suïcidi ho aconsegueixen durant el primer any després de 
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l’intent i entre el 10 % al 20 % ho consumaran en algun moment de la seua vida. No s’hi 

pot generalitzar i la millor manera de previndre‘l és parlar-hi, escoltar i fer-li sentir 

suport.   

  “Només professionals de psiquiatria poden previndre el suïcidi” 

El mite que subjau en aquesta idea errònia és que parlar amb una persona que presenta 

ideació suïcida sense la deguda preparació pot ser perjudicial. L’evidència ens diu que 

acostar-se a la persona amb una actitud d’escoltar-la, amb el desig genuí d’ajudar-la és 

el primer pas per a la prevenció. 

Professionals de la psiquiatria i la psicologia clínica tenen experiència en la detecció del 

risc de suïcidi i el seu maneig, però no són els únics que poden previndre’l. Qualsevol 

persona pot col·laborar en la prevenció i ajuda a les persones que es troben en una 

situació de crisi suïcida. Parlant i escoltant, haurem iniciat la prevenció. 

  “La majoria dels suïcidis arriben sense advertiment previ” 

Encara que és cert que alguns suïcidis es cometen sense advertiment previ, una gran 

part arriben precedits de signes d’advertiment verbal o de conducta. Per això és molt 

important conèixer els signes d’advertiment per a poder previndre el suïcidi. 

  “El suïcidi no es pot previndre”  

El suïcidi sí es pot previndre, però hi calen polítiques, plans de prevenció i formació dels 

professionals en aquest àmbit. També és un aspecte important per a la prevenció que 

en els mitjans de comunicació i les xarxes socials es parle de suïcidi de manera 

responsable per tal de contribuir a la conscienciació de la comunitat. 

  “Les persones amb conductes suïcides són perilloses”   

El suïcidi, en general, és un acte autoagressiu, en el qual els impulsos destructius 

s’adrecen contra la persona mateixa que els pateix. 
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3. FACTORS DE RISC I PROTECCIÓ 

 FACTORS DE RISC 

Les persones suïcides que mostren senyals d’advertiment tenen un risc més alt si 

compten amb algun dels factors que s’exposen tot seguit: 

 

 FACTORS DE PROTECCIÓ 

En contraposició als factors de risc hi ha els factors de protecció, que orienten moltes 

intervencions de prevenció a l’enfortiment d’aquests factors. 

 Com més factors protectors concórreguen en una mateixa persona, menor 

serà la probabilitat que la persona realitze un intent o una conducta suïcida  

 

 

SISTEMES DE SALUT 

•Barreres per obtenir accés a l'atenció de 
salut 

SOCIETAT 

•Accés a mitjans utilitzables per suïcidar-se 

•Notificació inadequada pels mitjans de   
difusió 

•Estigma associat a comportaments de    
recerca d'ajudes 

COMUNITAT 

• Desastres, guerres i conflictes 

• Estrés per desplaçaments i aculturació 

• Discriminació 

• Traumes o abusos 

RELACIONS 

• Sentit d'aïllament i falta de suport social 

• Conflictes en les relacions, disputes, 
pèrdues 

INDIVIDU 

• Intent de suïcidi anterior 

• Trastorns mentals, depressió actual, 
desgast laboral o fatiga inexplicable 

• Consum nociu d'alcohol o d'altres 
drogues 

• Pèrdua de treball i financera 

• Desesperança 

• Dolor crònic o canvis en la salut 

• Antecedents familiars de suïcidi 

• Factors genètics i biològics 

• Canvi en les circumstàncies de treball 
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Es consideren factors de protecció: 

 PERSONALS 

 

 L’habilitat en la resolució de conflictes o problemes, de manera adaptativa. 

 La competència personal i tindre confiança autoconfiança 

 L’estabilitat emocional, l’optimisme i una identitat personal desenvolupada 

 La capacitat per a demanar consell i ajuda quan sorgeixen dificultats 

 Sòlides relacions personals 

 Estratègies pràctiques positives d’afrontar la vida i el benestar com a manera de 

vida 

 FAMILIARS 

 

 L’enfortiment de les relacions interpersonals i sobretot de l’entorn més pròxim, 

poden servir de gran ajuda. 

 Suport familiar, caracteritzat per una alta cohesió social 

 SOCIALS 

 

 Adoptar valors culturals i tradicionals. 

 Integració social, manteniment d’activitats ocupacionals. 

