INDICADOR DE MORTALITAT
El full de registre individual de mort per reacció aguda a substàncies
psicoactives arreplega en els criteris d′inclusió:
1. Antecedents de consum recent de substàncies psicoactives.
2. Anàlisis toxicològiques positives per a alguna substància
enregistrable.
3. Signes d′autòpsia compatibles amb mort per reacció aguda després
del consum de substàncies psicoactives.
4. Diagnòstic forense per reacció aguda a substàncies psicoactives.
Només s′arrepleguen els casos que complisquen almenys un d′estos
criteris. Ateses les característiques dels casos arreplegats, basem este
informe en les freqüències absolutes arreplegades per a la capital o municipi
de València.
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En els anys finals de la dècada els casos arreplegats per reacció
aguda a substàncies psicoactives estaven molt relacionats amb el consum
d′heroïna en les distintes vies d′administració i amb signes clars o evidència
del consum d′esta droga acompanyada de cocaïna, benzodiazepines i
alcohol. La majoria n′eren hòmens, una cinquena part, dones, i l′edat mitjana
era de 30 anys.
Però és a partir de l′any 2004, que el comodí de les substàncies
detectades en la mort per reacció aguda és la cocaïna, fins a l′actualitat. Amb
l′anàlisi toxicològica, apareix el metabòlit corresponent a la cocaïna en el 80%
dels casos enregistrats, amb una edat mitjana de 37 anys i amb un terç de
dones. Dels casos notificats, només en un de 2004 apareix la cocaïna sola
com a causa de mort per substància psicoactiva. En els anys següents es
van multiplicant els casos de mort només amb cocaïna. En la resta, la causa
de la mortalitat la determina el consum de diverses substàncies. Cal destacar
que en el 66% d′estos casos la cocaïna s′acompanya de l′ús diari de la
metadona. I, en el 33%, es troben fins a quatre substàncies psicoactives, que
són: cocaïna, metadona, benzodiazepines, cànnabis i, en una, l′alcohol. De la
resta de notificacions en què no apareix la cocaïna, la substància psicoactiva
consumida immediatament abans de la mort és la metadona.
En conclusió, podem destacar, que, igual com a finals del segle la
substància que apareixia en les notificacions era l′heroïna, ara és substituïda
per la metadona com a principi actiu en la lluita per la reducció de riscos.
També hem de destacar el canvi significatiu del consum d′heroïna pel de
cocaïna. Respecte al nombre de morts l′any 2005, probablement la causa

d′este pic són circumstàncies aleatòries d′eixe any, perquè en el següent les
notificacions seguixen les tòniques anteriors.
Per a concloure, apuntarem, des del seguiment dels anys, que el criteri
de notificació o registre individual de mort per reacció aguda a substàncies
psicoactives és igual des de 1999. Sens dubte l′aproximació als registres
epidemiològics elaborats des de la Conselleria de Sanitat ens podrà desvelar
dades d′altres municipis o del conjunt de la comunitat autònoma en un futur
pròxim.

