
CONSELLERÍA DE SANIDADE

Subdirección Xeral
de Saúde Mental e Drogodependencias

Análises/Estudos

Servizo Galego
de Saúde Efectividade dos programas de tratamento

con derivados opiáceos impulsados polo
Plan de Galicia sobre Drogas

E
fe

ct
iv

id
ad

e 
do

s 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

tr
at

am
en

to
 c

on
 d

er
iv

ad
os

 o
pi

ác
eo

s
im

pu
ls

ad
os

 p
ol

o 
P

la
n 

de
 G

al
ic

ia
 s

ob
re

 D
ro

ga
s

03
E



01 clima.qxd:Maqueta CI  22/4/09  23:20  Página 6



E F E C T I V I D A D E  D O S  
P R O G R A M A S  D E  

T R A T A M E N T O  C O N  
D E R I V A D O S  O P I Á C E O S  

I M P U L S A D O S  P O L O  P L A N  D E
G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 1



Edita

Xunta de Galicia

Consellería de Sanidade - SERGAS

Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias

© da edición: Xunta de Galicia

CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS, SL

SOCIEDADE ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS

Autor do informe: 

Lorenzo Sánchez Pardo

Director técnico do proxecto:

Lorenzo Sánchez Pardo. Consultoría, Estudios y Gestión de Proyectos, SL

Grupo de traballo:

Indalecio Carrera Machado

Jesús Osorio López

Jaime Fraga Ares

César Pereiro Gómez

Coordinación:

Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias: 

Jesús Osorio López

Coordinadores do estudo:

Coordinación intercentros: César Pereiro Gómez

Coordinadores intraUAD:

Luz Bugallo Pardo (ACLAD)

Joaquín Martínez Valente (Alborada)

Gerardo Sabio Fernández (ASFREDO)

Leonor Riera Fueyo (Burela)

Jorge Álvarez Clemente/Andrés Fontela Vázquez (Cangas)

Alfonso Caparrós Esperante (Carballo)

Francisco Otero Lamas (Cedro)

Susana de Paz (Cruz Vermella Lugo)

Ana M.ª Fernández Sobrino (Monforte de Lemos)

Ana M.ª Vidal López (Noia)

Carlos Murga (O Grove)

Isolina Míguez Estévez (Ourense)

Carlos Martín Picola (Pontevedra)

Ana M.ª Fernández Díaz (O Porriño)

María José Garaban Rebollido (Ribeira)

Ana María González Belo (Santiago de Compostela)

Mar Lojo Camaño (Vilagarcía)

Agradecementos:

A D. Manuel Araujo Gallego, que foi Comisionado do Plan de Galicia Sobre Drogas, por promover a posta en marcha do

estudo e a D. Víctor Pedreira Crespo, Subdirector Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias, por facer posible a con-

tinuidade da investigación. Un recoñecemento moi especial a todos aqueles profesionais das UADs que colaboraron na

recollida da información.

Imprime: Difux, S.L.

Tirada: 1000 exemplares 

ISBN:978-84-453-4800-0

Depósito legal: C-1411-2009

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 2



1. PRÓLOGO..................................................................................5

1. INTRODUCIÓN..........................................................................9

2. O PUNTO DE PARTIDA DA AVALiACIÓN DOS PTDO.....15

2.1. Resultados extraídos de avaliacións previas ...............17

2.2. Necesidades existentes en materia de  avaliación 
de PTDO ................................................................................19

2.3. O sentido actual da avaliación dos PTDO ....................20

3. OBXECTIVOS DO ESTUDO ...........................................23

4. METODOLOXÍA ...........................................................29

4.1.  Contidos da investigación ...........................................31

4.2.  Natureza do estudo ....................................................31

4.3.  Universo poboacional .................................................32

4.4.  Mostra...........................................................................32

4.5.  Traballo de campo........................................................34

4.6.  Instrumentos para a recollida da información ...........35

5. EVOLUCIÓN DOS PACIENTES DURANTE 
O PERÍODO DE OBSERVACIÓN.....................................37

5.1.  Evolución dos pacientes no tratamento .....................39

5.2.  Continuidade dos pacientes no estudio .....................41

6. SITUACIÓN DOS PACIENTES INCLUÍDOS 
NO ESTUDO NOS DIFERENTES MOMENTOS 
DE CORTE .....................................................................43

6.1.  Perfil sociodemográfico dos pacientes ......................45

6.2.  Situación económica e laboral dos pacientes.............46

6.3.  Relacións familiares e modo de convivencia ..............49

6.4.  Relacións sociais e problemas de soidade...................54

6.5.  Incidencias legais previas e situación legal actual......58

6.6.  Presenza de enfermidades infecciosas........................62

6.7.  Prácticas de risco ..........................................................71

6.8.  Situación sanitaria xeral dos pacientes .......................76

6.9.  Tratamentos farmacolóxicos........................................82

6.10. Percepción que os pacientes teñen do seu estado 
de saúde.......................................................................83

6.11. Estado psicolóxico e psiquiátrico dos pacientes ........90

6.12. Grao de malestar psicolóxico dos pacientes ...........101

6.13. Hábitos de consumos de drogas...............................106

7. EXPECTATIVAS DOS PACIENTES FRENTE 
AO TRATAMENTO.......................................................119

7.1.  Tratamentos previos realizados polos pacientes......121

7.2.  Vía de acceso ao programa .......................................122

7.3.  Demanda inicial dos pacientes ..................................125

7.4.  Motivación dos pacientes fronte ao tratamento .....126

8. CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO OFERTADO.....129

8.1.  Obxectivo básico da intervención cos pacientes ......131

8.2.  Nivel de esixencia formulado aos pacientes ............132

8.3.  Características das intervencións desenvolvidas 
cos pacientes...............................................................134

8.4.  Asistencia dos pacientes ao centro de tratamento ..137

8.5.  Dispensa de sustitutivos.............................................139

8.6.  Características dos profesionais encargados 
da atención.................................................................146

Í n d i c e

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 3



9. SATISFACCIÓN DOS PACIENTES 
CO TRATAMENTO .......................................................149

10. CAMBIOS ACONTECIDOS NOS PACIENTES 
DESPOIS DE TRANSCORRIDOS 24 MESES 
DA SÚA INCORPORACIÓN AO PTDO .........................163

10.1. Cambios operados nos pacientes 
cunha evolución positiva .........................................166

10.2. Cambios operados nos pacientes 
que abandonan o tratamento..................................178

11. FACTORES EXPLICATIVOS DO ÉXITO/FRACASO 
DOS PACIENTES NOS TRATAMENTOS 
CON DERIVADOS OPIÁCEOS......................................181

12. INTERPRETACIÓN DOS RESULTADOS 
Á LUZ DOUTROS ESTUDOS DE AVALIACIÓN 
DA EFECTIVIDADE DOS PTDO ..................................193

12.1. Respecto dos resultados obtidos 
polos PTDO ...............................................................195

12.2. Respecto das variables asociadas 
á efectividade dos PTDO ..........................................199

13.CONCLUSIÓNS ............................................................203

14. BIBLIOGRAFÍA ............................................................209

ANEXOS: INTRUMENTOS UTILIZADOS PARA 
A RECOLLIDA DE INFORMACIÓN.....................................217

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 4



P R Ó L O G O

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 5



01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 6



Aínda que dende finais dos anos noventa se vén observando unha progresiva redución
nas admisións a tratamento por abuso ou dependencia a opiáceos en Galicia, en paralelo
ao incremento das demandas asistenciais motivadas pola cocaína, o cannabis e o alcohol, o
certo é que os programas de tratamento con derivados opiáceos (PTDO) constitúen a
principal modalidade de tratamento da rede de saúde mental e drogodependencia no
campo das adiccións. Avala esta afirmación o feito de que, ao longo da presente década,
unha media de 7500 persoas foran atendidas anualmente neste tipo de programas e que
preto de 2000 reclusos drogodependentes accedan aos PTDO que funcionan dentro das
prisións galegas todos os anos.

Resulta comprensible o interese que, para os responsables técnicos e políticos da
Consellería de Sanidade, ten coñecer os resultados obtidos por estes programas, así como
os factores que condicionan a evolución dos pacientes neste tipo de tratamento.

A pesar da numerosa bibliografía sobre os programas de tratamento con metadona,
son escasas as evidencias científicas sobre as variables que condicionan de xeito directo o
éxito ou o fracaso do tratamento nestes pacientes. Precisamente, as actuacións baseadas en
evidencias científicas e na avaliación de resultados constitúen un dos axiomas que guían as
intervencións do Plan de Galicia sobre Drogas no campo da atención ás
drogodependencias.

Esta investigación, cuxos resultados parciais se presentan nesta publicación, é un
esforzo nesa dirección. A ambición do seu deseño, cunha ampla gama de ámbitos
observados e un relevante número de variables baixo control, unido ao seu carácter
multicéntrico e ao prolongado período de observación sobre os pacientes que acceden a
estes tratamentos, converten esta investigación nunha das máis ambiciosas realizadas ata
a data en España.

Existe certa tendencia a pensar que os programas de tratamento con derivados opiáceos
é unha actividade en retroceso; nada máis afastado da realidade. Dende o inicio desta
década vénse observando un reforzamento no peso dos PTDO dentro da actividade dos
servizos especializados na atención ás drogodependencias, de modo que, na actualidade,
aproximadamente tres de cada catro drogodependentes que reciben tratamento
especializado fano no contexto destes programas.

Esta tendencia é precisamente o reflexo dunha das fortalezas que, como se desprende
dos resultados da investigación, cabe atribuírlle a esta modalidade terapéutica: a súa
capacidade para manter o control asistencial sobre os consumidores de opiáceos ou, se se
prefire, de fidelizalos nos circuítos terapéuticos.

Merecen ser destacados os esforzos realizados polos profesionais das unidades
asistenciais de drogodependencias de Galicia, que acometeron o labor máis relevante deste
estudo, o de motivar as persoas coas que traballan no día a día para que accedesen a
colaborar periodicamente neste. Un traballo, o do seguimento dos pacientes incluídos no
estudo, que mantiveron mesmo cando, por distintas circunstancias, éstes non seguían
tratamento nos seus centros.

P r ó l o g o
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Esta investigación non pretende pechar ningún debate. Máis ben ao contrario,
persegue estimular o interese dos profesionais que traballan na asistencia aos
drogodependentes por mellorar os seus coñecementos, por incorporar técnicas de
intervención máis eficientes, á vez que se estimula a creación de grupos e redes de
investigación. Por iso, a súa pretensión é a de estimular a reflexión, a crítica, a posta en
marcha de novas iniciativas que sirvan para mellorar o traballo realizado e ampliar os nosos
coñecementos.

Víctor Pedreira Crespo
Subdirector Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias
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Dende que, a mediados dos anos sesenta, se puxo en marcha nos Estados Unidos a pri-
meira experiencia de administración de metadona a pacientes cunha finalidade
terapéutica (KREEK, M.J. 1992), os programas de substitutivos opiáceos coñeceron unha rá-
pida e intensa expansión ata os nosos días, apoiados na evidencia de que contribuían ao
logro dalgúns obxectivos que, como a redución das actividades delituosas entre os adictos
aos opiáceos, os dotaban dun alto grao de lexitimidade social.

Son múltiples, e de diversa natureza, as razóns que, ao longo das últimas décadas, fa-
voreceron o importantísimo nivel de desenvolvemento alcanzado polos programas de
tratamento con derivados opiáceos (PTDO), entre as que se inclúen as seguintes (SÁNCHEZ,
L. 2000):

■ Necesidades de carácter técnico: de adaptación da oferta asistencial a unha poboa-
ción consumidora de opiáceos cada vez máis envellecida, con maiores niveis de
deterioración sanitaria e social e que acumulaba reiterados fracasos  noutras moda-
lidades terapéuticas.

■ Necesidades de natureza política: preservación da saúde pública e do benestar co-
lectivo, potenciando o control sanitario e social sobre unha poboación que rexistra
elevadísimas prevalencias de enfermidades infectocontaxiosas e que aparece fre-
cuentemente vinculada a actividades delituosas.

■ Razóns de índole económica, posto que, con frecuencia, os PTDO son considerados
como alternativas asistenciais de baixo custo. 

A evolución dos PTDO no noso país, ao longo da década precedente, estivo caracteri-
zada por unha serie de fenómenos, como son:

a) A súa fortísima expansión, como o acredita o feito de que, no período 1990-2004, se
multiplicasen por máis de vinte e oito o número de usuarios atendidos nos progra-
mas de mantemento con metadona, que pasaron de 3.045 en 1990 a 86.017 en 2004.
Non obstante, hai que sinalar que logo do máximo alcanzado polos  PMM no ano
2002, con 90.488 pacientes atendidos, a partir de 2003 estes rexistraron unha ten-
dencia baixista (DGPNSD, 2005)

b) O protagonismo crecente dos PTDO e a perda de peso relativo dos programas libres
de drogas no marco das políticas asistenciais. Logo de longos anos de hexemonía dos
programas libres de drogas, a partir de 2000 os centros que desenvolven programas
de tratamento con metadona pasaron a converterse no tipo de recurso que atende
no maior número de drogodependentes en España. Esta situación mantíñase en
2004, ano no que o número de usuarios atendidos en PMM foi de 86.017, fronte aos
77.183 que o foron en programas libres de drogas.

c) O transvasamento de usuarios dende os programas libres de drogas aos PTDO, fe-
nómeno claramente perceptible no período 1999-2000, durante o cal o número de
usuarios atendidos en programas de metadona en España se incrementou de 72.236
a 78.806. Pola contra, neste período os usuarios atendidos en programas libres de
drogas reducíronse de 79.373 a 73.467. 

d) A crecente diferenciación ou especialización dos PTDO, sendo posible, naactualida-
de, identificar a presenza de dúas modalidades básicas de programas: orientados á
abstinencia e orientados á redución dos danos e riscos asociados ao consumo. Un es-
tudo de ámbito nacional sobre a satisfacción dos usuarios españois cos programas
de tratamento con metadona (PÉREZ DE LOS COBOS, J. et al.; 2002) confirmaba es-
ta realidade, posto que os profesionais dos 351 centros participantes nel, sinalaban

1 .  I n t r o d u c i ó n
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EFECTIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS12

que o obxectivo central do programa era a rehabilitación (39%), o logro da absti-
nencia (23%), ambas as dúas categorías susceptibles de ser agrupadas, e a redución
do dano (37%). 

Estes mesmos procesos, con algúns matices e distintos ritmos, caracterizan tamén a evo-
lución dos programas de tratamento con derivados opiáceos impulsados polo Plan de
Galicia sobre Drogas. Os datos do Informe xeral do Observatorio de Galicia sobre Drogas
2006 sinalan que: 

■ Durante 2005 un total de 7.697 pacientes foron atendidos en PTDO extracarcerarios,
adscritos ao Plan de Galicia sobre Drogas, cifra lixeiramente inferior ao máximo al-
canzado no ano 2002 (7.847 pacientes). 

■ A ampliación da oferta dos PTDO producida nos últimos anos en Galicia, xustificada
pola progresiva deterioración sociosanitaria da poboación consumidora de opiáce-
os, traduciuse en que se duplicase o número de pacientes atendidos nesta
modalidade asistencial entre 1996-2005, que pasaron de 3.690 a 7.697. Pola súa par-
te, o número de pacientes atendidos en programas libres de drogas incrementouse
nun 21,9% nese mesmo período, tras pasar de 2.155 a 2.627. A diferenza do acon-
tecido no resto do Estado, en Galicia a ampliación das persoas atendidas en PTDO
compatibilizouse  co lixeiro incremento dos que reciben tratamento en programas
libres de drogas. Dito doutro modo, en Galicia a expansión dos PTDO non se debeu,
fundamentalmente, ao transvasamento de pacientes dende os programas libres de
drogas. 

Superada a fase na que os esforzos dos responsables políticos e as institucións compe-
tentes na planificación e xestión dos recursos para a asistencia á poboación
drogodependente se dirixiron á posta en marcha de novos recursos e dispositivos (a articu-
lación dunha oferta asistencial suficiente),asistimos a unha etapa na cal a prioridade a
constitúe a adopción de medidas que contribúan a mellorar a calidade dos servizos asis-
tenciais xa existentes e, en consecuencia, a mellorar os seus resultados. 

En consonancia con esta realidade, a Estratexia nacional sobre drogas 2000-2008
(DGPND, 2000) establece entre os seus obxectivos “impulsar a calidade dos programas de
tratamento con agonistas opiáceos”. Sen dúbida, un elemento fundamental para asegurar
o logro destes obxectivos constitúeno os estudos centrados na avaliación da súa efectivi-
dade, que teñen como finalidade establecer as relacións existentes entre determinados
efectos dos programas (os seus resultados positivos ou negativos) e o tipo de actuacións
que se levan a cabo no seu contexto, co fin de potenciar aquelas actividades que contribú-
en ao seu éxito.

Os motivos que xustifican a necesidade de impulsar proxectos de avaliación da efectivi-
dade dos programas de tratamento non se limitan á conveniencia de cubrir as lagoas
informativas que aínda persisten con respecto aos resultados dos PTDO, nin sequera polo
papel que este tipo de avaliacións poden xogar como elementos facilitadores da mellora
da calidade dos programas. Existe unha poderosísima razón adicional que apoia a perti-
nencia deste tipo de iniciativas e que está relacionada coa evolución que sufriron os
servizos asistenciais no noso país nos últimos anos e coa necesaria reconversión á que, sen
dúbida, deberán ser sometidos estes nos próximos anos, para atender as novas demandas
xurdidas no campo da atención ás drogodependencias.

Neste sentido, é imprescindible que a toma de decisións con respecto aos cambios que
sexa pertinente acometer nas políticas asistenciais veña precedida de estudos que ache-
guen información fiable e válida sobre unha serie de cuestións clave dende a perspectiva
da planificación asistencial, como son: o grao de eficacia das distintas modalidades de tra-
tamento, os contextos organizativos e os perfís psicosociais dos usuarios nos cales estes
tratamentos resultan eficaces, o tipo de obxectivos que seguen sen ser cubertos axeitada-
mente ou os efectos non desexados que poden estar a xerar algunhas das intervencións
practicadas.
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Se se analiza o proceso de creación e consolidación das redes asistenciais para a aten-
ción ás drogodependencias dende a irrupción dos consumos de heroína nos anos setenta,
pode constatarse que este estivo caracterizado en boa parte pola improvisación (a opinión
pública e os propios afectados esixían solucións e respostas inmediatas a un problema de
graves dimensións sociais). A intensidade e extensión do problema non permitiron a reali-
zación dun estudo de necesidades suficientemente sólido, que servise de base para a
planificación política e técnica das respostas que cumprían fronte aos problemas asociados
aos consumos de opiáceos. Afortunadamente, moitas cousas cambiaron dende entón, tan-
to no que se refire á integración dos recursos asistenciais en redes asistenciais amplas e á
diversificación e especialización crecente destes, como á mellora dos instrumentos e siste-
mas de recollida de información.