 Posseir creences i pràctiques religioses, espiritualitat o valors positius. 

 SISTEMA DE SALUT 

 

 Proporcionar una Atenció Integral l’equip multidisciplinari, contínua i a llarg 

termini en pacients amb trastorns mentals, amb malaltia física o amb abús 

d’alcohol. 

 Educació per a la salut mental,  la prevenció i promoció de la salut. 

 Sistema sanitari universal. 
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4. SENYALS D’ALARMA 

En la majoria dels casos de suïcidi, abans de consumar-lo, 

s’evidencien una sèrie de símptomes i signes que possibiliten la 

detecció del risc de suïcidi. D’ací la importància de conèixer 

aquest tipus de senyals per a detectar aquest risc i aplicar les 

pautes de prevenció des del seu entorn més proper. 

Un senyal d’alerta ens indica que una persona pot estar tenint seriosos pensaments de 

llevar-se la vida i que podria fins i tot estar planificant com fer-ho. Els senyals d’alerta 

podrien ser també una petició d’ajuda i ens proporcionen una oportunitat (tant als 

professionals de la salut com a la família i amics) per a intervindre ràpidament i 

previndre que aquesta persona se suïcide. 

Els senyals d’alerta poden ser verbals o no verbals.  

VERBALS 

 Sentiments de desesperança, amb una visió on no hi ha futur o molt negatiu. p. ex. 

“No té solució”, “Això no millorarà mai”. 

 Sentiments de desesperació, considera que ja no es pot suportar o tolerar més una 

situació o estat vital. p. ex. “Aquesta vida fa ois”, “La meua vida no té sentit“. 

 Sentiments de desemparament que fan que la persona se senta sola, que no és 

important per a ningú, que és una molèstia i que les coses estarien millors sense 

ella. 

 Sentiments intensos i aclaparadors de culpa, vergonya i odi cap a un mateix. p. ex. 

“No valc per a res” 

 Comentaris relacionades amb la mort p. ex. “M’agradaria desaparèixer”, “Vull 

descansar”, “No vull continuar vivint”. 

 Converses reiteratives sobre la mort. 

 Fer comiats inusuals verbals o escrits. Ex. “Vull que sàpies que en tot aquest temps 

m’has ajudat molt”. “Sempre et voldré”  
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 Pot expressar obertament els seus desitjos de llevar-se la vida, amenaçant de voler-

se fer mal o matar-se. Aquest pensament es manifesta amb diferents graus: 

 Sense plantejament de l’acció 

 Amb un mètode indeterminat 

 Amb un mètode específic, però no planificat 

 Pla suïcida concret (aquesta situació indica un alt risc de suïcidi) 

 Algunes persones després de parlar d’açò tendeixen a restar importància a les seues 

idees suïcides, minimitzar-les. 

Recordar que contràriament al que es pensa, interrogar sobre l’existència de les idees 

suïcides no incrementa el risc de desencadenar aquest tipus d’acte i pot ser l’única 

oportunitat d’iniciar les accions preventives. 

NO VERBALS 

Quan una persona no «verbalitza» les seues idees suïcides, es pot arribar a sospitar-les 

mitjançant determinades manifestacions. 

 Observar un canvi sobtat en la seua conducta habitual. Aquest canvi pot arribar en 

dos sentits: 

 Augment significatiu de la irritabilitat; més agressivitat; no respectar els límits.  

 Període de calma i tranquil·litat sobtat quan prèviament ha presentat gran 

agitació. El cessament de l’angoixa és signe de greu perill de conducta suïcida, 

doncs s’ha resolt el conflicte entre els desitjos de viure i els desitjos de morir a 

favor d’aquests 

 L’existència d’un intent previ de suïcidi. El període d’un ries més elevat és en els 3 - 6 

mesos posteriors. 

 Presència d’un esdeveniment desencadenant o que el precipite. 

 Cerca de mecanismes per a fer-se mal. 

 Conducta imprudentment temerària. 

 Retraïment social. 
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 Falta d’energia (anergia). 

 Actitud passiva, apatia, tristesa. 

 Aïllament. 

 Anhedonia o incapacitat per a experimentar plaer amb activitats habituals. 

 Desatenció de l’aparença personal. 

 Dificultats en la concentració, desatenció i com a conseqüència, pèrdua de la 

memòria. 

 Alteracions en els patrons de somni o alimentació. 

