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Introducció
Segons la OMS (2015) el suïcidi és un greu problema de salut pública, constituint la
segona causa de mort entre els 15 i els 29 anys d’edat.
Objectiu
Conèixer la incidència de les intoxicacions amb ideació autolítica a pediatria a un
hospital de tercer nivell.
Metodologia
Estudi retrospectiu descriptiu mitjançant revisió d'històries clíniques d'urgències
pediàtriques des de Gener del 2013 fins Desembre del 2015.
Resultats
Les intoxicacions representen el 0,3% del total de les urgències pediàtriques del nostre
centre. D'aquestes l’11,3% (N=12) van ser amb ideació autolítica i les substàncies més
utilitzades van ser AINES i fàrmacs d'ús específic a Salut Mental (25% en cada cas).
En quant al sexe, el 100% van ser dones, el 58,3% de les quals eren no autòctones
amb un rang d'edat de 12 a 16 anys, sent els 15 anys l'edat de major incidència
(33,3%). El motiu principal de la intoxicació amb ideació autolítica són sentiments
negatius (58,4%), seguit de problemes familiars (25%). Respecte a l'entorn, el 91,7%
viu en família. Un 75% de les adolescents presentaven antecedents psiquiàtrics, sent
el més comú el trastorn depressiu (44%) i existint en un 58,3% intents previs
d'autòlisis. El 91,7% van ser valorades per psiquiatria.
Conclusions
1. Existeix un percentatge no despreciable d'intoxicacions amb ideació autolítica entre
les visites d'urgències pediàtriques al nostre centre.
2. Al nostre cas, en discordança amb la bibliografia existent, el 100% d'aquestes
intoxicacions amb finalitat autolítica corresponen a dones.
3. La reincidència en l'intent autolític és un factor de risc que hauria d'alertar-nos d'un
suport extern insuficient, pel que s'hauria de prestar major atenció a l'entorn familiar
per valorar l’actitud del mateix davant la temptativa.