No caso particular de Galicia, estes cambios son evidentes. A consolidación darede asis-
tencial do Plan de Galicia sobre Drogas ao longo dos últimos anos traduciuse no
reforzamento e diversificación da súa oferta terapéutica (o que noano 2005 permitiulle
atender 12.412 pacientes nos seus servizos extracarcerarios (o seu máximo histórico), así co-
mo na mellora da calidade dos servizos prestados(que se reflicte na mellora dos indicadores
de permanencia nos programas ena maior adhesión aos procesos terapéuticos). 

En paralelo, despregáronse intensos esforzos na implantación e mellora dos sistemas de
información dispoñibles, que se concretaron coa posta enmarcha en 1994, por parte do
PDG, do denominado sistema de avaliaciónasistencial. Un sistema que, ademais de permi-
tir o seguimento de cohortes deusuarios ao longo do tempo, facilita valiosos indicadores
da actividade asistencialdespregada nos diferentes programas de tratamento, referidos
tanto aosmotivos de saída destes, como á permanencia e asistencia ás diferentes activida-
des que incorpora cada programa.

Precisamente, este proxecto pretende ampliar e complementar a información facilitada
polo sistema de avaliación asistencial do PGD, contribuíndo, deste xeito, á tarefa de rede-
señar das políticas asistenciais e de reconversión dos recursos para a atención ás
drogodependencias á que se ven abocadas as institucións competentes nesta materia como
resultado dos profundos cambios que experimentaron os perfís da poboación drogode-
pendente e do tipo de problemas que esta presenta. O reto da investigación radica,
precisamente, na súa capacidade para facilitar informacións e evidencias sobre determina-
dos aspectos relevantes da intervención asistencial e, de xeito especial, daqueles que
condicionan o éxito ou o fracaso dos esforzos despregados na rehabilitación e a incorpo-
ración social da poboación drogodependente, que faciliten o proceso de toma de decisións
de natureza política e técnica. 
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2 .  O  P U N T O  D E  P A R T I D A  
D A  A V A L I A C I Ó N  D O S  P T D O
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2.1. Resultados extraídos de avaliacións previas 

Son numerosas as investigacións que facilitan unha aproximación aos resultados obti-
dos polos programas de tratamento con metadona que se veñen desenvolvendo dende a
década dos sesenta. En xeral, as investigacións realizadas neste ámbito, fundamentalmen-
te nos Estados Unidos, diríxense a replicar a existencia de determinados efectos atribuídos
aos programas (redución do consumo de drogas ilícitas, diminución das actividades deli-
tuosas, mellora da inserción no mercado laboral etc.) e non tanto á obtención de
información que posibilite avaliar a efectividade de diferentes alternativas asistenciais, o
que permitiría orientar as políticas en materia de tratamento das drogodependencias. 

Destacan no campo da avaliación da efectividade dos programas de tratamento con
metadona algúns importantes estudos de carácter multicéntrico desenvolvidos nos Estados
Unidos, que contaron con amplísimas mostras de suxeitos con problemas de adicción a
opiáceos en tratamento, así como cun dilatado período de observación dos resultados ob-
tidos polos distintos tipos de tratamento. Entre estes estudos, que permiten unha
aproximación á avaliación da efectividade de diferentes modalidades de tratamento, in-
clúense o Drug Abuse Reporting Program (DARP), desenvolvido entre 1969 e 1972 (SELLS,
S.B. e SIMPSON, D.; 1976) e que contou coa participación de 43.943 pacientes atendidos en
programas de mantemento con metadona, comunidades terapéuticas, programas de de-
sintoxicación ambulatoria e centros de día que desenvolven programas libres de drogas, e
o Treatment Outcome Prospective Study (TOPS), desenvolvido entre 1979 e 1981 (HUB-
BARD, R. et al.; 1989) sobre unha mostra de 11.750 usuarios atendidos en tres tipos
diferentes de tratamento (programas de mantemento con metadona, tratamentos ambu-
latorios libres de drogas e programas residenciais de longa duración). 

Ambos os dous estudos coincidían en atribuírlles aos programas de mantemento con
metadona os seguintes resultados: descenso do consumo ilícito de substancias, redución
dos actos delituosos durante o tratamento e a mellora da actividade (integración) social,
tanto durante como despois do tratamento. 

Como consecuencia destes descubrimentos, unha parte importante dos estudos poste-
riores centráronse na avaliación da retención de usuarios dos programas de tratamento con
metadona. As conclusións dalgunha destas investigacións (KREEK, M. J.; 1983; BALL, J. C. et
al.; 1988) indican a existencia de elevadísimos niveis de recaída no consumo de heroína en-
tre os pacientes que finalizan o tratamento, polo que se postula a eliminación de
limitacións temporais para a permanencia destas persoas nestes programas.

Entre 1991 e 1993 levouse a cabo un terceiro grande estudo multicéntrico para a ava-
liación da efectividade de diferentes tratamentos, denominado Drug Abuse Treatment
Outcome Study -DATOS- (SIMPSON, D. et al.; 1999). A mostra efectiva estivo integrada por
un total de 4.229 usuarios atendidos nalgunha das seguintes modalidades de tratamento:
programas con metadona, programas residenciais a longo prazo, programas de interna-
mento de curta duración e tratamentos ambulatorios libres de drogas. Este estudo revelou
a existencia de importantes reducións no consumo semanal de heroína e dos delitos entre
os usuarios dos programas de metadona (pola contra, non se observan variacións notables
nos niveis de desemprego). 

En Europa, unicamente no Reino Unido se realizou entre 1995-1996 un estudo multi-
céntrico, denominado National Treatment Outcome Research Study (NTORS), que, cunha

2 .  O  p u n t o  d e  p a r t i d a  d a  a v a l i a c i ó n
d o s  P T D O
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mostra de 1.075 suxeitos, permite a avaliación diferencial de distintos tratamentos 
(GOSSOP, M. et al.; 1998). 

Os estudos de avaliación da efectividade dos PTDO realizados en España caracterízanse
por estar centrados en programas concretos e referidos a un reducido número de pacien-
tes. A ausencia de estudos multicéntricos, con bases mostrais de centros e pacientes amplas,
intentou paliarse con estudos de tipo descritivo, como os realizados no ámbito nacional po-
lo Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona en 1994 e 1997 (IMIMB, 1998),
que permiten coñecer as características dos centros que impulsan programas de tratamen-
to con metadona, as actividades que levan a cabo e as características xerais dos pacientes e
dos programas. 

A revisión dos resultados dos programas de tratamento con derivados opiáceos ache-
gados por diferentes investigacións nacionais e internacionais permitiría resumir os efectos
observados do seguinte modo (SÁNCHEZ, L.; 2000):

a) Efectos positivos atribuídos:

• Redución do consumo de opiáceos ilegais. 

• Redución do número de delitos.

• Control e redución do risco de infección por VIH e outras enfermidades infecto-
contaxiosas (efecto observado a partir do abandono do consumo de substancias
pola vía intravenosa ou de certas prácticas de risco, como o compartir materiais
de inxección).

• Aumento dos niveis de retención no tratamento.

• Mellora do estado de saúde xeral dos usuarios (redución da morbilidade).

• Aumento dos niveis de calidade de vida dos usuarios dos programas.

• Redución da mortalidade con respecto aos drogodependentes que non reciben
tratamento.

b) Efectos negativos atribuídos (efectos colaterais non desexados):

• Potenciación do consumo de drogas legais e ilegais. 

• Indución do uso da vía intravenosa para o consumo doutras drogas. 

• Intoxicacións accidentais. 

• Desvío de opiáceos ao mercado ilícito.

Na actualidade, os estudos dirixidos a avaliar a efectividade dos PTDO víronse  obriga-
dos a ampliar o seu ámbito de observación, en consonancia coas variacións producidas nos
perfís dos pacientes que acceden aos programas e no tipo de intervencións que se levan a
cabo nestes. A extensión da epidemia por VIH/sida entre os usuarios de drogas por vía pa-
renteral provocou a incorporación aos PTDO de pacientes cunha elevada deterioración
sanitaria e social (SÁNCHEZ, L.; 1993), o que obrigou a reforzar a atención sanitaria nestes
programas, á vez que se pretendía lograr o control e/ou a redución de certas enfermidades
infectocontaxiosas (VIH/sida, tuberculose, hepatite etc.). Do mesmo modo, a frecuente pre-
senza de psicopatoloxías entre os usuarios destes programas obrigou a numerosos centros
a ampliar a súa oferta de servizos, incorporando novas actividades e servizos profesionais.

Pero non foron estes os únicos cambios que tiveron que afrontar os PTDO. Unha das va-
riacións máis importantes á que tiveron que facerlle fronte é á xeneralización do
policonsumo como característica esencial dos actuais consumidores de heroína, un factor
que, sen dúbida, condiciona o contido da avaliación de resultados dos PTDO. Deste xeito,
os programas deben ter presente non só o impacto que o uso da metadona ten sobre os
consumos de opiáceos, senón sobre outras substancias como a cocaína, as benzodiacepinas,
o cannabis ou o alcohol.
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2.2. Necesidades existentes en materia de avaliación 
dos PTDO 

O conxunto de avaliacións realizadas ata o momento sobre os resultados obtidos cos PT-
DO confirma que estes programas permiten o logro da abstinencia a diferentes drogas (non
só aos opiáceos), a mellora das condicións sanitarias, a redución de certas prácticas de risco
e determinadas melloras de carácter social, como a redución dos delitos e as situacións de
marxinación. Está, polo tanto, fóra de toda dúbida a eficacia terapéutica deste tipo de tra-
tamentos, malia a avaliación da súa efectividade presentar aínda unha serie de carencias
que deben superarse.

A pesar disto persisten poderosas razóns que avalan a necesidade de avaliar a efectivi-
dade dos PTDO, entre as que cómpre mencionar as seguintes: 

a) A maior parte dos coñecementos de que dispoñemos nestes momentos sobre a efec-
tividade dos PTDO susténtanse en resultados obtidos por investigacións realizadas
noutro contexto cultural (Estados Unidos) e histórico (principalmente os anos seten-
ta e oitenta). Polo tanto, imponse a realización de proxectos de avaliación
ambiciosos e metodoloxicamente rigorosos, que permitan validar estes resultados
no noso ámbito social e cultural, verificar se a evolución no tratamento dos drogo-
dependentes galegos, coas súas propias características, é coincidente ou non coa
observada ata o momento noutros países (necesidade de contar con investigacións
locais).

b) O campo de observación e análise dos estudos desta natureza debe ser ampliado con
novas variables, rexistrando as variacións introducidas polos tratamentos nas áreas
psicolóxica, sanitaria e social ou no uso de drogas consideradas como secundarias,
controlando o impacto que os cambios nos perfís da poboación drogodependente e
na propia oferta asistencial poden ter sobre os resultados dos programas (a avalia-
ción debe adaptarse aos cambios sufridos polos suxeitos sometidos a observación). 

c) Tradicionalmente consideráronse, para os efectos da avaliación de resultados, os PT-
DO como unha realidade homoxénea, cando son reiteradas as evidencias que
apuntan que os resultados obtidos difiren substancialmente duns programas a ou-
tros, baseándose en criterios tales como os niveis de substitutivos dispensados, a
calidade da atención prestada etc. Resulta, pois, pouco rigoroso facer atribucións xe-
néricas de resultados aos PTDO cando é evidente a súa heteroxeneidade (de feito,
existen evidencias de que algúns PTDO están lonxe de cubrir os obxectivos espera-
dos), posto que o deseño das avaliacións realizadas ata o momento impide a
comparabilidade dos resultados obtidos entre os distintos programas e destes con
outras modalidades de tratamento.

Neste sentido, resultan esclarecedoras as conclusións do coñecido como informe GAO
(GENERAL ACCOUNTING OFFICE, 1990) que, sobre a base de vinte e catro programas de tra-
tamento con metadona (PTM), constataba unha enorme disparidade nos obxectivos e nas
prácticas dos distintos programas analizados e nos resultados obtidos por estes, como pon
de manifesto o feito de que o consumo de heroína entre os usuarios destes programas que
levaban máis de 6 meses en tratamento (que superaran o proceso de estabilización do pro-
grama) oscilase entre o 1% e o 47%, segundo os programas (MARK, W. e PARRINO, M.P.A.;
1992). O informe GAO puxo de relevo a existencia dunha realidade que cuestiona moitas
das afirmacións e atribucións de efectos que se viñeron facendo sobre os PTM ao constatar
que non existe un programa estándar e que, en consecuencia, non pode facerse unha atri-
bución xeral dos resultados a estes. Esta evidencia levou as autoridades norteamericanas a
recoñecer a necesidade de establecer normas de avaliación obxectivas e estandarizadas,
que teñan en conta as peculiaridades de cada tipo de tratamento.

Estudos posteriores confirmaron a heteroxeneidade dos niveis de eficacia dos diferen-
tes PTM, sinalando, por exemplo, o feito de que o consumo de heroína por vía intravenosa
entre os usuarios destes oscilase en seis programas estudados entre o 10% e o 57% (BALL,
J. C. et al.; 1988). Os PTM máis eficaces, aqueles que conseguían maiores reducións nos con-
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sumos de heroína, relaciónanse con variables tales como: un alto nivel de retención de
usuarios, niveis elevados de asistencia aos centros, unha relación estreita entre os usuarios
e o equipo e a composición, formación e antigüidade dos equipos técnicos responsables dos
PTM. Pola contra, os menos eficaces asócianse a unha baixa asistencia dos usuarios ás visi-
tas programadas, unha inadecuada dosificación de metadona e un alto nivel de rotación
dos profesionais responsables dos programas.

2.3. O sentido actual da avaliación dos PTDO 

Os procesos de avaliación deben entenderse como valoracións críticas das intervencións
que se realizan no marco dos PTDO, que axuden a controlar os cambios e procesos que xe-
ran estes. Máis alá de buscar datos que avalen a necesidade de manter, impulsar ou reforzar
este tipo de programas, a avaliación debe servir, fundamentalmente, para identificar as
condicións nas cales os PTDO son máis eficaces, condicións relativas á propia filosofía ou
orientación dos programas, ao perfil ou características dos usuarios que acceden a estes e
aos seus aspectos organizativos e contidos. 

Unha correcta avaliación destes programas pode resultar esencial para dar unha res-
posta axeitada a unha serie de cuestións fundamentais, que, de forma máis ou menos
explícita, se formulan os responsables políticos e técnicos responsables de definir as políti-
cas asistenciais no campo das drogodependencias:

■ Son os PTDO unha oferta terapéutica eficaz que supón beneficios para todas as per-
soas con problemas de abuso ou dependencia a opiáceos e, nese caso, ten sentido
universalizar a oferta destes programas ao conxunto desta poboación? 

■ Con que tipo de pacientes se mostran máis eficaces estes programas? Se se coñecen
estas circunstancias, ten sentido formular criterios estandarizados de indicación te-
rapéutica para os PTDO ou, pola contra, debe permitirse o acceso a estes co único
requisito de que exista unha demanda para iso? 

■ Que tipo de contidos (intervencións ou actividades) se relaciona coa eficacia dos pro-
gramas, co fin de poder potenciar estes no conxunto dos programas existentes. 

■ As conclusións obtidas no contexto de diversas investigacións internacionais e na-
cionais son extrapolables aos programas impulsados polo PGD?

Esta última pregunta formula no terreo práctico a necesidade de confirmar ou verificar
na nosa realidade social e cultural o cumprimento de determinadas hipóteses postas de re-
levo por outras investigacións previas, tales como:

■ A participación dos pacientes nos PTDO aparece asociada á redución do consumo de
opiáceos ilícitos e de incidencias legais e xudiciais, á mellora da integración laboral
e familiar (DOLE, V. P. e JOSEPH, H.; 1978; DOLE, V. P. et al.; 1981), á maior utilización
dos servizos sanitarios e á mellora da calidade de vida e do seu estado de saúde
(MARKEZ, I. et al. 2002).

■ O grao de satisfacción dos pacientes dos PTDO é, en xeral, moi elevado, aparecendo
asociada ao número e tipo de intervencións desenvolvidas no seu contexto (McLE-
LAN, A. T. et al.; 1988; PERÉZ DE LOS COBOS, J. et al.; 2002; MARKEZ, I. et al.; 2002).

■ A cantidade ou nivel de substitutivo administrado configúrase como unha das va-
riables que máis condicionan os resultados obtidos polos PTDO (HARGREAVES, W.
A.; 1983; BALL, J. C. et al.; 1988; HUBBARD, R. L. et al.; 1989; DOLE, V. P.; 1989; BALS,
J. C. e ROSS, A.; 1991; TOUMBOROU, J. W. et al.; 1998). 

■ As doses de substitutivo administradas relaciónanse negativamente co consumo de
opiáceos ilícitos e co doutras drogas, como a cocaína, benzodiacepinas, o cannabis e
alcohol cun patrón abusivo (PELLÍN, M. C. et al.; 1998).
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■ A cantidade e a calidade das intervencións dos PTDO (a oferta de atencións de tipo
sanitario, psicolóxico, psiquiátrico, social e ocupacional, así como a súa frecuencia e
intensidade) relaciónase positivamente co grao de consecución dos obxectivos (nivel
de éxito) dos programas (BALL, J.C. et al.; 1988; McLELAN, A. T. et al.; 1988; BALL, J.
C. e ROSS, A.; 1991; JOE, G. W.; 1991).

■ Como hipótese derivada da anterior, debería verificarse se o número dos profesio-
nais (relación de pacientes por profesional) e a súa antigüidade nos PTDO se
relaciona positivamente co grao de cumprimento dos obxectivos previstos polos pro-
gramas (McLELAN, A. T. et al.; 1988; BALL, J. C. e ROSS, A.; 1991, JOE, G. W.; 1991).

■ O grao de motivación previa ao inicio do tratamento e determinadas características
da historia de consumo dos usuarios dos programas, como a antigüidade no consu-
mo da droga principal e a realización ou non de tratamentos previos, relaciónanse
co éxito dos tratamentos (BASTEIN, R. T. e ADELMAN, H. S.; 1984; DE LEÓN, G.; 1984;
HUBBARD, R. L. et al.; 1989; JOE, G.W. et al.; 1999).

■ O período de permanencia no tratamento é o mellor preditor de éxito en todo tipo
de programas (KREEK, M. J.; 1983; BALL, J. C. et al.; 1988; BERTSCHY, G. 1995; TO-
RRENS, M.; 1997). A permanencia prolongada nos PTDO tradúcese no logro da
abstinencia, melloras substantivas nos niveis de benestar psicolóxico e as relacións
familiares e na redución das actividades delituosas para unha ampla maioría dos
seus beneficiarios, mentres que non se asocia con cambios significativos na activida-
de laboral (HUBBARD, R. L. et al.; 1997; BALL, J. C. et al.; 1988).

■ O grao de adhesión dos pacientes aos PTDO, o seu nivel de permanencia, viría con-
dicionado principalmente pola historia de consumo dos pacientes, e non tanto por
características sociodemográficas como o sexo ou a idade (FERNÁNDEZ, J. R.; 1990;
BREWER, D. D. et al.; 1998; IRAURGI et al.; 1998).