 Tancar assumptes pendents, preparació de documents, regalar objectes molt 

personals, etc., parlen a favor de l’existència d’un pla suïcida, lliurar les seues 

pertinences als éssers estimats, resoldre assumptes pendents, tancar comptes de 

Facebook, Twitter, Instagram, telefonar a persones per a acomiadar-se, tindre 

amagat el futur mètode per a aconseguir-ho (acumular medicació, dur al damunt el 

tòxic, la corda, etc.) o ingerir begudes alcohòliques en quantitats i amb una 

freqüència inusuals (mitjançant la qual cosa la persona tracta d’aconseguir «el 

valor» necessari per a dur a terme les seues intencions). 

 Si preguntem si han pensat en això i no ens diuen res però duen a terme certes 

conductes que ens poden fer sospitar, per exemple el plor, abaixar el cap i mirar a 

terra, restar en silenci després de la pregunta, mostrar-se intranquil o angoixat, etc. 

En cas de detectar aquests senyals, és important respondre amb rapidesa, especialment 

si la persona en mostra més d’una al mateix temps. Cal parlar amb ella i cercar l’ajuda i 

el suport necessari. 
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5. FERRAMENTES DE DETECCIÓ I ESTRATÈGIA D’ACTUACIÓ 

La detecció de pensaments o idees suïcides han de prendre’s sempre ben seriosament. 

L’avaluació d’aquestes idees requereix en molts casos una intervenció simultània per 

part de professionals i familiars perquè hi ha la possibilitat que la persona puga dur a 

terme les seues idees suïcides. 

Per a poder determinar el risc de suïcidi, és important conèixer els factors sobre l’estat 

actual en què es troba la persona. Les dues eines bàsiques per a l’avaluació del risc de 

suïcidi són l’entrevista clínica i les escales d’avaluació, encara que aquestes no 

substitueixen el judici clínic, sinó que en són un suport o complement. 

 IDENTIFICAR FACTORS DE RISC I PROTECCIÓ GENERALS 

Quan examinem els factors de risc personals, s’ha de tindre en compte que com més 

n’hi haja en una mateixa persona, més elevada és la probabilitat que la persona 

presente una ideació o conducta suïcida. Ara bé, que no hi siguen presents no significa 

que una persona no puga dur a terme un intent de suïcidi. 

 AVALUACIÓ I VALORACIÓ DEL RISC DE SUÏCIDI 

Instruments d’avaluació de la ideació i conducta suïcida amb l’objectiu de determinar 

fins a quin punt aquestes idees suïcides poden arribar a materialitzar-se en un 

comportament nociu. 

L’entrevista. 

Instrument essencial en la valoració del risc de suïcidi. És important que 

les preguntes exploren la presència de problemes psicològics o 

psiquiàtrics, possibles intents suïcides previs i la ideació suïcida. Té dos 

objectius fonamentals: 

 Establir una aliança terapèutica personal. 

  Obtindre informació sobre el seu estat psicopatològic, 

característiques de les idees de suïcidi, factors de risc i factors de 

protecció. 
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Qüestionaris i escales estandarditzades: aquests instruments es basen en 

la valoració directa d’idees/conductes suïcides i factors de risc, com 

també en símptomes o síndromes associats al suïcidi. L’avaluació 

mitjançant instruments estandarditzats complementen la informació 

obtinguda mitjançant l’entrevista i són fàcils d’administrar, al temps que 

hi proporcionen dades rellevants.  

Disposem de diverses escales com són: Escala Sad Person, Escala 

desesperança de Beck, Escala de depressió de Beck, Escala d’ideació 

suïcida (Scale for Suïcide Ideation, SSI), Escala d’intencionalitat suïcida 

(Suïcide Intent Scale, SIS), Escala de valoració de la depressió d’Hamilton 

(ítem sobre conducta suïcida). 

Codi suïcidi. Fer una detecció precoç de les persones amb risc de suïcidi 

en qualsevol àmbit d’atenció, amb l’objectiu de garantir-hi una 

continuïtat de cures als diferents llocs d’atenció de la xarxa sanitària. El 

procediment es basa en la detecció, l’atenció immediata i la continuïtat 

de cures fins un any després de l’activació del procediment. 

