Sistema estatal d’informació permanent sobre addicció a drogues (SEIPAD). Indicador
mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives. Resultats de l’any 2007.

Des de 1991 aquest indicador es recull en el Partit Judicial (PJ) de Palma, i des del 2005 s’ha
ampliat la recollida als PJ d’Inca i Manacor.
La definició de l’indicador és: nombre anual de morts per reacció adversa aguda després del
consum no mèdic de substàncies psicoactives (morts RASUPSI) en persones de 10 a 64 anys.
Aquestes morts s’identifiquen mitjançant la revisió dels expedients de l’Institut Anatòmic
Forense de Palma i posteriorment dels expedients judicials en els casos en què és necessari
completar la informació. Les variables que es recullen són les següents: nom, llinatges i DNI;
núm. informe d’autòpsia i de diligències prèvies; núm. jutjat que tramita el cas i municipi del
jutjat; data i municipi de defunció; sexe, data i país de naixement; nacionalitat; província i
municipi de residència; estat civil; lloc on es va trobar el cadàver; evidències de consum recent
de substàncies psicoactives immediatament abans de la mort; signes d’autòpsia i diagnòstic
forense compatible amb mort RASUPSI; evidències de suïcidi; signes recents de
venopuncions; patologia prèvia com a causa bàsica de la mort; presència d’anticossos anti-VIH;
substàncies psicoactives i metabòlits detectats en les anàlisis toxicològiques; tipus de mostres
biològiques realitzades en cada cas i resultat quantitatiu obtingut.

L’any 2007 s’han recollit 47 morts, 39 d’elles al PJ de Palma, 5 al PJ de Manacor i 3 al PJ
d’Inca. Com es pot veure en el gràfic següent, aquest any s’observa un petit descens (només
un cas) en el nombre de morts RASUPSI a Palma comparat amb l’any passat.

Gràfic 1. Evolució del nombre de morts per reacció aguda després del consum de
substàncies psicoactives a Palma (1991-2007)*
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* En aquest gràfic no s’inclouen els casos dels partits judicials d’Inca i Manacor perquè no hi ha sèrie històrica.
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El 66% de les morts tingueren lloc al municipi de Palma (percentatge inferior a l’any passat, que
fou del 68,8%), el 8,5% a Calvià, a Manacor el 4,3%, i la resta de municipis (Algaida, Andratx,
Artà, Campos, Inca, Llucmajor, Marratxí, Muro, Sa Pobla i Santanyí) amb el 2,1% cada un.

El 83% eren homes i el 17% dones. Curiosament comparant aquestes dades amb l’any passat
s’ha produït una inversió en les xifres ja que el nombre d’homes ha disminuït un 6,6% i el
nombre de dones ha augmentat en aquesta mateixa quantitat (al 2006 eren un 10,4%). L’edat
mitjana és entre 38 i 44 anys respectivament (taula 1). Pel que fa a l’estat civil, eren persones
solteres el 29,8% (al 2006 eren 54,2%), 23,4% casades (12,5% al 2006) i el 6,4% separades o
divorciades (14,6% l’any passat). No podem comparar l’estat civil d’aquest any respecte al
2006 ja que es desconeixen les dades de 19 casos (40,4%).

Taula 1. Edat de les morts RASUPSI

Mitjana
Interval confiança mitjana 95%
Desviació estàndard
Mediana
Mínim
Màxim

Homes
39,51
37,03-42
7,6
38
25
58

Dones
43,25
34,94-51,56
9,9
44
30
61

Total
40,15
37,77-42,53
8,1
39
25
61

Respecte al lloc de naixement el 72,3% havia nascut a Espanya dels quals el 44,7% varen
nàixer a Balears (un 7,2% més que l’any passat). El 85,1% dels casos residien a Balears (un
4,5% menys que al 2006), la majoria d’ells a Palma (21 casos que corresponen al 44,7%), i la
resta a Calvià (8,5%), Marratxí (6,4%), Inca (6,4%), Campos (2,1%), Llucmajor (2,1%), Manacor
(2,1%), Sa Pobla (2,1%), Sta. Margalida (2,1%), Santanyí (2,1%) i Eivissa (2,1%). Hi ha un
19,1% de casos que es desconeix el municipi de residència.

Les defuncions es produïren dins el domicili en el 59,6% dels casos (un 5,4% més que al
2006), al carrer en el 8,5%, a un hotel o pensió en el 8,5%, a l’hospital en el 6,4%, a un
establiment públic en el 2,1%, a la presó (2,1%) i la resta (6 casos, el 12,8%) a altres llocs.

En el 80,9% dels casos hi havia evidències de mort RASUPSI (al 2006 eren un 75%) i 89,4%
de signes d’autòpsia compatibles (97,9% al 2006). Enguany han disminuït el nombre de casos
en els quals el diagnòstic forense fou mort RASUPSI (72,3% respecte a 87,5% al 2006).
Podem dir que aquest any tots el casos estan relacionats amb major o menor grau amb el
suïcidi ja que en 4 casos (8,5%) hi havia fortes evidències de suïcidi mentre que en el 91,5%
(43 casos) s’han trobat sospites o indicis de suïcidi. Respecte als signes recents de venopunció
no hi ha moltes diferències amb les dades del 2006 ja que varen ser de 18 casos comparats
amb els 17 d’aquest any (36,2%) i s’ha trobat que a 1 cas (2,1%) la causa de mort va ser una
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patologia prèvia complicada pel consum de drogues. Es desconeix l’estat serològic VIH de tots
els casos.

Respecte a les drogues implicades, els opiacis es relacionen amb el 72,3% de les morts (ha
disminuït un 9%), la cocaïna amb el 63,8% (5% menys que a 2006), els hipnòtics i sedants amb
el 61,7% (un 24,2% més comparant amb les dades del 2006), l’alcohol amb el 42,6% (39,6%
l’any passat), el cànnabis amb el 25,5% (un 7,8% menys que l’any passat ja que les dades eren
del 33,3%), els antidepressius amb el 10,6% (un 6,4% més) i finalment les amfetamines i èxtasi
amb el 2,1% (es mantenen les dades de l’any passat). De les 34 morts relacionades amb els
opiacis, en el 53,2% hi estava implicada l’heroïna o els seus metabòlits, i en el 29,8% la
metadona o metabòlits. De les

30 morts relacionades amb la cocaïna, els opiacis també

estaven implicats en el 76,6%, els hipnòtics i sedants en el 46,7% i l’alcohol en el 36,7%.

Com podem veure al gràfic 2, a l’any 2007 s’ha produït un descens de les morts relacionades
amb els opiacis, la cocaïna i el cànnabis i una tendència a l’estabilització de les morts
relacionades amb la resta de substàncies excepte en el cas dels hipnòtics i sedants que han
augmentat considerablement i de manera brusca respecte a l’any passat.

Gràfic 2. Evolució de les drogues identificades a les morts RASUPSI
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