■ As diferenzas observadas nos resultados obtidos polas diferentes modalidades de
PTDO son atribuíbles á filosofía (obxectivos centrados na abstinencia ou na redución
de danos) e aos contidos dos programas (o tipo de servizos e actividades ofertadas)
e non tanto ás diferenzas nos perfís dos usuarios (STEER, R. A. et al.; 1981; BREWER,
D. D. et al.; 1998).

■ Con independencia de cal sexa a súa modalidade, os PTDO permiten, unha vez esta-
bilizados os usuarios no tratamento (transcorridos 6 meses dende o inicio deste),
obter melloras substanciais na abstinencia aos opiáceos e outras drogas secundarias,
na redución das prácticas de risco e dos actos delituosos (SELLS, S. B. e SIMPSON, D.;
1976; HUBBARD, R. L. et al.; 1989; SIMPSON, D. et al.; 1999). Pola contra, só os pro-
gramas orientados á abstinencia permiten melloras nas relacións familiares e
interpersoais e na actividade laboral.

■ A convivencia coa familia propia ou de orixe no momento no que se inicia o trata-
mento é un preditor de éxito en todos os programas (SECADES, R. et al.; 1998).
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O auxe que os programas de tratamento con substitutivos opiáceos tiveron nas últimas
décadas, tanto en España como en Galicia (o 71,2% dos pacientes atendidos en 2005 na re-
de asistencial do Plan de Galicia sobre Drogas fórono nestes programas), xunto coa
ausencia de investigacións recentes sobre os resultados obtidos con esta modalidade tera-
péutica levaron a oficina do Comisionado do Plan de Galicia sobre Drogas a impulsar en
2004 a realización dun estudo de avaliación da efectividade dos programas de tratamento
con derivados opiáceos (PTDO). 

Este estudo, de carácter prospectivo e multicéntrico, está baseado na observación dun-
ha cohorte de 335 pacientes ao longo dun período de 24 meses dende o inicio de
tratamento en PTDO, con recollida de información sistemática cada seis meses, mediante a
aplicación dun cuestionario de seguimento á totalidade dos pacientes incluídos no estudo,
mesmo no suposto de que estes abandonasen o tratamento. 

O obxectivo central da investigación constitúeo a avaliación da efectividade dos pro-
gramas de tratamento con derivados opiáceos (PTDO) de carácter ambulatorio impulsados
polo Plan de Galicia sobre Drogas, identificando aquelas variables que aparecen asociadas
coa evolución diferencial dos pacientes no tratamento e as intervencións que son respon-
sables dos cambios experimentados polos pacientes. Este obxectivo central plásmase nos
seguintes obxectivos xerais e operativos:

1. Verificar o cumprimento dos obxectivos asignados aos PTDO no catálogo de progra-
mas asistenciais do Plan de Galicia sobre Drogas (PGD, 2004).

• Verificar o grao de control asistencial mantido sobre a poboación consumidora
de opiáceos (o seu nivel de adherencia ao tratamento).

• Verificar o grao de abstinencia no consumo de opiáceos de carácter ilícito entre
os pacientes en tratamento.

• Verificar os niveis de redución e/ou abstinencia dos consumos doutras drogas, le-
gais e ilegais, distintas dos opiáceos.

• Verificar a redución das actividades delituosas.

• Verificar a mellora nos niveis de integración laboral.

• Verificar a redución de certas prácticas de risco (relacionadas co consumo de dro-
gas ou as condutas sexuais).

• Verificar a redución da mortalidade entre os consumidores de opiáceos.

2. Analizar os cambios introducidos polo tratamento no estado de saúde xeral (física e
psicolóxica) dos pacientes e na súa calidade de vida.

• Verificar a mellora do estado de saúde xeral dos pacientes. 

• Verificar a mellora do estado de saúde mental dos pacientes e do seu benestar
psicolóxico. 

• Verificar o tipo de melloras introducidas polo tratamento na calidade de vida dos
pacientes: dispoñibilidade dun espazo convivencial estable, mellora das relacións
sociais e familiares e autosuficiencia económica soportada en actividades legais.

3 .  O b x e c t i v o s  d o  e s t u d o
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3. Identificar as variacións rexistradas en diferentes ámbitos da vida dos pacientes, en
función do tempo de permanencia no tratamento.

• Coñecer as características persoais, familiares, laborais e sociais dos pacientes no
momento da súa incorporación aos PTDO, así como os seus hábitos de consumo
de drogas e o seu estado de saúde física e psíquica.

• Establecer os distintos resultados obtidos polos programas en función do tempo
de tratamento dos pacientes, mediante a identificación das variacións introduci-
das nos pacientes, aos 6, 12, 18 e 24 meses de iniciado o tratamento, nas áreas
laboral, familiar, social, xudicial, consumo de drogas, saúde física e psíquica e ca-
lidade de vida.

4. Identificar as diferenzas existentes na evolución seguida polos pacientes nos PTDO
en función de determinadas características destes, co obxecto de formular prognós-
ticos con respecto á súa evolución diferencial no tratamento.

• Coñecer a influencia das variables sexo e idade na evolución seguida no trata-
mento e os cambios producidos ao longo deste.

• Coñecer a influencia dos patróns de consumo de drogas previos ao tratamento
sobre a evolución seguida polos pacientes no tratamento e os cambios introdu-
cidos ao longo deste.

• Coñecer a influencia exercida pola participación dos pacientes en tratamentos
previos na evolución e resultados obtidos nos PTDO.

5. Identificar as diferenzas existentes nos resultados dos PTDO en función do nivel de
esixencia establecido para os usuarios, o grao de motivación dos pacientes, as mo-
dalidades establecidas para a administración dos derivados opiáceos e o tipo das
intervencións desenvolvidas de forma complementaria á administración de substi-
tutivos.

• Coñecer a influencia que o grao de motivación dos pacientes previo ao inicio ao
tratamento ten sobre os resultados dos programas.

• Coñecer as diferenzas observadas na evolución dos pacientes no tratamento en
función do obxectivo básico dos PTDO.

• Coñecer a influencia que as diferentes modalidades de administración dos deri-
vados opiáceos introducen sobre os resultados dos programas.

• Coñecer a influencia que o contido e/ou tipo das actividades ofertadas no marco
dos PTDO, complementarios á administración do derivado opiáceo, ten sobre a
evolución dos pacientes e os resultados obtidos co tratamento.

• Coñecer a influencia que a calidade da atención brindada aos pacientes dos PT-
DO ten na súa evolución e nos resultados obtidos co tratamento.

6. Identificar as variables asociadas á consecución dos obxectivos previstos nos PTDO
(cunha maior capacidade explicativa do éxito e/ou fracaso dos pacientes nos pro-
gramas), relacionadas tanto coas características dos pacientes como cos contidos e
funcionamento dos programas.

• Identificar as variables sociodemográficas dos pacientes que se asocian co cum-
primento dos obxectivos previstos nos PTDO (éxito e/ou fracaso).

• Identificar as variables relacionadas coa historia de consumo que se asocian co
cumprimento dos obxectivos previstos nos PTDO.

• Identificar as variables relacionadas coa filosofía, organización, contidos e cali-
dade dos programas que se asocian co éxito e/ou fracaso dos pacientes nos PTDO.

• Coñecer a influencia do tempo de permanencia no tratamento (niveis de reten-
ción) sobre os resultados obtidos.
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7. Coñecer a evolución dos niveis de satisfacción dos pacientes cos PTDO segundo o ti-
po de intervencións desenvolvidas nestes e o tempo de permanencia no tratamento.

• Coñecer o grao de satisfacción dos pacientes co PTDO segundo o nivel de esi-
xencia formulado.

• Coñecer o grao de satisfacción dos pacientes co PTDO segundo o número e o ti-
po de intervencións desenvolvidas de forma complementaria á administración
do derivado opiáceo.

• Coñecer o grao de satisfacción dos pacientes co PTDO en función do tempo de
permanencia no tratamento.
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4.1. Contidos da investigación

A investigación centrouse na observación dunha serie de ámbitos sobre os que se pre-
sume que os programas de tratamento con substitutivos opiáceos inciden positivamente,
como son:

■ Consumo de drogas: opiáceos, outras drogas ilícitas, tabaco e alcohol.

■ Situación laboral (niveis de desemprego).

■ Situación económica (fonte de procedencia dos ingresos).

■ Situación xurídico-legal (comisión de delitos, procesos judiciais e ingresos en prisión)

■ Situación familiar (modo de convivencia e relacións coa familia de orixe).

■ Situación psicolóxica e psiquiátrica.

■ Situación académica. 

■ Relacións sociais e interpersoais con outras persoas non consumidoras.

■ Situación sanitaria (estado de saúde xeral, prevalencia de enfermidades infectocon-
taxiosas, episodios de urxencias hospitalarias, seguimento médico e/ou de
tratamentos directamente observados, vacinacións etc.).

■ Prácticas de risco (vía de consumo de drogas utilizada, uso compartido de materiais
de consumo, relacións sexuais sen preservativos etc.).

4.2. Natureza do estudo

Trátase dun estudo prospectivo, múlticéntrico, que contou coa participación das 17 uni-
dades de atención ás drogodependencias adscritas á rede asistencial do PGD, de carácter
lonxitudinal, con medicións múltiples sobre os beneficiarios dos distintos programas de tra-
tamento con derivados opiáceos. 

O deseño utilizado é case experimental de series temporais simples, con múltiples me-
dicións sobre o grupo de intervención (suxeitos en tratamento en PTDO) previas ao inicio
da intervención, durante esta e unha vez concluída. Realizáronse un total de cinco medi-
cións ou cortes, o primeiro no momento de iniciarse o tratamento e as catro seguintes aos
6, 12, 18 e 24 meses desa data. 

Aínda que entre as esixencias metodolóxicas que adoitan establecerse para a avaliación
de efectividade dos tratamentos se inclúe a conveniencia de utilizar grupos de control, es-
ta non resulta doada de implantar no contexto da presente investigación ante as
dificultades de tipo ético que entrañaba adscribir aleatoriamente a determinados suxeitos
a grupos que recibirían tan só algún placebo en lugar do substitutivo opiáceo (SÁNCHEZ, J.
e CAMÍ, J.; 1986). 

Para intentar superar esta dificultade, nalgunhas avaliacións óptase por incorporar co-
mo integrantes dos grupos de control os pacientes que abandonaron de forma temperá o
tratamento e que, supostamente, non se beneficiaron dos cambios imputables a este. Esta
opción, que foi barallada para a súa posta en marcha, tampouco resultou ser viable no ca-
so dos PTDO, posto que os abandonos dos programas nos períodos iniciais do tratamento
(primeiros 30 días) son reducidísimos. De feito, segundo os datos do sistema de avaliación
asistencial do PGD, o número de suxeitos que cumpriron esta condición durante os 12 me-
ses previos á realización do estudo foi inferior aos 15 casos, o que tecnicamente facía
inviable a constitución dos grupos de control. 

Por iso, ante a práctica imposibilidade de adscrición de candidatos aos grupos de con-
trol, é frecuente que as avaliacións recorran á utilización de deseños case  experimentais de
series temporais simples, nos que se realizan múltiples medicións dun mesmo grupo, antes
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e despois da intervención (SNOW, D. L. e KRAEMER, J.; 1995). Unha decisión que foi a fi-
nalmente adoptada no contexto deste estudo.

4.3. Universo poboacional

O universo poboacional do estudo intégrano os pacientes atendidos nos programas de
tratamento con derivados opiáceos extracarcerarios, de carácter ambulatorio, desenvolvi-
dos polas 17 Unidades de atención ás drogodependencias (UAD) integradas na rede
asistencial do Plan de Galicia sobre Drogas (PGD). 

Ao tratarse dun estudo prospectivo, o universo confórmano, en termos funcionais, os
pacientes con problemas de abuso e/ou dependencia de opiáceos admitidos a tratamento
en programas de tratamento con derivados opiáceos nos centros asistenciais de tipo am-
bulatorio do PGD, durante o período marzo/setembro de 2004.

Os criterios de inclusión utilizados no estudo foron os seguintes:  

■ Diagnóstico de abuso ou dependencia de opiáceos segundo criterio do DSM-IV.

■ Persoas de 18 ou máis anos.

■ Residencia habitual en Galicia.

■ Suxeitos admitidos en PTDO nos centros ambulatorios de carácter extracarcerario
adscritos á rede asistencial do Plan de Galicia sobre Drogas por primeira vez ou re-
admitidos a tratamento nos devanditos centros, de acordo cos criterios establecidos
no Manual de instrucións do sistema de avaliación asistencial do PGD (entrada/re-
entrada).

■ Consentimento informado do paciente para a inclusión no estudo. Os criterios de ex-
clusión do estudo utilizados foron: 

■ Ser menor de idade (18 anos).

■ Pacientes con enfermidades psiquiátricas graves (depresión severa, psicose, atraso
mental ou deterioración cognitiva severa) cuxo estado puidese producir a distorsión
da calidade da información recollida e a validez dos datos rexistrados nos cuestio-
narios.

■ Pacientes derivados temporalmente para a súa incorporación a PTDO nalgún dos
centros participantes no estudo (por vacacións, derivacións limitadas no tempo den-
de centros carcerarios etc.).

■ Pacientes incorporados a un PTDO de tipo ambulatorio provenientes doutros trata-
mentos con derivados opiáceos, desenvolvidos en centros non ambulatorios
(comunidades terapéuticas, centros de día etc.).

4.4. Mostra

A mostra, representativa e aleatoria, seleccionouse de forma secuencial a partir dos pa-
cientes admitidos e/ou readmitidos a tratamento no centro durante os meses previstos para
a realización do traballo de campo, sen posibilidade de substitución (salvo nos casos en que
os pacientes seleccionados se negasen a colaborar no estudo ou cando concorrese algún dos
supostos de exclusión previstos), ata completar a mostra teórica asignada a cada centro. 

A mostra global distribuíuse proporcionalmente por centros e en función da variable
xénero, respectando a razón home/muller de 4,6 existente neste tipo de programas. Para
os efectos de estratificación da mostra entre os distintos centros asistenciais, tomouse co-

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 32



M E T O D O L O X Í A 33

mo referencia a cota de admisións a PTDO cuberta por cada centro sobre o volume global
de pacientes admitidos a tratamento en PTDO durante o ano 2002 (táboa 4.1).

Táboa 4.1. Pacientes admitidos a tratamento en PTDO segundo centros. Galicia, 2002. 

CENTROS Nº DE ADMISIONES PTDO

A CORUÑA 290 (15,96%)

ASFREDO 158 (8,70%)

SANTIAGO 118 (6,49%)

NOIA 37 (2,04%)

RIVEIRA 106 (5,83%)

CARBALLO 54 (2,97%)

CEDRO 227 (12,49%)

VILAGARCÍA 68 (3,74%)

ALBORADA 207 (11,39%)

PORRIÑO 59 (3,25%)

CANGAS 38 (2,09%)

PONTEVEDRA 108 (5,94%)

O GROVE 19 (1,05%)

LUGO 81 (4,46%)

MONFORTE 22 (1,21%)

BURELA 33 (1,82%)

OURENSE 192 (10,57%)

TOTAL ADMISIONES 1.817

Malia o proxecto contemplar a selección dunha mostra de 400 pacientes, finalmente a
mostra real estivo integrada por 335 pacientes, o que supón unha cobertura do 83,5% con
respecto á mostra teórica (táboa 4.2). A mostra real mantivo a proporcionalidade por sexo
inicialmente prevista. 
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Táboa 4.2. Distribución da mostra teórica e real, por centros e sexo.

CENTROS MOSTRA TEÓRICA  MOSTRA REAL (CUBERTA) 
TOTAL Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres

ACLAD 64  53 11 64 53 11

ALBORADA 46 38 8 46 39 7

ASFREDO 35 29 6 33 29 4

BURELA 7  6 1 7 6 1

CANGAS 8 6 2 8 5 3

CARBALLO 12 10 2 10 10 0

CEDRO 50 41 9 22 14 8

LUGO 18 15 3 10 7 3

MONFORTE 5 4 1 4 4 0

NOIA 8 6 2 6 6 0

O GROVE 4 3 1 4 3 1

OURENSE 42 34 8 42 34 8

PONTEVEDRA 24 20 4 12 11 1

PORRIÑO 13 11 2 11 11 0

RIVEIRA 23  19 4 17 13 4

SANTIAGO 26 21 5 25 21 4

VILAGARCÍA 15 12 3 14 12 2

TOTAL 400 328 72 335 278 57

O tamaño global da mostra, para un nivel de confianza do 95,5% e sendo P=Q, permi-
te traballar cun erro mostral de ±4,0%. Se se ten en consideración que se trata dun universo
de carácter finito e que o erro mostral está calculado para o suposto máis desfavorable
(P=Q), aquel no cal os valores das distintas variables se distribúen homoxeneamente ao
50% (algo que sabemos que non acontece practicamente en ningunha das variables inde-
pendentes que incorpora esta e investigación), o erro mostral é bastante razoable en
termos estatísticos. 

Os suxeitos inicialmente seleccionados para participar no estudo permaneceron inalte-
rables (non puideron substituírse ou causar baixa neste unha vez que se cubriu o
cuestionario inicial de recollida de información), e foron obxecto de sucesivas medicións e
observacións durante os 24 meses que durou o estudo.  

4.5. Traballo de campo

O traballo de campo desenvolveuse entre os meses de marzo de 2004 e outubro de
2006. Durante este período, realizáronse un total de cinco medicións sobre a cohorte de su-
xeitos obxecto de observación:

■ A primeira, de forma previa ao inicio do tratamento, consistente na aplicación dun
cuestionario inicial de recollida de información.

■ As restantes medicións realizáronse aos 6, 12, 18 e 24 meses de iniciado o tratamen-
to en PTDO.

Tendo en conta que se trata dun estudo de carácter prospectivo, onde as mostras asig-
nadas a cada centro deberían completarse con pacientes que se incorporen aos PTDO a
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partir do momento en que se iniciou o estudo (marzo de 2004), así como o feito de que al-
gúns centros teñen un reducido volume asistencial, contemplouse un período máximo de
sete meses para proceder á recollida inicial da información do conxunto de casos incluídos
na mostra. Dado que algún dos suxeitos incluídos na mostra se incorporou a tratamento no
sexto ou sétimo mes do prazo fixado para a súa selección, e posto que deben ser obxecto
de medicións e observacións sucesivas, a última transcorridos 24 meses dende a súa incor-
poración ao PTDO, iso explica o porqué o traballo de campo tivo unha duración final de 40
meses. 

En cada un dos cortes temporais ou momentos establecidos, para a observación dos pa-
cientes da mostra, aplicouse a totalidade dos instrumentos de recollida de información
(cuestionarios para a recollida de información durante o tratamento, cuestionario SCL-90-
R, test AUDIT, urinocontrois etc.), que se detalla na sección seguinte. 