Pla de gestió de riscs de la conducta suïcida. La finalitat de tindre un pla 

de gestió de riscs o pla de seguretat és reduir el risc de cometre un intent 

de suïcidi. El pla ha de ser elaborat per la pròpia persona, amb ajuda de 

familiars, amistats o personal sanitari. Aquest pla s’ha d’adaptar a les 

necessitats de cada persona per a que siga efectiu. 

Compromís viure és l’eixida: El contracte de no suïcidi o compromís de 

viure és l’eixida és una ferramenta terapèutica que pot ser d’utilitat en la 

relació professional de la salut – persona amb risc de suïcidi. Es tracta 

d’un acord o compromís que assumeix la persona de no fer-se mal en cas 

de tindre pensaments suïcides, i buscar activitats alternatives per a 

superar aquests pensaments. 
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6. INTERVENCIÓ I RECURSOS 

Cal establir la necessitat de desenvolupar intervencions tant preventives com d’actuació 

en matèria de suïcidi i l’avaluació d’accions específiques per a disminuir la taxa de 

suïcidi en la població. 

 INTERVENCIÓ DAVANT LA CONDUCTA SUÏCIDA 

1. INTERVENCIONS GENERALS  

 Millorar la informació sobre el suïcidi en la societat: proporcionar informació 

sobre el suïcidi a la població. 

 Dificultar l’accés als mitjans utilitzats per al suïcidi en la comunitat. 

 Millorar la lluita contra l’estigma dels problemes de salut mental. 

2. INTERVENCIONS EN GRUPS VULNERABLES I DE RISC 

 Detecció precoç d’idees suïcides mitjançant l’entrevista clínica i les escales de 

valoració.  

3. INTERVENCIONS EN POBLACIÓ AMB CONDUCTES SUÏCIDES 

 Millorar la detecció de les persones amb conductes suïcides, tant en atenció 

primària com en urgències. 

 Identificar les persones per mitjà d’un codi suïcidi, generant una atenció als 

serveis de salut mental abans de 72 hores a través de la història clínica. 

 Garantir la continuïtat assistencial de les persones amb conductes suïcides. 

 Atendre les persones supervivents del suïcidi. 

 RECURSOS 

 Telefonar al Servei d’Emergències: 112. 

 Acudir al seu centre de salut 

 Acudir a Urgències de l’Hospital més proper. 

 Contactar amb:  
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TELÈFON DE L’ESPERANÇA 

 
 TELÈFON D’ATENCIÓ EN CRISI +34 717 003 717 

  VALÈNCIA 

Telèfon: 963916006  Adreça electrònica: valencia@telefonodelaesperanza.org 

Web: http://telefonodelaesperanza.org/valencia 

Seu: C/ Espinosa, nº 9 - 1º - 1ª; 46008, València 

  ALACANT: 

Telèfon: 965131122  Adreça electrònica: alicante@telefonodelaesperanza.org 

Web: http://telefonodelaesperanza.org/alicante 

Seu: C/ Benito Pérez Galdós, 41 - Entr. C; 03005, Alacant 

Seu 2: C/ Bernabé del Campo Latorre, 26, 03002, Elx 

 
 CASTELLÓN: 

Telèfon: 964227093 Adreça electrònica: castellon@telefonodelaesperanza.org 

Web: http://telefonodelaesperanza.org/castellon 

Seu: C/ Segorbe, nº 8 - Entlo. - 12004 Castelló 

PER A MÉS INFORMACIÓ… 

GENERALITAT VALENCIANA 

  Pla de Prevenció del Suïcidi  

Web:  www.prevenciodelsuicidi.san.gva.es

 Oficina Autonòmica de Salut Mental  

Web: www.san.gva.es/web/dgas/salud-mental1 

 

ASSOCIACIONISME 

  Federació Mental CV 

Telèfon: 963535065 – 664217979   

Web: www.salutmentalcv.org/ Adreça electrònica: info@salutmentalcv.org 

Seu: c/ Cieza, 4, baix, 46014 València  

 

 

mailto:valencia@telefonodelaesperanza.org
http://telefonodelaesperanza.org/valencia
mailto:alicante@telefonodelaesperanza.org
http://telefonodelaesperanza.org/alicante
mailto:castellon@telefonodelaesperanza.org
http://telefonodelaesperanza.org/castellon
http://www.san.gva.es/web/dgas/salud-mental1
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 Associació Viktor Frankl 

Telèfon: 963510113 Web: http://asociacionviktorfrankl.es/ 

Adreça electrònica: correo@asociacionviktorfrankl.org 

Seu: c/ Don Juan de Austria, 34, 4t-4a, 46002 València 

 Fundació ANAR (Ajuda a xiquets i adolescents en Risc) 

Telèfon menors: 900202010 Telèfon adults: 600505152 

Web: www.anar.org  Adreça electrònica: valencia@anar.org 

Seu: c/ Colón, 22. 46004 – València. 