Co fin de mellorar o índice de atrición do estudo (VAILLANT, G. E.; 1973), os profesionais
encargados da realización do traballo de campo realizaron unha tarefa de busca activa dos
pacientes incluídos no estudo que, no momento de realizar cada unha das medicións perió-
dicas, non estaban en contacto co centro de tratamento, de acordo coas instrucións fixadas
no Manual de instrucións para a realización do traballo de campo. Nos casos nos cales non
era posible manter un contacto directo cos pacientes, por falta de interese destes ou por ou-
tros motivos (atoparse fóra da localidade de residencia habitual, ingreso en réxime pechado
nalgunha institución etc.), solicitóuselles aos profesionais das institucións que mantiñan re-
lación co paciente que cubrisen a ficha de control de cambios, co obxecto de recuperar o
máximo de información posible sobre a evolución dos suxeitos incluídos no estudo.

4.6. Instrumentos para a recollida da información

Para a recollida da información dos pacientes incluídos no estudo  utilizáronse os se-
guintes instrumentos estandarizados:  

■ Cuestionario inicial de recogida de información que se cubría mediante entre-
vista persoal.

■ Cuestionario de recollida de información durante o tratamento (anexo II),
aplicado tamén mediante entrevista persoal en cada un dos catro cortes previstos
unha vez iniciado o tratamento. 

■ Ficha de control de cambios (anexo III), que cobren os profesionais das institu-
cións que manteñan algún tipo de contacto cos pacientes que abandonen o
tratamento (outros centros de atención ás drogodependencias, institucións carcera-
rias, centros de urxencia  social, unidades móbiles, servizos sociais ou sanitarios etc.),
sempre que non sexa posible o contacto directo co paciente dende o centro onde es-
taba participando nun PTDO no momento da súa inclusión no estudo. 

Co obxectivo de simplificar ao máximo os procesos de recollida de información dos pa-
cientes que integran a mostra, así como de garantir a maior calidade posible dos rexistros
e a comparabilidade dos rexistros, optouse por unha estratexia consistente en incorporar o
maior número posible de ítems e indicadores cos que habitualmente traballan os profesio-
nais da rede asistencial do Plan de Galicia sobre Drogas, así como na utilización de ítems e
instrumentos procedentes de cuestionarios e escalas previamente validados en España, en-
tre os que se inclúen:

■ A escala Verona de satisfacción de usuarios (VSSS-MT).

■ O cuestionario de saúde SF-36 (versión española). ?? A enquisa a consumidores de
heroína e cocaína en tratamento 2002 (DGPNSD, 2002).

■ O cuestionario SCL-90-R, versión española (GONZÁLEZ RIVERA, J. L.; 2002).

■ O test AUDIT. 
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A información que se rexistra nos diferentes instrumentos para a recollida de informa-
ción, procedente na súa maioría dos autoinformes dos propios pacientes, completouse cos
datos obrantes na historia clínica do suxeito (por exemplo, a referida á presenza de enfer-
midades infecciosas). 

Pola súa banda, os datos relativos aos consumos das diferentes substancias incluídas no
ámbito da investigación achegados polos pacientes, contrastáronse  cos resultados dos uri-
nocontrois realizados coincidindo con cada un dos períodos de corte previstos durante a
fase de seguimento (aos 6, 12, 18 e 24 meses de iniciado o tratamento). 

Como paso previo á aplicación dos instrumentos de avaliación descritos,  realizouse  a
súa pilotaxe ao longo do mes de xaneiro de 2004, para verificar o seu funcionamento, en-
tre unha cohorte de 40 pacientes que estaban a participar en programas de tratamento con
derivados opiáceos.
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(*) Os falecementos están acumulados,
producíndose un total de 11 mortes
durante os 24 meses de observación.
Hai que sinalar que se produciu o
falecemento doutro paciente aos
poucos días de completar o
cuestionario de seguimento aos 24
meses, razón pola cal non se computa
na categoría de falecidos. 

5.1. Evolución dos pacientes no tratamento

Unha vez completado o período de observación de 24 meses previsto no proxecto do es-
tudo “Avaliación da efectividade dos programas de tratamento con derivados opiáceos
(PTDO)”, é posible coñecer a evolución seguida con respecto ao tratamento polos 335 pa-
cientes que integran a mostra (táboa 5.1). Táboa 5.1.

Táboa 5.1. Resumo da evolución dos pacientes no tratamento segundo o punto de corte. Base: 335

pacientes participantes no estudo.

SITUACIÓN 
PACIENTES CORTE 6 MESES CORTE 12 MESES CORTE 18 MESES CORTE 24 MESES
EN RELACIÓN CO 
TRATAMIENTO Pacientes % Pacientes % Pacientes % Pacientes %

1. Ilocalizables 0 0 2 0,6 3 0,9 4 1,2
tras derivación

2. Falecidos (*) 4 1,2 5 1,5 8 2,4 11 3,3

3. Abandonos 27 8,1 36 10,7 50 14,9 53 15,8
tratamento 

4. Tto. Centros 1 0,3 3 0,9 4 1,2 5 1,5
ex-toxicómanos

5. Derivados 2 0,6 4 1,2 0 0.0 0 0.0
CADs outras CCAA 

6. Derivados a  1 0,3 2 0,6 1 0,3 1 0,3
P. Home 

7. Cambio de  1 0,3 14 4,2 19 5,7 26 7,8
programa

1. Tratamento en 299 89,2 265 79,1 242 72,2 226 67,4
PTDO  
• En prisión (6) (1,8) (9) (8) (11) (3,3)
• En UAD (293) (87,4) (254) (226) (204) (60,8)
• Reingreso (0) (2) (8) (11) (3,3)
PTDO UAD

9. Altas terapéuticas  0 0,0 4 1,2 8 2,4 9 2,7

TOTAL 335 335 335 335

Despois de 24 meses, a situación dos pacientes en relación co tratamento é globalmen-
te positiva, como o confirma o feito de que o 67,4% manteña a súa adherencia ao PTDO e
que outro 10,5% progresara satisfactoriamente nel (suma das altas terapéuticas e os cam-
bios de programa). No outro extremo situaríanse o 3,3% de pacientes falecidos e o 15,6%
que abandonaron o tratamento, mentres que un 1,8% segue tratamento en Proxecto Ho-
me e en centros non acreditados de ex-toxicómanos (figura 5.1).

5 .  E v o l u c i ó n  d o s  p a c i e n t e s  
d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  o b s e r v a c i ó n
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.

A evolución seguida polos principais indicadores nos sucesivos períodos de corte reali-
zados ao longo do estudo, mostra un progresivo e moderado incremento da porcentaxe de
abandonos do tratamento (Figura 5.2).

Figura 5.1. 
Situación dos pacientes, en relación co tratamento, aos 24 meses 

da súa incorporación a PTDO (Base: 335 pacientes incluídos no estudo)
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Figura 5.2. 
Evolución da adherencia dos pacientes ao tratamento, 

ao longo do período de observación.
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5.2. Continuidade dos pacientes no estudo

Na sección precedente mostrouse como evolucionaron os pacientes en relación co tra-
tamento, durante os 24 meses de observación, sinalando as incidencias rexistradas no
conxunto da mostra. Estes datos permítennos coñecer cantos pacientes continúan sendo
tratados en PTDO e as razóns que, se é o caso, explican a desvinculación con este tipo de
programas. Todo iso con independencia de que os pacientes continuasen ou non colabo-
rando formalmente no estudo. 

Por este motivo, resulta de interese describir tamén cal foi a evolución da vinculación
ou adherencia que os pacientes mantiveron co estudo (non co tratamento). Hai que acla-
rar que as causas polas cales os pacientes causaron baixa temporalmente no estudo nos
distintos períodos de corte son múltiples, e destacan, entre outras, as seguintes: 

■ A perda de contacto co paciente cando este abandona o PTDO.

■ O ingreso de pacientes en centros carcerarios (algunhas prisións non facilitan de for-
ma sistemática información da situación dos pacientes, mesmo cando continúan en
PTDO dentro da institución).

■ O falecemento dos pacientes.

■ As derivacións a outros centros de tratamento, en especial no caso dos situados fó-
ra de Galicia.

■ O cambio de residencia dos pacientes fóra da comunidade galega.

■ A negativa dos pacientes a continuar colaborando no estudo, aínda que sigan vin-
culados ao tratamento.

■ Atrasos ou erros na remisión de cuestionarios dende as UAD ao centro de proceso
de datos (cuestionarios fóra de prazo). 

Os niveis de adherencia ao estudo situáronse, nas medicións efectuadas aos 6, 12, 18 e
24 meses do inicio do tratamento, no 85,1%, 80,9%, 71,6% e 74,6%, respectivamente (tá-
boa 5.2). A repunta observada no corte dos 24 meses na adherencia ao estudo débese ao
intenso traballo de rastrexo efectuado polos profesionais das UAD que colaboran no estu-
do, co fin de contactar con aqueles pacientes que romperan a súa vinculación co centro. 

Tabla 5.2. Evolución da continuidade dos pacientes no estudo, segundo punto de corte. (Base: 335
pacientes participantes no estudo) 

CONTINUIDADE  CORTE 6 MESES CORTE 12 MESES CORTE 18 MESES CORTE 24 MESES
NO ESTUDO Pacientes % Pacientes % Pacientes % Pacientes %

Continúan estudo 285 85,1 271 80,9 240 71,6 250 74,6

Baixa no estudo 50 14,9 64 19,1 95 28,4 85 25,4

Como pode comprobarse, boa parte dos pacientes que se desvincularon do estudo fi-
xérono por motivos que escapan ao control dos profesionais encargados do seu
seguimento. Entre as razóns polas cales causaron baixa no estudo un total de 85 pacientes
no corte efectuado aos 24 meses inclúense as seguintes:

■ 40 pacientes están ilocalizables log de abandonar o tratamento.

■ 11 pacientes faleceron.

■ 9 pacientes néganse a seguir colaborando no estudo.

■ 6 pacientes están ingresados en prisión sen que o centro remita cuestionario.

■ con 5 pacientes non se puido contactar para realizar cuestionario de seguimento lo-
go de recibir a alta (traballo, cambio de residencia etc.).
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(*) Inclúese un caso en tratamento en
Proxecto Home. Non se computan
como casos en tratamentos os 5
pacientes que permanecen ingresados
en centros de ex-toxicómanos.

■ 4 pacientes derivados a centros de tratamento fóra de Galicia están ilocalizables.

■ 2 pacientes aos que non se lles aplicou o cuestionario por erro. 

A xeito de resumo ofrécense a continuación os niveis de adherencia ao estudo (figura
5.3) e ao tratamento (figura 5.4) observados en cada período de corte.

Figura 5.3. 
Adherencia dos pacientes ao estudo aos 6, 12, 18 y 24 meses do inicio do

tratamento en PTDO (Base: 335 pacientes).
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Figura 5.4. 
Adherencia dos pacientes ao tratamento aos 6, 12, 18 (*) e 24 meses do

inicio do tratamento en PTDO (Base: 335 pacientes).
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6.1. Perfil sociodemográfico dos pacientes  

O perfil dos 335 pacientes incorporados ao estudo, que se recolle na táboa 6.1, podería
resumirse nas seguintes variables:

■ A idade media dos pacientes incorporados aos PTDO situábase, como media, en 34,2
anos, cunha desviación típica de 8,2 puntos. O grupo de idade máis prevalente era
o de 25 a 34 anos (o 52,2% dos pacientes), seguido do de 35 a 44 anos (35,5%). Hai
que destacar que un 5,4% dos pacientes tiñan menos de 24 anos, grupo que se co-
rrespondería con suxeitos que se iniciarían no consumo de opiáceos en datas
relativamente recentes.

■ A distribución dos pacientes en función do sexo correspóndese coa cota asignada
polo deseño mostral, cun 82,7% de varóns e un 17,3% de mulleres.

■ A maioría dos pacientes (69,8%) estaban solteiros, aínda que unha porcentaxe rele-
vante estaba separada/divorciada (15,8%) ou casada (13,4%).

■ O nivel académico dos pacientes incorporados ao estudo era globalmente medio-
baixo, como o confirma o feito de que o 36,1% tiña só estudos primarios ou
inferiores. Pola súa banda, un 39,4% contaba co graduado escolar e un 20,3% reali-
zara estudos de grao medio. Unicamente o 2,4% dos pacientes completara estudos
universitarios.

Táboa 6.1. Perfil dos pacientes incluídos en estudo no momento da súa incorporación a PTDO.

VARIBLES %

IDADE (Media 34,2 anos)

18 a 24 anos 5,4

25 a 34 anos 52,2

35 a 44 anos 35,5

45 y máis 6,9

SEXO

Home 82,7

Muller 17,3

NACIONALIDADE 

Española 98,8

Unión Europea 0,9

América Latina 0,3

ESTADO CIVIL

Soltero/a 69,9

Casado/a 13,4

Viuvo/a 0,9

Divorciado/a 5,1

Separado/a 10,7

6 .  S i t u a c i ó n  d o s  p a c i e n t e s  
i n c l u í d o s  n o  e s t u d o  n o s  

d i f e r e n t e s  m o m e n t o s  d e  c o r t e
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NIVEL ACADÉMICO

Non sabe ler nin escribir 1,5

Estudos Primarios Incompletos 10,4

Estudos Primarios Completos 24,2

Secundaria 1º EGB/ESO/FP1/Medio 39,4

Secundaria 2ª Etapa FPII/BUP/COU 20,3

Estudos Universitarios (Medios o superiores) 2,4

Outros 0,3

Ns/Nc 1,5

6.2. Situación económica e laboral dos pacientes  

a) Fonte principal de ingresos 

A actividade laboral (35,5%), a axuda familiar ou da parella (29,3%) e as prestacións so-
ciais e/ou por desemprego (23,9%) configúranse, por esta orde, como as principais fontes
de ingresos dos pacientes no momento da súa incorporación a tratamento en PTDO (táboa
6.2). Aínda que máis dun terzo dos pacientes mantiñan unha plena autonomía económica
no momento da súa  incorporación a PTDO, a maioría dependía do apoio económico que
lle brindaban os seus familiares ou das prestacións institucionais.

Hai  que destacar que a obtención de ingresos vía realización de actividades marxinais
era unha actividade claramente minoritaria, que só un 3,9% dos pacientes recoñecía no
momento da súa incorporación a PTDO. 

Táboa 6.2. Fonte principal de ingresos dos pacientes ao longo do período de observación (%). Base:
pacientes que continúan en estudo.

FONTE DE INGRESOS INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

Actividade laboral 35,5 42,9 48,3 46,2 43,6

Axuda familiar 25,1 18,7 15,3 15,1 13,2

Axuda pareja 4,2 4,4 5,1 2,5 4,8

Actividades marinales 3,9 2,4 2,5 3,5 3,6

Prestacións sociais 14,6 17,1 16,5 17,1 16,4

Prestacións desemprego 9,3 6,0 3,4 5,5 4,8

Outros 6,6 6,7 5,1 1,5 8,0

Descoñecido 0,9 2,0 3,8 3,0 2,0

Ao longo dos 24 meses de observación producíronse algunhas variacións relevantes na
fonte de ingresos principal dos pacientes, aumentando significativamente aqueles que ob-
teñen ingresos das actividades laborais, mentres se reducía a porcentaxe de pacientes que
recibían prestacións por desemprego e aqueles dependentes da axuda familiar. Ao longo
do período de observación, a porcentaxe de pacientes que obteñen ingresos procedentes
de actividades marxinais mantívose practicamente inalterable (figura 6.1).
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b) Situación laboral  

As situacións laborais maioritarias entre os pacientes no momento da súa  incorporación
a PTDO eran, por esta orde, o desemprego, a actividade laboral, a incapacidade perma-
nente, a realización de tarefas no fogar e a axuda familiar ou traballo para a familia sen
salario. Preto da metade (46,0%) dos pacientes atopábase en situación de desemprego ne-
se momento, ben contando cun emprego anterior (39,4%), ben sen ter emprego previo
(6,6%). 

A pesar do peso maioritario que teñen as situacións de desemprego, hai que apuntar
que o 36,4% dos pacientes estaba traballando no momento da incorporación a PTDO (un
13,4% ,con contrato ou relación laboral indefinida ou como autónomo, e un 23,0%, con
contrato temporal). Este último dato avalaría a compatibilidade existente entre a adicción
a opiáceos e a vinculación co mercado de traballo que mantén unha parte relevante dos
pacientes con problemas de dependencia de opiáceos (polo menos un de cada tres pacien-
tes). 

No momento de iniciarse o PTDO, as variables idade, sexo e realización ou non de tra-
tamentos previos introducían algunhas variacións na fonte principal de ingresos. Os
pacientes máis novos (18-24 anos) dependían maioritariamente da axuda familiar, os de
idades intermedias (25-44 anos) tiñan o traballo como fonte principal de ingresos, en tan-

Figura 6.1.
Evolución da fonte principal de ingresos dos pacientes ao longo do período

de observación (%). Base: pacientes que continúan en estudo.
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to que os de idades máis avanzadas a tiñan nas prestacións sociais e/ou por desemprego.
As mulleres mostraban unha maior dependencia da axuda familiar e das prestacións sociais
ca os varóns. Pola súa parte, entre os pacientes que non participaran en tratamentos pre-
vios era maior o peso dos ingresos procedentes das actividades laborais. Ao longo dos 24
meses de observación produciríase un descenso notable na porcentaxe de pacientes de-
sempregados con traballo anterior, que se viu compensado polo incremento dos que
traballan como autónomos ou cunha relación laboral indefinida e o paso a outras situa-
cións (táboa 6.3).

Táboa 6.3. Situación laboral dos pacientes ao longo do período de observación (%). Base: pacientes
que continúan en estudo.

SITUACIÓN LABORAL INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

Contrato/Rel. laboral 13,4 16,7 19,5 20,6 18,4
indefinido/ Autónomo

Contrato /Rel. laboral temporal 23,0 24,6 26,7 22,6 22,0

Traballando sin salario 3,3 2,0 2,1 1,5 0,4
para familia

Parado sen traballo anterior 6,6 5,2 4,2 4,5 5,6

Parado con traballo anterior 39,4 29,8 22,5 22,6 24,4

Incapacidade Permanente/ 8,1 9,1 10,2 12,6 10,0
Pensionista

Estudando/Opositando 0,9 1,6 1,7 0,5 1,6

Exclusivamente tarefas fogar 0,9 1,6 2,1 2,1 2,0

Outra situación 3,6 9,1 6,8 10,6 14,0

Descoñecido 0,9 0,4 4,2 2,0 1,6

c) Consecución de emprego durante o tratamento   

A participación nos PTDO ten un impacto positivo e rápido nos niveis de inserción la-
boral dos pacientes, como se desprende da existencia dunhas elevadas porcentaxes de
pacientes, que oscilan entre o 20,6% (corte dos 18 meses) e o 30,6% (corte dos 6 meses),
que afirman que conseguiron traballo durante os seis meses anteriores (táboa 6.4). 

Táboa 6.4. Pacientes que conseguiron traballo ao longo dos seis meses anteriores á aplicación do
cuestionario de seguimento aos 6, 12, 18 e 24 meses da súa incorporación a PTDO (%). Base: pacien-
tes que continúan en estudo.

CONSECUCIÓN DE 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
UN TRABALLO

SI 30,6 29,2 20,6 22,8

NON 36,1 31,8 38,7 40,8

Xa o tiña 24,6 28,4 34,2 24,0

Non pode traballar 5,2 4,7 4,5 5,2

Non desexa traballar 1,6 1,3 1,0 1,2

Ns/Nc 2,0 4,7 1,0 6,0
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Os pacientes que conseguiron traballo dende que se incorporaron a tratamento en PT-
DO traballaron de forma continuada durante períodos relativamente prolongados de
tempo (táboa 6.5). 

Táboa 6.5. Tempo durante o cal permaneceron traballando os pacientes que conseguiron traballo (%).
Base: pacientes que conseguiron traballo nos últimos 6 meses.

MESES DE 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
TRABALLO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

Base: 77 casos Base: 69 casos Base: 41 casos Base: 57 casos

1 - 2 meses 27,3 24,6 17,0 7,0

3 - 4  meses 40,3 18,8 9,8 12,3

5  - 6 meses 28,6 17,4 29,3 15,8

7 -  8 meses — 7,2 9,7 12,3

9- 10 meses — 4,3 2,4 1,8

11- 12 meses — 15,9 12,2 7,1

13-18 meses — — 7,3 14,1

19  ou máis meses — — — 14,2

Ns/Nc 3,9 11,6 12,2 15,8

d) Participación en programas de formación profesional ou
laboral 

Estreitamente relacionada coa consecución de emprego logo da incorporación dos pa-
cientes a PTDO, está a súa participación en programas de formación profesional ou laboral,
experiencia mantida por unha porcentaxe de pacientes que oscilan entre o 10,6%, no cor-
te dos 12 meses e o 15,1% no corte dos 18 meses (táboa 6.6).

Táboa 6.6. Participación dos pacientes en programas de formación profesional ou laboral ao longo dos
seis meses anteriores á aplicación do cuestionario de seguimento. Base: pacientes que continúan en
estudo.

PARTICIPACIÓN 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
PROGRAMAS INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

SI 12,7 10,6 15,1 14,8

NON 85,3 83,9 81,4 82,4

Ns/Nc 2,0 5,5 3,5 2,8

6.3. Relacións familiares e modo de convivencia 

a) Lugar de residencia 

A análise dos lugares en que residían os pacientes nos 30 días previos á súa admisión a
tratamento en PTDO poñía de relevo que só o 9,0% carecía dun aloxamento estable (un
6,9% vivía nun aloxamento inestable e/ou precario e un 2,1%, en pensións ou hostais), en
tanto que outro 3% estaba institucionalizado, ben en centros carcerarios ou de reforma ou
internados para menores (2,1%) ou noutro tipo de institucións (0,9%). 
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Entre os pacientes que non realizaran tratamentos previos, a porcentaxe dos que resi-
dían en aloxamentos inestables ou precarios durante o mes previo á súa incorporación a
PTDO era do 13,5%, sensiblemente superior á rexistrada entre os pacientes previamente
tratados (5,7%). 

Despois de transcorridos 24 meses do inicio do tratamento, obsérvanse lixeiros cambios
no lugar onde residen os pacientes que continúan no estudo, reducíndose a porcentaxe dos
que viven en aloxamentos inestables ou precarios, en tanto que aumentou o dos que esta-
ban en prisión ou noutras institucións (táboa 6.7).

Táboa 6.7. Lugar de residencia dos pacientes nos distintos puntos de corte (%). Base: pacientes que
continúan en estudo.

LUGAR DE RESIDENCIA INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

Casas/pisos/apartamentos 86,9 88,9 87,3 89,4 84,4

Prisión/Reforma/Internado 2,1 3,6 3,0 3,5 5,2
menores

Outras institucións 0,9 3,2 1,3 1,0 3,6

Pensións/hoteis/hostais 2,1 1,6 2,5 2,5 2,8

Aloxamento inestable/precario 6,9 2,8 4,2 2,5 2,0

Outro lugar 0,6 0,0 0,4 0,5 —

Descoñecido 0,6 0,0 1,3 0,5 2,0

b) Modo de convivencia

A convivencia cos pais ou coa familia de orixe era o modo de convivencia predominan-
te entre os pacientes nos 30 días previos á admisión a tratamento (46,3%), seguida da
convivencia coa parella (30,4%), ben xunto cos seus fillos ou fillas ou só/a coa parella. Pola
súa parte, o 13,1% dos pacientes vivían sós. 

Ao longo dos 24 meses de observación, practicamente non se produciron variacións no
modo de convivencia dos pacientes (táboa 6.8).

Táboa 6.8. Modo de convivencia dos pacientes nos distintos puntos de corte (%). Base: pacientes que
continúan en estudo

MODO DE CONVIVENCIA INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

Só/a 13,1 11,9 12,3 13,1 12,4

Unicamente con parella 14,9 13,1 12,3 14,6 15,6

Unicamente con fillos/as 0,6 2,4 1,3 1,0 0,8

Con parella e fillos/as 15,5 17,1 20,3 17,6 16,0

Con pais ou familia de orixe 46,3 46,4 41,9 45,7 44,0

Con amigos/as 4,5 2,0 2,5 1,5 1,2

Outros 5,1 6,7 6,4 5,5 7,6

Ns/Nc — 0,4 3,0 1,0 2,4

c) Pacientes con fillos

A presenza de problemas de abuso e/ou dependencia das drogas entre os proxenitores
supón un grave risco para os fillos. Un risco que se concreta na frecuente presenza de si-
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tuacións de desprotección ao verse minguada a capacidade dos pais para satisfacer axeita-
damente as necesidades físicas, emocionais etc. dos seus fillos, así como na maior
probabilidade de que estes reproduzan no futuro condutas de uso e/ou abuso de distintas
drogas (SANCHEZ, L.; 2003a). 

Pero existe outra dimensión que complementa o interese desta variable dende o con-
texto dun estudo destinado a avaliar a efectividade dos PTDO, posto que  con frecuencia se
mencionou que a existencia de fillos menores podería actuar, nalgúns pacientes, como ele-
mento motivador cara ao tratamento, mellorando as perspectivas de éxito neste. 

A este respecto, cómpre indicar que aproximadamente a metade dos pacientes (45,1%)
tiña fillos no momento da súa incorporación aos PTDO. A media de fillos por paciente, en-
tre aqueles con descendencia, era de 1,5. A medida que aumenta a idade increméntase
tamén a porcentaxe de pacientes con fillos, así como o media destes (táboa 6.9). Hai que
destacar que a porcentaxe de mulleres con fillos (72,4%) é máis do dobre ca a observada
entre os varóns (39,5%). 

Táboa 6.9. Pacientes con fillos no momento de incorporarse aos PTDO (% e medias). Base cálculo
medias: 133 pacientes que tiñan fillos.

Nº FILLOS TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Ningún 54,9 72,2 61,1 47,9 30,4 60,6 27,6 54,8 55,8

1 o 2 33,7 16,7 29,7 39,5 47,8 29,6 53,4 34,6 28,8

3 o máis 6,0 - 3,4 7,6 21,7 4,3 13,8 4,9 11,5

Ns/Nc 5,4 11,1 5,7 5,0 - 5,4 5,2 5,7 3,8

Media 1,5 1,3 1,4 1,6 2,0 1,5 1,7 1,5 1,9

D. Típica 0,9 0,5 0,7 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 1,2

d) Pacientes con parella

Máis da metade dos pacientes tiña parella (51,9%) no momento de incorporación a PT-
DO e en aproximadamente un de cada cinco casos (19,1%) esta era tamén
drogodependente. A presenza deste tipo de parella drogodependente era moi superior en-
tre as mulleres (58,6%), os pacientes máis novos (27,8%) e entre aqueles que non foron
tratados previamente (26,9%), tal e como pode comprobarse na táboa 6.10. 

A presenza (en arredor do 20% de pacientes) de parellas drogodependentes  sinalouse
como un serio impedimento, que compromete as posibilidades de completar con éxito o
tratamento dos pacientes.

Táboa 6.10. Pacientes con parella drogodependente no momento de incorporarse a PTDO segundo
sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

PARELLA TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
DROGOD. 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si No

SI 19,1 27,8 20,0 16,8 17,4 10,8 58,6 17,7 26,9

NON 32,8 22,2 33,1 32,8 39,1 36,1 17,2 32,5 34,6

Sen parella 46,6 44,4 45,7 48,7 43,5 52,0 20,7 48,1 38,5

Ns/Nc 1,5 5,6 1,1 1,7 - 1,1 3,4 1,8 -
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Despois de 24 meses de observación constátase que apenas se variou a porcentaxe de
pacientes con parella drogodependente (figura 6.2).

e) Existencia dun núcleo de convivencia estable

A existencia ou non dun núcleo de convivencia estable considérase como unha das prin-
cipais variables prognóstico da efectividade dos tratamentos das drogodependencias. De
feito, algúns programas de tratamento considérana un prerrequisito para facer viable cal-
quera intervención asistencial, mentres que noutros programas constitúe un dos obxectivos
centrais da intervención en drogodependencias. 

A este respecto, hai que destacar que unha elevada porcentaxe de pacientes (18,2%) ca-
recía dun espazo de convivencia estable no momento de incorporarse aos PTDO. Non
obstante, a medida que avanzaba o tratamento obsérvase como se reduciu de forma no-
table este, ata situarse no 12,0% no corte efectuado os 24 meses (figura 6.3).

Figura 6.3. 
Evolución da dispoñibilidade dun núcleo de convivencia estable ao longo 

do período de observación (%). Base: pacientes que continúan en estudo.
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Figura 6.2. 
Evolución dos pacientes con parella drogodependente ao longo do 

período de observación (%). Base: pacientes que continúan en estudo.
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f) Relación coa familia de orixe

O mantemento de relacións fluídas coa familia de orixe por parte daqueles pacientes
que non conviven con esta é unha variable indicativa da existencia ou ausencia de redes de
apoio familiar. De feito, a existencia de apoio familiar no momento de iniciarse o trata-
mento sinalouse reiteradamente como un factor prognóstico da evolución neste. 

Se se toman como base da análise os 180 pacientes que non convivían coa súa familia
de orixe (o 53,9% do total de pacientes incluídos no estudo), constátase que tan só o 47,2%
mantiña unha relación fluída coa familia de orixe (táboa 6.11). A ausencia de relacións fluí-
das coa familia de orixe sería, en moitos casos, o reflexo da deterioración que,
frecuentemente, rexistran as relacións familiares entre as persoas que abusan das drogas. 

Táboa 6.11. Evolución das relacións coa familia de orixe durante o período de observación (%). Base:
pacientes que non conviven coa familia de orixe.

RELACIÓN FLUIDA INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
CON FAMILIA ORIXE PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(180 casos) (135 casos) (137 casos) (108 casos) (140 casos)

SI 47,2 66,7 61,3 63,0 64,3

NON 23,3 20,0 24,1 25,0 23,6

Ns/Nc 29,4 13,3 14,6 12,0 12,1

A incorporación ao tratamento e a súa continuidade neste tradúcense nun incremento
importante na porcentaxe de pacientes que, sen convivir coa súa familia de orixe, mante-
ñen unha relación fluída con esta (figura 6.4). Figura 6.4. 

Figura 6.4. 
Evolución dos pacientes que manteñen relacións fluídas coa 

familia de orixe (%). Base: pacientes que non conviven 
coa familia de orixe.
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6.4. Relacións sociais e problemas de soidade

A soidade é unha vivencia relativamente frecuente para o 38,5% dos pacientes que se
incorporan a PTDO, como o confirma o feito de que o 20,9% sinalase sentirse só a miúdo e
un 17,6% moi a miúdo ao longo dos tres meses previos ao inicio do tratamento. Nunha es-
cala do 1 (nunca se sentiron sos/as) ao 6 (sentíronse sos/as moi a miúdo), os problemas de
soidade dos pacientes nos tres meses anteriores ao inicio do PTDO alcanzaban unha pun-
tuación media de 3,8 puntos (táboa 6.12). 

Táboa 6.12 Evolución dos niveis de soidade ao longo do período de observación (% e media). Base:
pacientes que continúan no estudo. 

FRECUENCIA COA INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
QUE SE SENTIRON PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.
SOS/AS (335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

(1) Nunca 15,8 21,4 20,3 24,6 21,6

(2) Moi rara vez 8,4 10,3 5,5 11,1 10,8

(3) Rara vez 9,0 13,1 19,1 14,1 14,4

(4) De cando en vez 27,2 29,8 27,5 29,6 29,2

(5) A miúdo 20,9 14,7 12,3 11,6 9,2

(6) Moi a miúdo 17,6 10,3 12,3 8,5 8,8

Ns/Nc 1,2 0,4 3,0 0,5 6,0

Media 3,83 3,37 3,44 3,18 3,21

D. Típica 1,67 1,63 1,63 1,62 1,60

A medida que avanza o tratamento, compróbase como descende drasticamente a por-
centaxe de pacientes que manteñen sentimentos frecuentes de soidade (suma das categorías
sentíronse sos a miúdo e moi a miúdo), tal e como pode comprobarse na figura 6.5.

Figura 6.5. 
Evolución dos pacientes que experimentan frecuentemente 

sentimentos de soidade (% que se sentiron sos a miúdo 
e/ou moi a miúdo). 
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A análise das relacións sociais mantidas polos pacientes durante os 30 días previos á súa
incorporación a PTDO permite coñecer as redes sociais de apoio coas que contan estes, así
como identificar a existencia de problemas de illamento social. Para estudar con maior pre-
cisión a frecuencia das relacións sociais dos pacientes ao longo do período de observación,
optouse por diferenciar a natureza destes contactos, segundo se trate de relacións con ami-
gos ou colegas consumidores de drogas ou ben de amigos ou colegas non consumidores.

De feito, os esforzos despregados polos profesionais dos servizos asistenciais diríxense,
por un lado, a evitar ou reducir os contactos cos antigos colegas consumidores (por enten-
der que esta pode ser unha circunstancia que incremente o risco de recaída no consumo
e/ou abandono do tratamento) e, por outro, a fortalecer as relacións sociais con persoas
non usuarias de drogas. 

Neste sentido, debe destacarse que aproximadamente a metade dos pacientes
(47,4%) non mantiveran ningún contacto ou o fixeran de forma puntual (entre 1 e 3 ve-
ces ao mes), con amigos ou colegas consumidores de drogas nos 30 días previos ao inicio
do tratamento en PTDO, fronte a un 27,2% que mantivo contactos diarios e un 16,2%
semanais (táboa 6.13). 

Táboa 6.13 Frecuencia das relacións sociais con amigos/colegas consumidores de drogas nos últimos
30 días (%). Base: pacientes que continúan no estudo. 

FRECUENCIA DOS INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
CONTACTOS PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

Ningún día 34,6 44,4 47,9 43,7 40,8

1 a 3 días ao mes 12,8 13,9 18,6 19,6 20,0

1 a 3 días á semana 16,1 13,1 11,9 17,1 10,0

A diario ou case diario 27,2 14,7 16,5 13,6 16,4

Ns/Nc 9,3 13,9 5,1 6,0 12,8

A medida que avanza o tratamento prodúcese unha debilitación dos contactos que os
pacientes manteñen con amigos ou colegas consumidores de drogas, que se evidencia no
incremento da porcentaxe de pacientes que nunca mantén este tipo de contactos e no des-
censo dos que manteñen este tipo de relacións de forma habitual (figura 6.6). Figura 6.6.
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A análise da frecuencia das relacións sociais mantidas polos pacientes no mes previo ao
inicio do tratamento con amigos ou colegas non consumidores de drogas permite consta-
tar a existencia dunha elevadísima porcentaxe de pacientes (54,3%) que presentaba
problemas de illamento social ou ausencia de relacións sociais (táboa 6.14). De feito, un
36,4%% dos pacientes afirmaba que non mantiña contactos con outras persoas alleas á fa-
milia ou á parella (para saír, quedar para falar etc.) nos 30 días previos á súa incorporación
a PTDO, mentres que outro 17,9% os tivo de forma esporádica (entre 1 e 3 días ao mes). 

Táboa 6.14. Frecuencia das relacións sociais con amigos/colegas non consumidores de drogas nos
últimos 30 días (%). Base: pacientes que continúan no estudo.

FRECUENCIA DOS INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
CONTACTOS PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

Ningún día 36,4 22,2 24,2 16,6 16,8

1 a 3 días ao mes 17,9 17,9 21,2 14,6 16,0

1 a 3 días á semana 15,5 23,0 21,2 22,6 14,8

A diario o case diario 21,5 29,8 30,1 42,2 42,0

Ns/Nc 8,7 7,1 3,4 4,0 10,4

EFECTIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS56

Figura 6.6. 
Evolución da frecuencia de relacións sociais con amigos/colegas

consumidores de drogas nos últimos 30 días (%).Base: pacientes que
continúan no estudo.
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O cambio máis notable que se produciu ao longo do período de observación nas rela-
cións sociais dos pacientes con amigos non consumidores de drogas é o notable incremento
daqueles que manteñen de forma regular este tipo de contactos. Así pois, no corte dos 24
meses compróbase como, ao longo do último mes, o 56,8% de pacientes tivo un contacto
diario ou frecuente (entre 1 e 3 veces á semana) con amigos non consumidores (figura 6.7),
ao que cabería sumarlle outro 16,0% que o fixo de xeito ocasional (entre 1 e 3 veces ao
mes).

En suma, a dinámica das relacións sociais dos pacientes, a medida que avanza o trata-
mento, estaría caracterizada pola debilitación das relacións que os pacientes manteñen con
outros amigos ou colegas consumidores de drogas, en tanto que se ven reforzadas as exis-
tentes con amigos non consumidores.

Figura 6.7. 
Evolución da frecuencia das relacións sociais con amigos non

consumidores de drogas nos últimos 30 días (%).Base: pacientes 
que continúan no estudo.
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6.5. Incidencias legais previas e situación legal actual

a) Incidencias xurídico-penais previas ao inicio de tratamento 
en PTDO

Preto da metade dos pacientes (45,2%) incluídos no estudo tiña algún tipo de procede-
mento xudicial, previo á súa incorporación a PTDO, pola comisión de delitos relacionados
ou non coas drogas. Pola súa banda, case un de cada catro pacientes (23,4%) vírase impli-
cado nalgún procedemento xudicial que culminara co seu ingreso en prisión, e un 13,2%
tiña, no momento de incorporase ao PTDO, procedementos xudiciais pendentes de resolu-
ción definitiva (figura 6.8).  

A ausencia de procedementos xudiciais previos á incorporación a PTDO pola comisión
de delitos relacionados ou non coas drogas alcanza os seus valores máximos entre os pa-
cientes de idades intermedias (25 a 44 anos), entre as mulleres e, de xeito singular, entre
aqueles que non realizaron tratamentos previos (táboa 6.15).