  Caminar (Associació Valenciana de Suport en el Dol) 

Telèfon: 676197806 – 963747836  Adreça electrònica: avcaminar@hotmail.com 

Web: www.ayudaduelocaminar.com 

  AIPIS (Associació d’Investigació, Prevenció i Intervenció)  

Web: www.redaipis.org Adreça electrònica: info@redaipis.org 

  FEAFES (Confederació Espanyola de Agrupacions de Familiars i Persones amb 

Infermetat Mental)  

Telèfon: 673461420  Web: www.consaludmental.org 

Adreça electrònica: informacion@consaludmental.org 
 

  Fundació FSME (Fundació Salut Mental Espanya per a la prevenció dels trastorns 

mentals i el suïcidi) 

Telèfon: 910834393  

Web: www.fsme.es Adreça electrònica: fsme@fsme.es 

Seu: Plaça dels Mostenses, 13. Of.44. 28015 Madrid 

 Societat Espanyola de Suicidologia 

Telèfon: 910834393  

Web: https://suicidologia.jimdo.com/ Adreça electrònica: secretaría@suicidologia.es 

Seu: Plaça de los Mostenses 13, Of. 44. 28015, Madrid. 

 

APPS 

  PREVENSUIC  

https://www.prevensuic.org/ 

 

 

 

 

 +CAMINOS  

http://www.mascaminos.org/   

 

http://asociacionviktorfrankl.es/
http://www.anar.org/
mailto:valencia@anar.org
mailto:avcaminar@hotmail.com
http://www.ayudaduelocaminar.com/
http://www.redaipis.org/
mailto:info@redaipis.org
http://www.consaludmental.org/
mailto:informacion@consaludmental.org
http://www.fsme.es/
mailto:fsme@fsme.es
mailto:secretaría@suicidologia.es
https://www.prevensuic.org/
http://www.mascaminos.org/
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ANNEX I. PREGUNTES ÚTILS PER A L’ENTREVISTA CLÍNICA 

Ideació suïcida 

1. Et sents trista? 

2. En ocasions sents desesperació? 

3. T’és difícil afrontar el dia a dia? 

4. Sents la vida como una càrrega a voltes? 

5. Sents que no mereix la pena viure la vida? 

6. Sents o has sentit desitjos de matar-te? 

Planificació i premeditació 

1. Has fet plans per acabar amb la teua vida? 

2. Tens idea de com i quan vas a fer-ho? 

3. Has pensat en com ho faries? 

Conseqüències de l’acte 
1. Com afectarà açò als teus afins? 

2. Has pensat en altres solucions? 

 

ANNEX II. ESCALA SAD PERSON 

ESCALA SAD PERSON 

 SEX (SEXE) +1 SI HOMES 

 AGE (EDAT) + 1 SI ÉS MENOR DE 19 O MAJOR DE 45 

 DEPRESSION (DEPRESSIÓ) 

 PREVIOUS ATTEMPT (INTENTS DE SUÏCIDI PREVIS). 

 ETHANOL ABUSE (ABÚS D’ALCOHOL) 

 RATIONAL THINKING LASS (TRASTORNS COGNITIUS) 

 SOCIAL SUPPORTS LACKING (SENSE SUPORT SOCIAL) 

 ORGANIZED PLAN (PLA ORGANITZAT DE SUÏCIDI) 

 NO SPOUSE (SENSE PARELLA ESTABLE) 

 SICKNESS (MALALTIA SOMÀTICA) 

 

RESULTAT: Cadascun dels ítems presents suma un punto, fins un total de 10. La 

interpretació ha de fer-se: 

 0-2 Punts: Sense risc. Alta amb seguiment ambulatori. 
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 3-4 Punts: Risc baix. Seguiment ambulatori intensiu. Considerar ingrés 

psiquiàtric. 

 5-6 Punts: Risc mitjà. Si no hi ha suport familiar estret ha d’internar-se. 

 7-10 Punts: Risc alt. Ingrés. Risc d’intent imminent. 

 

ANNEX III. CODI SUÏCIDI 

 