Táboa 6.15. Procedementos xudiciais previos á incorporación en PTDO (%) por delitos relacionados ou
non coas drogas segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%). Resposta
múltiple.

PROCEDIMIENTOS TOTAL EDAD SEXO TRAT. PREVIO
JUDICIALES 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 y más Varón Muller Si No

Sen ingreso en prisión 15,5 22,2 14,9 14,3 21,7 15,9 13,8 17,0 7,7

Con estancia en prisión 23,3 22,2 22,9 21,8 34,8 24,9 15,5 26,1 7,7

Pendiente resolución 13,1 22,2 13,7 11,8 8,7 13,7 10,3 12,4 17,3
definitiva

Ningún 53,4 44,4 55,4 53,8 43,5 52,7 56,9 50,5 69,2

Descoñecido 1,2 - - 2,5 4,3 0,7 3,4 1,1 1,9

Figura 6.8. 
Procedementos xudiciais previos ao inicio do tratamento en PTDO pola

comisión de delitos relacionados ou non coas drogas (resposta múltiple).
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Pola súa parte, como se indicou anteriormente, o 23,3% dos pacientes participantes no
estudo estivo ingresado en prisión antes de incorporarse a un PTDO pola comisión de deli-
tos relacionados ou non co consumo de drogas. Debe destacarse a existencia dun elevado
nivel de reincidencia entre os pacientes con antecedentes de estancias en prisión, como o
acredita que o 37,2% deles estivese ingresado en prisión en 3 ou máis ocasións. 

Como media, o número de ingresos en prisión dos pacientes con antecedentes carcera-
rios situábase ao inicio do tratamento en 2,8 ingresos. Os pacientes de entre 35 e 44 anos,
cunha media de 4,6 ingresos, os varóns (3,0 ingresos) e os pacientes previamente tratados
(2,9 ingresos) eran os grupos que rexistran os maiores niveis de reincidencia na estancia en
prisión (táboa 6.16).  

Táboa 6.16. Número de ingresos en prisión previos á incorporación en PDTO. Base: pacientes que
estiveron algunha vez en prisión.

Nº INGRESOS TOTAL EDADE SEXO TRAT. PREVIO
EN PRISIÓN 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si No

1 o 2 59,0 75,0 65,0 46,2 62,5 55,1 88,9 58,1 75,0

3 ou máis 37,2 - 35,0 46,2 37,5 40,6 11,1 37,8 25,0

Ns/Nc 3,8 25,0 - 7,7 - 4,3 - 4,1 -

Media 2,8 1,0 2,0 4,6 2,3 3,0 1,3 2,9 2,3

D. Típica 4,0 0,0 1,2 6,5 1,5 4,2 0,7 4,1 1,1

Se se computan a totalidade dos períodos de permanencia en prisión dos pacientes, a
estancia media acumulada era de 35,6 meses. Non obstante, estes períodos varían de for-
ma notable en función da idade e do sexo. Dos períodos de permanencia en prisión entre
os homes (38,7 meses) triplicaban os das mulleres (táboa 6.17).   

Táboa 6.17. Períodos acumulados de estancia media en prisión (meses) no momento de incorporarse
a PTDO. Base: pacientes que estiveron algunha vez en prisión.

ESTANCIA TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
ACUMULADA 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si No

Media 35,6 7,7 23,9 53,0 44,6 38,7 11,6 35,4 37,6

D. Típica 45,7 6,2 23,4 61,8 53,1 47,4 16,8 46,6 27,3

b) Situación legal actual dos pacientes

No momento de iniciar o tratamento, o 13,2% dos pacientes incluídos no estudo esta-
ba sometido a algún tipo de medida de tutela ou restrición da súa liberdade. A incidencia
de este tipo de medidas era moi superior entre os casos que non realizaron tratamentos
previos (do 46,7% fronte ao 27,2% observado entre os casos previamente tratados) e os pa-
cientes máis novos, dato que confirmaría a influencia que as incidencias de carácter legal
teñen como elementos motivadores para o inicio do tratamento. 

Nun panorama de relativa estabilidade na situación xurídico-legal dos pacientes ao lon-
go do período de observación, o único dato que cómpre destacar é a presenza dun 4,4%
de pacientes que permanecían como penados en diversos centros carcerarios de Galicia,
cando se cumprían 24 meses do inicio do tratamento (táboa 6.18).
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Táboa 6.18. Evolución da situación legal dos pacientes nos diferentes períodos de observación 
(%). Base: pacientes que continúan en estudo. 

SITUACIÓN LEGAL INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
ACTUAL PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

Libertad 81,5 81,7 83,5 83,9 82,0

Cumprindo medida seguridade 1,2 — — — —

Período suspensión pena 2,4 3,2 2,1 2,0 2,0

Liberdade provisional 3,6 2,0 2,1 1,0 1,2

Liberdade condicional 6,0 3,6 5,5 5,0 3,6

Prisión preventiva — 0,8 0,8 1,5 0,8

Penado en centro carcerario — 2,4 2,1 1,5 4,4

Outra 0,9 1,6 0,8 0,5 1,2

Ns/Nc 4,4 4,8 3,0 4,5 4,8

c) Detencións por delitos cometidos unha vez iniciado o
tratamento

A porcentaxe de pacientes que sufriron algunha detención nos distintos momentos de
corte pola comisión nos últimos seis meses de delitos relacionados ou non coas drogas va-
ría entre o 7,0% observado no corte dos 18 meses e o 10,2% no corte dos 12 meses (táboa
6.19).

Táboa 6.19. Pacientes que sufriron detencións por delitos cometidos nos últimos 6 meses relacionados
ou non con drogas unha vez incorporados a PTDO (%). Base: pacientes que continúan en estudo.

DETENCIÓNS 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
DURANTE O TTO. INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

SI 7,9 10,2 7,0 7,2

NON 88,1 88,1 92,0 88,8

Ns/Nc 4,0 1,7 1,0 4,0

As maiores frecuencias nas detencións rexístranas os varóns e os pacientes que foron
previamente tratados (táboa 6.20).

Táboa 6.20. Pacientes que foron detidos por delitos cometidos nos últimos 6 meses relacionados ou
non con drogas segundo sexo e realización ou non de tratamentos previos (%).

DETENCIÓNS 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
DURANTE O TTO. INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

SEXO
Homes 9,4 11,2 7,1 7,9
Mulleres 0,0 5,1 6,7 2,9

TRATAMIENT0 PREVIO
SI Tratamento 8,1 10,7 8,3 7,8
NON Tratamento 7,3 7,7 0.0 4,4

TOTAL 7,9 10,2 7,0 7,2
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d) Procedementos xudiciais incoados por delitos cometidos
logo do inicio do tratamento

A unha relevante porcentaxe de pacientes, que oscila entre o 8,0% e o 14,4%, fóronlle
incoados procedementos xudiciais pola comisión de delitos relacionados ou non coas dro-
gas nos últimos seis meses (táboa 6.21). Táboa 6.21.

Táboa 6.21. Pacientes aos cales lles foron incoados procedementos xudiciais por delitos cometidos nos
últimos 6 meses relacionados ou non con drogas nos diferentes períodos de observación (%). 
Base: pacientes que continúan en estudo. 

PROCEDEMENTOS 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
XUDICIAIS. INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.
DURANTE O TTO. (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

SI 10,7 14,4 8,0 7,2

NON 85,3 83,1 90,5 87,6

Ns/Nc 4,0 2,5 1,5 5,2

e) Ingresos en prisión por delitos cometidos logo do inicio do
tratamento 

Ao longo dos 24 meses de observación tense constancia do ingreso en prisión, nalgún
momento durante este período, de 22 pacientes (6,6% do total). Pola súa parte, a porcen-
taxe de episodios de ingresos en prisión rexistrada en cada un dos cortes temporais
(calculados sobre o total de pacientes que nese momento seguían no estudo e non sobre o
conxunto da mostra) varían entre o 1,5% no corte realizado aos 18 meses e o 5,1% no cor-
te dos 12 meses (táboa 6.22).

Ingresos en prisión por delitos cometidos nos últimos 6 meses relacionados ou non con drogas unha
vez incorporados a PTDO (%). Base: pacientes que continúan en estudo. 

INGRESOS  6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
EN PRISIÓN INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

SI 3,6 5,1 1,5 3,2

NON 94,0 92,8 96,5 92,0

Ns/Nc 2,4 2,1 2,0 4,8

Todos estes datos, sintetizados na figura 6.9, confirman que, malia o seu carácter mi-
noritario, os incidentes de tipo xudicial ou penal despois de iniciado o tratamento en PTDO
afectan unha porcentaxe relevante de pacientes. Aínda que non é posible determinar a ori-
xe destes episodios, estes poderían estar relacionados coa continuidade no consumo de
diversas drogas ilícitas que mantén unha parte importante dos pacientes sometidos a ob-
servación.
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6.6. Presenza de enfermidades infecciosas

6.6.1. Infección por VIH/SIDA

Presenza de enfermidades infecciosas 6.6.1. Infección por VIH/sida No momento da súa
incorporación a tratamento en PTDO, aproximadamente un de cada dez pacientes (9,3%)
incluídos no estudo estaba infectado por VIH/sida, en tanto que un 5,4% estaba pendente
de recibir os resultados. Pola súa banda, un 35,8% dos pacientes con resultados negativos
ao test do VIH/sida fixera a proba había máis de seis meses e un 3% adicional non fixo aín-
da as probas. 

A prevalencia de infección por VIH/sida era sensiblemente superior entre os pacientes
que realizaran tratamentos previos (10,3%), triplicando case a daqueles que se incorpora-
ban por primeira vez a tratamento (3,8%). Un dato que merece unha mención especial era
a existencia dunhas prevalencias da infección por VIH/sida case dúas veces superiores entre
as mulleres (15,5%) ca entre os varóns (7,9%). Esta información confirmaría a tendencia
que se vén sinalando nos recentes estudos sobre a infección, que sinalan como, cada vez
con máis intensidade, as mulleres son as principais vítimas do VIH/sida (táboa 6.23).

Figura 6.9. 
Incidencias legais rexistradas nos últimos 6 meses pola comisión 

de delitos relacionados ou non coas drogas nos distintos períodos de
observación (%). Base: pacientes que continúan en estudo.

7,9%

10,7%

3,6%

10,2%

5,1%

7,0%

8,0%

1,5%

7,2%

7,2%

3,2%

Detencións

Incoación
procedementos

xudiciales

Ingresos en prisión

6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES

14,4%

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 62



S I T U A C I Ó N  D O S  P A C I E N T E S  I N C L U Í D O S  N O  E S T U D O … 63

Táboa 6.23. Infección por VIH/sida no momento de incorporación a PTDO segundo sexo, idade e
realización ou non de tratamentos previos (%).

ESTANCIA TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
ACUMULADA 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Positivo 9,3 - 6,9 15,1 4,3 7,9 15,5 10,3 3,8

Negativo con 40,6 66,7 42,9 33,6 39,1 40,6 41,4 39,6 46,2
análise en últimos 
6 meses

Negativo sen 35,8 22,2 38,9 31,9 43,5 36,8 31,0 38,9 19,2
análisis en últimos 
6 meses

Negativo sen data 4,5 - 2,3 8,4 4,3 4,3 5,2 4,9 1,9
análise

Pendente 5,4 - 5,7 5,9 4,3 6,1 1,7 3,9 13,5
resultados

Non fixo 3,0 5,6 2,3 4,2 - 2,9 3,4 1,4 11,5
análise

Descoñecido 0,3 - 0,6 - - 0,4 - - 1,9

Ns/Nc 1,2 5,6 0,6 0,8 4,3 1,1 1,7 1,1 1,9

O único dato que cómpre destacar en relación coa evolución dos marcadores da infec-
ción por VIH/sida nos diferentes períodos de corte constitúeo a redución na porcentaxe de
pacientes aos cales non se lles realizara análise, que se reduciron ata o 0,8% (táboa 6.24). 

Tabla 6.24. Evolución da infección por VIH/sida nos diferentes momentos de corte (%). Base: pacientes
que continúan en estudo. 

ESTADO INFECCIÓN INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
VIH/SIDA PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

Positivo 9,3 9,5 8,9 10,6 9,2

Negativo con análise en 40,6 48,0 24,6 26,1 26,0
últimos 6 meses

Negativo sen análisis en 35,8 33,3 57,2 53,8 52,0
últimos 6 meses

Negativo sen data análise 4,5 4,8 3,0 3,5 4,0

Pendente resultados 5,4 0,8 0,8 1,5 0,8

Non se fixo análise 3,0 0,4 0,8 1,5 0,8

Descoñecido 0,3 0,8 1,3 1,0 1,2

Ns/Nc 1,2 2,4 3,4 3,5 6,0

6.6.2. Infección por VHA

A infección por hepatite tipo A rexistraba unha prevalencia do 6,0% no momento da
incorporación a PTDO, malia en máis da metade dos pacientes  descoñecerse se estaban ou
non infectados (táboa 6.25). A prevalencia da infección era sensiblemente superior entre os
casos previamente tratados, en parte porque eran máis os pacientes pertencentes a este
grupo que foron sometidos a probas diagnósticas (a porcentaxe de valores descoñecidos
era máis reducida).
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Táboa 6.25. Pacientes que estiveran en contacto coa infección por VHA no momento de 
incorporación aos PTDO (%).

CONTACTO TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
INFECCÓN VHA 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

SI 6,0 5,6 3,4 9,2 8,7 6,9 1,7 6,7 1,9

NON 40,3 55,6 42,9 36,1 30,4 38,6 48,3 41,3 34,6

Descoñecido 53,7 38,9 53,7 54,6 60,9 54,5 50,0 51,9 63,5

Aínda que ao longo do tempo de observación se foi reducindo lixeiramente a porcen-
taxe de valores descoñecidos (dende o 53,7% no corte inicial ao 40,4% no corte efectuado
aos 24 meses), persisten as dificultades para coñecer a prevalencia real da infección por
VHA entre os pacientes que seguen no estudo e/ou vinculados aos PTDO (táboa 6.26).

Táboa 6.26. Evolución da infección por VHA nos diferentes momentos de corte (%). Base: pacientes
que continúan en estudo.

CONTACTO INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
INFECCÓN VHA PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

SI 6,0 5,6 6,4 5,5 6,8

NON 40,3 47,2 51,3 55,3 52,8

Descoñecido 53,7 47,2 42,4 39,2 40,4

6.6.3. Infección por VHB

A infección por VHB alcanzaba no momento da incorporación dos pacientes a PTDO
prevalencias moi superiores ás descritas para o VHA, como o evidencia o feito de que o
31,0% dos pacientes estivese en contacto coa infección (táboa 6.27). A infección por VHB
era neses momentos máis prevalente entre os pacientes de maior idade (47,8%) e os que
foran previamente tratados (30,9%).

Táboa 6.27. Contacto coa infección por VHB no momento de incorporación a PTDO segundo sexo,
idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

CONTACTO TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
VHB 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

SI 31,0 11,1 20,6 46,2 47,8 31,4 29,3 32,9 21,2

NON 63,9 83,3 74,9 47,1 52,2 63,9 63,8 62,9 69,2

Descoñecido 5,1 5,6 4,6 6,7 0,0 4,7 6,9 4,2 9,6

A análise da evolución seguida polos pacientes que estiveron en contacto coa infección
por VHB ao longo do período de observación mostra un descenso da súa prevalencia (tá-
boa 6.28). Este dato, tendo en conta que a porcentaxe de valores descoñecidos permaneceu
estable, indicaría que esta infección era, proporcionalmente, máis prevalente entre os pa-
cientes que se  desvincularon do estudo e do tratamento, o que implica unha maior
posibilidade ou risco de contaxio.
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Táboa 6.28. Evolución da infección por VHB nos diferentes momentos de corte (%). Base: pacientes
que continúan en estudo.

CONTACTO INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
INFECCÓN VHB PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

SI 31,0 27,0 26,7 21,1 24,4

NON 63,9 67,9 66,5 72,4 68,8

Descoñecido 5,1 5,2 6,8 6,5 6,8

A pesar dos riscos existentes de transmisión da infección por VHB entre a poboación de-
pendente de opiáceos no momento da súa incorporación a PTDO, só no 25,7% dos casos
existía confirmación de que os paciente fosen vacinados fronte á hepatite B. Os niveis de
vacinación eran superiores entre os pacientes previamente tratados e os de menor idade
(táboa 6.29). 

Táboa 6.29. Vacinación fronte á hepatite B no momento de incorporación aos PTDO segundo sexo,
idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

VACUNACIÓN TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
FRENTE VHB 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

SI 25,7 22,2 33,1 16,8 17,4 26,7 20,7 29,0 7,7

NON 63,0 77,8 57,7 65,5 78,3 62,8 63,8 62,2 67,3

Descoñecido 11,3 0,0 9,1 17,6 4,3 10,5 15,5 8,8 25,0

A evolución da vacinación fronte á hepatite B nos diferentes puntos de corte apunta a
que non se intensificou esta práctica co transcurso do tempo, de modo que a porcentaxe
de pacientes vacinados aos 24 meses de iniciado o estudo é similar ao rexistrado no mo-
mento da incorporación dos pacientes a PTDO (táboa 6.30). 

Táboa 6.30. Evolución da vacinación fronte á hepatite B nos diferentes momentos de corte (%). Base:
pacientes que continúan en estudo.

VACUNADOS INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
FRENTE HEPATITIS B PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

SI 25,7 18,7 19,9 26,1 24,4

NON 63,0 71,4 64,0 61,3 60,8

Descoñecido 11,3 9,9 16,1 12,6 14,8

Polo que respecta ao estado do proceso de vacinación dos pacientes que iniciaron este,
hai que sinalar que unha ampla maioría completara este no momento de incorporarse ao
PTDO (67,4%), porcentaxe á que debe sumarse outro 3,5% que estaba a desenvolver o de-
vandito proceso no momento de iniciar o tratamento. No corte efectuado aos 24 meses, a
porcentaxe de pacientes que completara o proceso de vacinación elevábase ao 83,6% (tá-
boa 6.31).
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Táboa 6.31. Evolución do estado do proceso de vacinación fronte á hepatite B nos diferentes
momentos de corte (%). Base: pacientes que foron vacinados e continúan no estudo.

ESTADO INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
VACUNACIÓN PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(86 casos) (47 casos) (47 casos) (52 casos) (611 casos)

Completo 67,4 61,7 87,2 82,7 83,6

Incompleto 22,1 12,8 6,4 15,4 8,2

Actual 3,5 17,0 2,1 — 3,3

Descoñecido 7,0 8,5 4,3 1,9 4,9

Os niveis de seroconversión daqueles pacientes que completaron a vacinación fronte á
hepatite B oscilan entre o 22,0% e o 31,0% segundo os puntos de corte (táboa 6.32).

Táboa 6.32. Evolución dos niveis de seroconversión nos diferentes momentos de corte (%). Base:
pacientes que completaron a vacinación fronte á hepatite B.

SEROCONVERSIÓN INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(58 casos) (29 casos) (41 casos) (43 casos) (51 casos)

SI 29,3 31,0 22,0 27,9 27,5

NON 34,5 24,1 19,5 25,6 21,6

Descoñecido 36,2 44,8 58,5 46,5 51,0

6.6.4. Infección por VHC

No momento da súa incorporación aos PTDO, a maioría dos pacientes (57,6%) estivera
en contacto coa infección por VHC (táboa 6.33). As prevalencias da infección por VHC al-
canzan os seus valores máximos entre os pacientes de maior idade (69,6%), os varóns
(61,0%) e aqueles previamente tratados (63,3%).

Táboa 6.33. Pacientes que estiveran en contacto coa infección por VHC no momento da incorporación
aos PTDO segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%). 

INFECCIÓN TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
POR VHC 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Si 57,6 22,2 51,4 69,7 69,6 61,0 41,4 63,3 26,9

Non 39,4 72,2 46,3 26,1 30,4 36,5 53,4 34,6 65,4

Descoñecido 3,0 5,6 2,3 4,2 0.0 2,5 5,2 2,1 7,7

As prevalencias da infección por VHC ao longo do período de observación de 24 meses
mantivéronse relativamente estables, tal e como pode comprobarse na táboa 6.34. 
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6.34. Evolución da infección por VHC nos diferentes momentos de corte (%). Base: pacientes que
continúan en estudo.

CONTACTO INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
INFECCÓN VHC PTDO INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.

(335 casos) (252 casos) (236 casos) (199 casos) (250 casos)

SI 57,6 60,7 61,9 59,3 61,6

NON 39,4 36,1 35,2 36,2 32,8

Descoñecido 3,0 3,2 3,0 4,5 5,6

A xeito de síntese, ofrécese a continuación a evolución das prevalencias da infección por
VHA, VHB e VHC rexistradas nos diferentes períodos de corte (figura 6.10). Figura 6.10.

6.6.5. Contacto coa enfermidade tuberculosa 

O consumo de drogas, en especial por vía intravenosa, sinálase  reiteradamente como
un dos principais factores de risco entre os casos de tuberculose diagnosticados, sendo as
taxas de prevalencia desta enfermidade entre o colectivo de usuarios de drogas por vía pa-
renteral moi superiores ás observadas entre o conxunto da poboación (Consellería de
Sanidade, 2003). Os datos obtidos no marco deste estudo confirman, sen dúbida, este ex-
tremo, posto que, no momento da súa incorporación a PTDO, un 26,3% dos pacientes
estivera en contacto coa enfermidade tuberculosa e nun 3,9% de casos a enfermidade es-
taba en fase activa nese momento. Estes valores eran presumiblemente superiores, dado
que había un 27,5% de casos onde se descoñecía esta variable (táboa 6.35).

Figura 6.10. 
Evolución das prevalencias da infección por VHA, VHB e VHC 

nos diferentes momentos de observación (%). 
Base: pacientes que continúan en estudo.
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O contacto coa enfermidade tuberculosa era máis prevalente entre os pacientes de
maior idade (existe unha relación positiva entre ambas as dúas variables), os varóns (27,1%)
e os pacientes previamente tratados (28,0%). Pola súa banda, as maiores porcentaxes de
pacientes nos que a enfermidade tuberculosa se atopaba activa rexistrábanse entre os pa-
cientes de idade máis avanzada e entre as mulleres.  

Táboa 6.35. Contacto coa enfermidade tuberculosa no momento da incorporación aos PTDO segundo
sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

CONTACTO TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
ENFERMIDADE 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non
TUBERCULOSA

Contacto 26,3 - 21,1 34,5 43,5 27,1 22,4 28,3 15,4

Non contacto 42,4 66,7 46,9 35,63 26,1 42,4 43,1 43,5 36,5

Enfermidade activa 3,9 - 2,9 5,0 8,7 3,2 6,9 3,9 3,8

Descoñecido 27,5 33,3 29,1 25,2 21,7 27,4 27,6 24,4 44,2

A medida que avanza o tratamento, obsérvase un retroceso dos pacientes con valores
descoñecidos para a infección tuberculosa, en especial a partir do corte dos 6 meses. Esta
circunstancia explica por que nos sucesivos cortes se incrementaría tanto a porcentaxe de
pacientes que estiveron en contacto coa enfermidade tuberculosa como daqueles que non
tiveron contacto con ela. Hai que destacar tamén o descenso observado na porcentaxe de
pacientes nos que a enfermidade permanecía activa (figura 6.11).

Figura 6.11. 
Evolución da prevalencia da infección tuberculosa nos diferentes

momentos de observación (%). Base: pacientes que continúan en estudo. 
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Entre os pacientes que estiveran en contacto coa infección tuberculosa (88 casos), apro-
ximadamente a metade (55,7%) recibira quimioterapia por infección tuberculosa latente
con anterioridade á súa incorporación a PTDO (figura 6.12).

Malia as especiais características que concorren na poboación obxecto de estudo, un
73,5% dos pacientes que recibiron quimioterapia por infección tuberculosa latente com-
pletou o tratamento, mentres que outro 6,1% o estaba seguindo no momento da súa
incorporación a PTDO (figura 6.13).   

Figura 6.12. 
Pacientes que recibiran quimioterapia por infección tuberculosa 

latente no momento da súa admisión en PTDO (%). Base: pacientes en
contacto coa infección.
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Figura 6.13. 
Pacientes que completaron tratamento con quimioterapia por infección

tuberculosa latente no momento de admisión a PTDO (%). Base: pacientes
que recibiron quimioterapia.
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Pola súa banda, unha ampla maioría (92,3%) dos pacientes que nalgún momento da súa
vida previo á súa incorporación a PTDO desenvolvera a enfermidade tuberculosa recibiu
quimioterapia para o tratamento desta (figura 6.14). 

A evolución no número de pacientes que, estando en contacto coa infección non de-
senvolveron a enfermidade tuberculosa, comezaron a recibir quimioterapia por infección
latente despois da súa incorporación a PTDO recóllese na táboa 6.36. 

Táboa 6.36. Pacientes que recibiron quimioterapia por infección latente tuberculosa despois da súa
incorporación a PTDO. Base: pacientes en contacto coa infección.

Quimioterapia 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
por infección INICIO TTO. INICIO TTO. INICIO TTO INICIO TTO.
latente Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: 

71 casos 66 casos 60 casos 77 casos

Casos % Casos % Casos % Casos %

SI 17 23,9 13 19,7 14 23,3 21 27,3

NON 44 62,0 47 71,2 40 66,7 50 64,9

Descoñecido 10 14,1 6 9,1 6 10,0 6 7,8

Entre os pacientes que comezaron a recibir quimioterapia por infección tuberculosa la-
tente unha vez incorporados a PTDO, a porcentaxe dos que  completaron o tratamento
oscila entre o 47,1% observado no corte dos seis meses e o 84,6% no corte dos 12 meses (fi-
gura 6.14).

Figura 6.14. 
Pacientes que completaron o tratamento da infección latente tuberculosa
(%). Base: pacientes que recibiron quimioterapia tras a súa incorporación

a PTDO.
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6.7. Prácticas de risco   

6.7.1. Condutas sexuais de risco 

Os resultados facilitados polo cuestionario inicial puxeron de relevo a existencia duns al-
tísimos niveis de promiscuidade sexual entre os pacientes que accedían aos PTDO, como se
desprende do feito de que o 92,5% destes afirmase manter relacións sexuais (vaxinais, anais
ou orais) con parellas ocasionais nos 12 meses previos á súa incorporación a tratamento. Os
niveis de promiscuidade sexual dos pacientes sitúanse moi por enriba dos rexistrados entre
a poboación xeral, a teor dos datos da enquisa Saúde e hábitos sexuais (INE, 2004), que si-
nalaban que só o 17,1% da poboación española de 18 a 49 anos mantivera relacións sexuais
no último ano con algunha parella ocasional (o 25,3% dos homes e o 8,4% das mulleres).

Este tipo de hábitos sexuais está estreitamente asociado ás elevadas prevalencias que
rexistran distintas enfermidades infectocontaxiosas, tal como se describiu nas seccións pre-
cedentes, máxime cando son moitos os pacientes que non utilizan medidas de protección
nos seus contactos sexuais. A práctica de relacións sexuais con parellas ocasionais sen pro-
tección está bastante estendida entre os pacientes, como se desprende do feito de que o
20,4% mantivera, polo menos, nunha ocasión este tipo de relacións nos 12 meses previos
ao inicio do tratamento en PTDO. Debe destacarse, ademais, que, polo menos un de cada
dez pacientes (9,6%) mantiña de forma sistemática relacións sexuais con parellas non esta-
bles sen protección, porcentaxe resultante da suma das categorías Máis da metade das
veces e Sempre. 

A presenza de contactos sexuais con parellas ocasionais sen utilizar sistematicamente
medidas de protección era máis prevalente, no momento da incorporación a PTDO, entre
os pacientes máis novos, os homes e os que  realizaran tratamentos previos (táboa 6.37).  

Táboa 6.37. Frecuencia das relacións sexuais con parellas ocasionais sen protección nos 12 meses
previos á incorporación ao PTDO (%).

Relacións TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
sexuais sen 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non
preservativo

Nunca 72,2 55,6 71,4 73,1 87,0 69,7 84,5 72,3 71,2

Menos da metade 9,3 22,2 8,6 10,1 - 10,1 5,2 8,5 13,5
das veces

A metade das veces 1,5 - 1,7 1,7 - 1,8 - 1,8 -

Máis da metade 3,3 - 4,6 2,5 - 4,0 - 3,5 1,9
das veces

Sempre 6,3 11,1 5,7 7,6 - 6,9 3,4 6,7 3,8

Non tiveron 6,6 5,6 6,9 5,0 13,0 6,5 6,9 6,4 7,7
relacións con 
parellas ocasionais

Ns/Nc 0,9 5,6 1,1 - - 1,1 - 0,7 1,9
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A medida que avanza o tratamento, obsérvase un sensible retroceso na porcentaxe de
pacientes que mantiveron relacións sexuais con parellas ocasionais sen protección, do
20,4% no momento da incorporación a PTDO ao 11,2% no corte dos 24 meses. Este des-
censo é especialmente perceptible na categoría daqueles pacientes que, sistematicamente,
prescindían de adoptar medidas de protección nas súas relacións con parellas ocasionais (fi-
gura 6.15).

A pesar de estos progresos, las prácticas sexuales de riesgo entre los pacientes partici-
pantes en el estudio se situaban, cuando se cumplían 24 meses de la incorporación al
tratamiento, todavía por encima de los valores registrados entre la población general. De
hecho, el 7,6% de la población gallega de entre 18 y 49 años indicaba haber mantenido re-
laciones sexuales con parejas ocasionales en el último año sin haber utilizado preservativos
en todas las ocasiones (INE, 2004).   

Figura 6.15. 
Evolución dos pacientes que mantiveron relacións sexuais con 

parellas ocasionais sen protección (%). Base: pacientes que continúan en
estudo.
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6.7.2. Prácticas de risco asociadas ao consumo de drogas

a) Vía de administración da droga principal 

A vía de administración dos opiáceos máis prevalente durante os 30 días previos á súa
incorporación a PTDO era a pulmonar ou inhalada (69,2%), seguida da parenteral ou in-
xectada (26,0%). As restantes vías, intranasal e oral, teñen unha presenza testemuñal
(figura 6.16).

O uso da vía pulmonar ou inhalada era, no momento da incorporación a PTDO, máis
prevalente entre os pacientes de maior idade (78,3%), as mulleres (75,9%) e aqueles que
non realizaran tratamentos previos (80,8%). Pola súa parte, a vía parenteral alcanzaba
maiores prevalencias entre os pacientes máis novos (38,9%), os varóns (27,1%) e os casos
previamente tratados (27,6%), segundo pode comprobarse na táboa 6.38. Táboa 6.38.

Táboa 6.38. Vía preferente de administración de opiáceos nos 30 días previos á incorporación a PTDO,
segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

VÍA DE TOTAL EDAD SEXO TRAT. PREVIO
ADMINISTRACIÓN 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 y más Varón Muller Si No

Oral 0,6 - - 0,8 4,3 0,7 - 0,7 -

Pulmonar 69,3 61,1 69,1 68,9 78,3 67,9 75,9 67,1 80,8
ou inhalada

Intranasal ou 1,8 - 1,7 1,7 4,3 1,4 3,4 27,6 1,9
nifrada

Parenteral/ 26,0 38,9 25,7 27,7 8,7 27,1 20,7 27,8 17,3
Inxectada

Descoñecida 2,4 - 3,4 ,8 4,3 2,9 - 2,8 -

Figura 6.16. 
Vía preferente de administración de opiáceos nos 30 días previos á

incorporación a PTDO (%).
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b) Tempo transcorrido dende a última inxección

Ademais de investigar a vía de administración preferente para o consumo de opiáceos,
no corte realizado coincidindo co inicio do tratamento en PTDO preguntóuselles a todos os
participantes no estudo polo tempo transcorrido dende a última vez que se inxectaran cal-
quera tipo de substancia psicoactiva. As respostas obtidas permiten constatar que o 69,4%
tiñan algunha experiencia inxectora. Os pacientes que non realizaron tratamentos previos
(51,9%) e as mulleres (43,1%) son os colectivos onde as experiencias inxectoras ao longo da
súa vida son máis reducidas (táboa 6.39).

Táboa 6.39. Tempo transcorrido dende a última inxección no momento de incorporarse a PTDO (%).
Base: pacientes incluídos no estudo.

TEMPO DENDE TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
A ÚLTIMA 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non
INXECCIÓN

Menos unha semana 23,3 22,2 22,9 23,5 26,1 23,8 20,7 25,4 11,5

Menos dun mes 11,3 22,2 10,3 13,4 - 11,2 12,1 9,9 19,2

Menos de seis meses 8,1 11,1 9,7 5,0 8,7 9,4 1,7 8,8 3,8

Menos dun ano 2,7 - 0,6 5,9 4,3 3,2 - 3,2 -

Un ou dos anos 7,2 5,6 7,4 7,6 4,3 7,9 3,4 8,1 1,9

Tres ou catro anos 4,2 5,6 3,4 5,1 4,3 5,1 - 4,2 3,8

Cinco a nove anos 6,9 - 6,9 7,6 8,7 6,9 6,9 8,1 -

Dez anos ou máis 5,7 - 4,6 6,7 13,0 4,7 10,3 5,7 5,8

Nunca se inxectou 29,6 33,3 32,6 24,4 30,4 26,7 43,1 25,4 51,9

Ns/Nc 1,2 - 1,7 0,8 - 1,1 1,7 1,1 1,9

Se se agrupan as respostas obtidas segundo o tempo transcorrido dende a última in-
xección, é posible identificar catro categorías diferentes:  a) Pacientes con experiencias
inxectoras afastadas (hai tres ou máis anos): 16,8%.  b) Pacientes con experiencias próximas
(entre un e dous anos): 7,2%. c) Pacientes con experiencias recentes (entre seis e doce me-
ses): 10,8%. d) Pacientes con experiencias inmediatas (menos dun mes): 34,6%.  Iso permite
constatar que, con independencia de cal sexa a vía principal de administración da droga
principal, o 45,4% dos pacientes usou a vía inxectable nos doce meses previos ao trata-
mento en polo menos unha ocasión (figura 6.17).
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c) Uso compartido de xiringas ou dotros materiais de inxección 

No momento da súa incorporación a PTDO, un 11,3% dos pacientes afirmaba que com-
partía xiringas ou outros materiais de inxección (culleriñas, tapóns, filtros etc.) nos 12 meses
previos. Este tipo de conduta, a teor das importantes prevalencias que as distintas enfer-
midades infecciosas (VIH, VHA, VHB, VHC, TB etc.) rexistran entre os pacientes, comporta
un gravísimo risco de reinfección e/ou transmisión destas a terceiros. A prevalencia desta
práctica de risco é similar á rexistrada entre os consumidores de heroína e cocaína en tra-
tamento en Galicia que participaron na Enquisa realizada polo PGD, poboación entre a que
alcanzaba un valor do 12,7% (PGD, 2004b). 

Os pacientes máis novos (11,3%), os varóns (12,6%) e os que non realizaran tratamen-
tos previos (15,4%) eran os que rexistraban os maiores niveis de uso compartido de xiringas
ou outros materiais de inxección, nos doce meses previos á incorporación a PTDO (táboa
6.40).

Táboa 6.40. Uso compartido de xiringas ou outros materiais de inxección nos 12 meses previos á
incorporación a PTDO (%).

USO TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
COMPARTIDO 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

SI 11,3 11,1 13,1 9,2 8,7 12,6 5,2 10,6 15,4

NON 81,5 88,9 79,4 83,2 82,6 81,2 82,8 84,8 63,5

Descoñecido 7,2 - 7,4 7,4 8,7 6,1 12,1 4,6 21,2

A presenza de determinadas prácticas de risco vinculadas ao consumo de drogas, como
o uso compartido de xiringas ou outros materiais de inxección, foise reducindo durante o
tratamento, ata se situar no 4,4% no corte realizado aos 24 meses (figura 6.18).

.

Figura 6.17. 
Tempo transcorrido dende a última inxección no momento da

incorporación dos pacientes a PTDO (%).
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6.8 Situación sanitaria xeral dos pacientes   

Para analizar o estado de saúde dos pacientes, tanto no momento de iniciar o trata-
mento en PTDO como nos sucesivos momentos de observación previstos no estudo,
utilízanse dúas vías, complementarias entre si:

■ A primeira, centrada na utilización de indicadores indirectos do estado de saúde dos
pacientes, como o número de urxencias e ingresos de tipo hospitalario sufridos ou
os niveis de frecuentación dos servizos médicos.

■ A segunda, baseada na valoración subxectiva que os pacientes realizan da súa saú-
de, o que permite coñecer a autopercepción que estes teñen do seu estado de saúde
actual.

6.8.1. Urxencias hospitalarias

a) Urxencias hospitalarias por accidente/enfermidade sen
relación directa coas drogas

No momento da incorporación ao PTDO, aproximadamente un de cada tres pacientes
(37,3%) afirmaba que sufría algunha urxencia de tipo hospitalaria nos 12 meses anteriores
como consecuencia dun accidente ou enfermidade común, sen relación directa coas drogas.
Pola súa banda, un 5,4% dos pacientes sufriu neste período de tempo tres ou máis episo-
dios de urxencias (táboa 6.41). A prevalencia das urxencias hospitalarias era inusualmente
elevada, entre un colectivo formado na súa maioría por mozos, o que confirmaría a pre-
senza, relativamente frecuente, de problemas sanitarios graves asociados ao
abuso/dependencia a opiáceos. 

Os pacientes implicados en episodios de urxencias hospitalarias non relacionadas con dro-
gas rexistraron, como media, 1,66 urxencias nos últimos doce meses. Malia o que cabería
supoñer, foron os pacientes máis novos e os que non foran previamente tratados os que re-
ferían que sufrían en maior proporción episodios de urxencias non relacionados coas drogas. 

Figura 6.18. 
Evolución del uso compartido jeringuillas u otros materiales de inyección en

los distintos períodos de corte (%). 
Base: pacientes que continúan en estudio
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(*) En el corte inicial la prevalencia está
referida a los últimos 12 meses.

Táboa 6.41. Episodios de urxencias hospitalarias nos 12 meses previos á incorporación ao PTDO por
accidente ou enfermidade non relacionadas coas drogas (% e medias). Base medias: pacientes que
sufriron urxencias. 

URXENCIAS TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Ningunha 60,6 44,4 62,3 62,2 52,2 61,4 56,9 62,2 51,9

1 o 2 31,9 44,4 30,3 31,1 39,1 32,1 31,0 30,4 40,4

3 a 5 4,2 5,6 3,4 4,2 8,7 3,6 6,9 3,5 7,7

6 ou máis 1,2 - 1,7 0,8 - 0,7 3,4 1,4 -

Ns/Nc 2,1 5,6 2,3 1,7 - 2,2 1,7 2,5 -

Media 1,66 1,56 1,69 1,65 1,64 1,50 2,43 1,66 1,68

D. Típica 1,38 0,68 1,40 1,56 0,98 1,02 2,28 1,45 1,07

Unha vez iniciado o tratamento, a porcentaxe de pacientes que afirman que sufriron ur-
xencias hospitalarias non relacionadas coas drogas durante os seis meses precedentes
mantívose estable, en valores próximos ao 20% en todos os períodos de corte (figura 6.19). 

b) Urxencias hospitalarias por sobredose

Aínda que cunha menor frecuencia ca no caso das urxencias por accidente/enfermida-
de non relacionada coas drogas, tamén unha porcentaxe relevante de pacientes (o 11,7%)
sufrira episodios de urxencias hospitalarias por sobredose nos 12 meses previos á incorpo-
ración a PTDO. O 1,8% dos pacientes incluídos no estudo sufriría 3 ou máis urxencias nese
período (táboa 6.42). Os pacientes de idades máis avanzadas e aqueles que  realizaran tra-
tamentos previos son os que en maior proporción rexistraran urxencias hospitalarias por
sobredose, de forma previa á súa incorporación en PTDO.

Figura 6.19. 
Evolución urxencias hospitalarias non relacionadas con drogas nos últimos

6 meses, tras incorporación a PTDO (% e media episodios). Base:
pacientes que continúan en estudo.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES

21,2%(1,6) 20,1%(1,3)
22,0%(1,4)21,4%(1,5)

37,3% (1,7)

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 77



EFECTIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS78

(*) En el corte inicial la prevalencia está
referida a los últimos 12 meses.

Entre os pacientes implicados nalgún episodio de urxencias por sobredose, a media des-
tes era de 1,62 urxencias, alcanzando os seus valores máximos entre os pacientes de 18 a 24
años (1,83 episodios) y os varóns (1,71).

Tabla 6.42. Urgencias hospitalarias por sobredosis en los 12 meses previos a la  incorporación a PTDO,
según sexo, edad y realización o no de tratamientos previos (% y medias). (Base medias: pacientes
que han sufrido urgencias por sobredosis en últimos 12 meses).

URGENCIAS TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
SOBREDOSE 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Ningunha 86,0 61,1 84,0 91,6 91,3 85,6 87,9 84,8 92,3

1 ou 2 9,9 27,8 10,3 6,7 8,7 10,1 8,6 10,6 5,8

3 a 5 1,5 5,6 1,70 0,8 - 1,8 - 1,8 -

6 ou máis 0,3 - 0,6 - - 0,4 - 0,4 -

Ns/Nc 2,4 5,6 3,4 0,8 - 2,2 3,4 2,5 1,9

Media 1,62 1,83 1,73 1,33 1,00 1,71 1,00 1,64 1,33

D. Típica 1,07 1,07 1,20 0,67 0,00 1,12 0,00 1,10 0,47

A evolución das urxencias por sobredose ao longo do tratamento mostra unha tenden-
cia globalmente descendente, malia a repunta rexistrada no corte realizado aos 12 meses
de tratamento (figura 6.20).

6.8.2 Ingresos hospitalarios

a) Ingresos hospitalarios por accidente ou enfermidade común

O 14,7% dos pacientes tivo que ser ingresado nun centro hospitalario nos 12 meses pre-
vios á súa incorporación a PTDO, como consecuencia dun accidente ou enfermidade común.
Os pacientes máis novos e as mulleres foron os que, con maior frecuencia, deberon ser hos-
pitalizados por este motivo (táboa 6.43).

Figura 6.20. 
Evolución urxencias hospitalarias por sobredose en últimos 6 meses, tras

incorporación a PTDO (% e media episodios). 
Base: pacientes que continúan en estudo.
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(*) En el corte inicial la prevalencia está
referida a los últimos 12 meses.

Os pacientes que tiveron que ser hospitalizados por accidentes ou enfermidades co-
múns nos 12 meses previos ao inicio do tratamento en PTDO rexistraron unha media de
1,31 ingresos, sendo os pacientes de maior idade os que sufriron cunha maior frecuencia in-
gresos hospitalarios por este motivo (1,80).

Táboa 6.43. Número de ingresos hospitalarios nos 12 meses previos á incorporación ao PTDO por
accidente ou enfermidade non relacionadas coas drogas (% e medias). Base medias: pacientes que
sufriron ingresos.

INGRESOS TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
HOSPITALARIOS 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Ningún 83,0 66,7 84,6 84,0 78,3 84,1 77,6 82,7 84,6

1 o 2 13,4 27,8 12,0 12,6 17,4 12,6 17,2 13,1 15,4

3 a 5 1,2 - 0,6 1,7 4,3 1,1 1,7 1,4 -

Ns/Nc 2,4 5,6 2,9 1,7 - 2,2 3,4 2,8 -

Media 1,31 1,00 1,23 1,35 1,80 1,29 1,36 1,32 1,25

D. Típica 0,77 0,00 0,53 0,70 1,60 0,80 0,64 0,82 0,43

As porcentaxes dos pacientes que, unha vez iniciado o tratamento, tiveron que ser in-
gresados nun centro hospitalario ao longo dos últimos 6 meses, como consecuencia dun
accidente ou enfermidade común, mantivéronse relativamente estables nos diferentes
puntos de corte (figura 6.21).  

b) Ingresos hospitalarios por enfermidade relacionada coas
drogas ou coa sida

Un 6% dos pacientes incluídos no estudo debeu ser ingresado nun hospital por sufrir
unha enfermidade directamente relacionada coas drogas ou a sida, nos 12 meses previos á
súa incorporación a PTDO. Entre os pacientes afectados por estes episodios, a media de in-
gresos hospitalarios foi de 1,20 (táboa 6.44). Táboa 6.44. 

Figura 6.21. 
Evolución dos ingresos hospitalarias por accidente ou enfermidade común
nos últimos 6 meses, tras a incorporación a PTDO (% e media episodios).

Base: pacientes que continúan en estudo.
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(*) En el corte inicial la prevalencia está
referida a los últimos 12 meses.

Tabla 6.44. Número de ingresos hospitalarios nos 12 meses previos á incorporación ao PTDO por
enfermidade directamente relacionada coas drogas ou coa sida (% e medias) Base medias: pacientes
que sufriron ingresos hospitalarios. 

INGRESOS TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
HOSPITALARIOS 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Ningún 90,7 83,3 89,7 92,4 95,4 91,0 89,7 89,4 98,1

1 o 2 5,7 5,6 5,7 5,9 4,3 5,4 6,9 6,4 1,9

3 a 5 0,3 - 0,6 - - 0,4 - 0,4 -

Ns/Nc 3,3 11,1 4,0 1,7 - 3,2 3,4 3,9 -

Media 1,20 1,00 1,27 1,1 1,00 1,25 1,00 1,21 1,00

D. Típica 0,52 0,00 0,62 0,4 0,00 0,56 0,00 0,54 0,00

Durante os 24 meses de observación, constátase un descenso no número de ingresos
hospitalarios por enfermidades relacionadas coas drogas ou coa sida entre os pacientes que
continuaban no estudo, que pasaron do 3,6% no corte de os seis meses ao 1,6% no corte
dos 24 meses. Así mesmo, reduciuse a media de ingresos nestes puntos de corte, de 1,3 a
1.0 (figura 6.22). Figura 6.22.

Con independencia da natureza do accidente ou enfermidade causante do ingreso,
constátase que unha porcentaxe aproximada de entre o 15 e o 20% dos pacientes debeu
ser hospitalizada, en polo menos unha ocasión, nos 12 meses anteriores á súa incorporación
ao PTDO (figura 6.23). Este dato confirma o negativo impacto que o abuso/dependencia
dos opiáceos ten na saúde das persoas que manteñen estas condutas, cuxo número de in-
gresos hospitalarios  duplica os observados entre a poboación xeral. Neste sentido, os
resultados da Enquisa nacional de saúde 2003 (Ministerio de Sanidade e Consumo, 2004) in-
dicaban que un 8,6% da poboación española de 25 a 34 anos debeu ser hospitalizada nos
últimos 12 meses, porcentaxe que se eleva ao 9,1% no grupo de 35 a 44 anos.

Figura 6.22.
Evolución ingresos hospitalarias por enfermidade relacionada con 
drogas ou sida  común nos últimos 6 meses, tras a incorporación 

a PTDO (% e media episodios). 
Base: pacientes que continúan en estudo.
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6.8.3 Asistencia a los servicios de Atención Primaria

Aproximadamente a metade dos pacientes (47,8%) debeu acudir aos servizos de aten-
ción primaria de saúde nos 30 días previos ao inicio do tratamento en PTDO, dato que,
como os anteriores indicadores xa descritos, avala a deterioración que no seu estado de sa-
úde rexistraban os pacientes antes de iniciar o tratamento. Para dimensionar este dato, hai
que ter presente que a porcentaxe de españois de 16 ou máis anos que afirmaba que con-
sultara nas últimas dúas semanas a algún médico era do 27,6%, segundo datos da Enquisa
nacional de saúde de 2003. 

Os maiores niveis de frecuentación dos servizos de atención primaria de saúde rexís-
transe entre os pacientes de maior idade (60,9%) e entre as mulleres (58,6%). A realización
ou non de tratamentos previos non introduce variacións destacables nos niveis de asisten-
cia aos servizos de atención primaria de saúde (táboa 6.45).

Táboa 6.45. Asistencia aos servizos de atención primaria de saúde nos 30 días previos á incorporación
a PTDO, segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

TOTAL EDADE SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

SI 47,8 55,6 42,9 51,3 60,9 45,5 58,6 47,0 51,9

NON 51,9 44,4 57,1 47,9 39,1 54,2 41,4 52,7 48,1

Ns/Nc 0,3 - - 0,8 - 0,4 - 0,4 -

A frecuentación dos servizos sanitarios de atención primaria mantívose relativamente
estable despois de iniciado o tratamento, en niveis próximos ao 40% (figura 6.24). A expli-
cación a esta tendencia habería que buscala na converxencia de dúas dinámicas
contraditorias:  a) Por un lado, é previsible que a incorporación de pacientes aos PTDO de-
bera traducirse nun incremento da asistencia aos servizos sanitarios xerais, ao intensificarse
as medidas de control e seguimento por parte das UAD sobre os seus problemas orgánicos.
b) Por outro lado, e como se analizará seguidamente, os pacientes en tratamento experi-

Figura 6.23. 
Número de ingresos hospitalarios nos 12 meses previos á 

incorporación ao PTDO segundo a natureza da enfermidade 
causante do ingreso (%).
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mentan en xeral unha mellora no seu estado de saúde que explica, en parte, que requiran
de menos atencións por parte dos servizos de atención primaria de saúde.

6.9. Tratamientos farmacolóxicos    

Os tratamentos farmacolóxicos de distintas enfermidades constitúen un indicador indi-
recto do estado de saúde dos pacientes, así como da atención que se lles brinda como
consecuencia da súa incorporación a un programa asistencial. Para iso, coincidindo coa re-
alización do cuestionario inicial e de seguimento aos 6, 12, 18 e 24 meses, avaliouse a
realización por parte dos pacientes de tratamentos farmacolóxicos por problemas relacio-
nados coa infección por VIH/sida ou hepatite. Así mesmo, rexistrouse o nivel de
administración de benzodiacepinas baixo prescrición facultativa. 

No momento de incorporase ao PTDO só o 32,3% dos pacientes infectados por o VIH/si-
da estaba a seguir algún tratamento farmacolóxico, porcentaxe que no corte efectuado aos
24 meses chegaba ao 47,8% (táboa 6.46).

Táboa 6.46. Pacientes con tratamento farmacolóxico por infección por VIH/sida nos distintos
momentos de observación (%). BASE: pacientes con VIH positivo.

TTO, INFECCIÓN INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 
Base: 31 Base: 24 Base: 21 Base: 21 Base: 23

casos casos casos casos casos

SI 32,3 37,5 47,6 33,3 47,8

NON 64,5 58,3 52,4 66,7 47,8

Descoñecido 3,2 4,2 — — 4,2

Figura 6.24. 
Evolución da asistencia a servizos de atención primaria de 

saúde nos últimos 30 días. 
Base: pacientes que continúan en estudo.
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Pola súa banda, o 3,8% dos 213 pacientes que estivera en contacto con calquera das va-
riantes da infección por hepatite (VHA, VHB ou VHC) realizaba o seu tratamento
farmacolóxico no momento da súa incorporación ao PTDO. A diferenza do acontecido no
tratamento do VIH/sida, a porcentaxe de pacientes tratados farmacoloxicamente por pro-
blemas de hepatite mantívose relativamente estable (táboa 6.47).

Táboa 6.47. Pacientes con tratamento farmacolóxico por problemas de hepatite nos distintos
momentos de observación (%). BASE: pacientes con VIH positivo.

TTO, HEPATITIS INICIO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES
(213 casos) (164 casos) (156 casos) (125 casos) (167 casos)

SI 3,8 1,8 2,6 0,8 4,2

NON 92,0 95,7 94,9 96,8 92,8

Descoñecido 4,2 2,4 2,6 2,4 3,0

Polo que respecta á administración de benzodiacepinas por decisión facultativa aos pa-
cientes, despois da súa incorporación a PTDO, hai que sinalar que estas se mantiveron en
niveis estables, próximos ao 20% (táboa 6.48).

Táboa 6.48. Pacientes aos que se lles administran benzodiacepinas por prescrición facultativa logo da
súa incorporación PTDO (%). Base: pacientes que continúan en estudo. 

PRESCRIPCIÓN 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES
BENZODIACEPINAS

SI 19,0 21,6 25,6 20,4

NON 72,6 70,3 69,3 70,4

Descoñecido 8,3 8,1 5,0 9,2

6.10. Percepción que os pacientes teñen do seu estado de saúde

6.10.1. Estado actual de saúde 

En consonancia cos indicadores sanitarios analizados ata o momento, os pacientes rea-
lizaban unha valoración intermedia do seu estado de saúde no momento de incorporase a
PTDO, cunha puntuación media de 2,45 puntos nunha escala de 1 (mala) a 5 (excelente).
Unha puntuación que era bastante homoxénea, coa única salvidade dos pacientes máis no-
vos, que eran os que  emitían as valoracións máis negativas da súa saúde (táboa 6.49).

Os pacientes que emitían valoracións negativas do seu estado actual de saúde (suma das
categorías mala + regular) alcanzaban o 53,7%, e superaban os que no momento de incor-
porase a PTDO emitían valoracións positivas (suma das categorías excelente + moi boa +
boa), que situabanse no 46,3%. 
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Tabla 6.49. Valoración que realizan os pacientes do seu estado actual de saúde no momento da súa
incorporación a PTDO (% e medias).

VALORACIÓN TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
ACTUAL SALUD 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

(5) Excelente 2,4 —- 1,1 4,2 4,3 2.2 3,4 2,5 1,9

(4) Moi boa 5,4 —- 6,9 4,2 4,3- 5,4 5,2 4,9 7,7

(3) Boa 38,5, 44,4 40,6 33,6 43,5 40,4 29,3 38,9 36,5

(2) Regular 42,4 33,3 42,3 46,2 30,4 39,7 55,2 42,4 42,3

(1) Mala 11,3 22,2 9,1 11,8 17,4 12,3 6,9 11,3 11,5

Media 2,45 2,22 2,49 2,43 2,48 2,45 2,43 2,45 2,46

D. Típica 0,85 0,81 0,80 0,91 0,99 0,86 0,84 0,85 0,87

A comparación destas valoracións cos resultados da Enquisa nacional de saúde 2003 (Mi-
nisterio de Sanidade e Consumo, 2004) evidencia de forma nítida como a percepción
subxectiva que os pacientes participantes no estudo tiñan da súa saúde no momento de in-
corporarse a PTDO era moito máis negativa ca a existente entre a poboación xeral. Abonde
sinalar que a porcentaxe de españois de 25 a 34 e de 35 a 44 anos que consideraban bo ou
moi bo o seu estado actual de saúde se situaba en 2003 no 82,8% e no 76,0%, respectiva-
mente. As porcentaxes dos que valoraban como malo ou moi malo o seu estado de saúde
nestes mesmos grupos de idade eran, respectivamente, do 3,3% e do 4,5%. 

Cómpre destacar como, a medida que avanza o tratamento, se observa como mellora a
autopercepción que os pacientes teñen do seu estado de saúde, de modo que, a partir do
corte dos 6 meses, as valoracións positivas superan as negativas (figura 6.25).

Figura 6.25. 
Evolución da valoración que os pacientes realizan do seu estado actual de

saúde, nos distintos momentos de observación (%)
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A puntuación media atribuida polos pacientes, nunha escala de 1 (mala) a 5 (excelente)
ao seu estado de saúde actual oscilou entre os 2,45 puntos do inicio do tratamento e o má-
ximo de 2,67 puntos rexistrado no corte efectuado aos 18 meses (Figura 6.26). 

Non obstante, a percepción que os pacientes teñen do seu estado de saúde, tras 24 me-
ses do inicio do tratamento, segue sendo moito máis negativa que a observada entre a
poboación xeral española de 25 a 44 anos, que no 76,8% dos casos a considera boa ou moi
boa, frente ó 4,5% que a define como mala ou moi mala (MINISTERIO DE SANIDAD Y CON-
SUMO, 2007). 

6.10.2. Evolución do estado de saúde

Unha ampla maioría de pacientes considera que a súa saúde mellorou despois da súa in-
corporación a tratamento, en porcentaxes que chegan ata o 82,1% no corte efectuado aos
seis meses de tratamento (figura 6.27). Este último dato apuntaría que os efectos positivos
da participación en PTDO sobre a saúde dos pacientes (a súa mellora) se perciben de forma
rápida. 

Figura 6.26. 
Evolución das puntuacións medias asignadas polos pacientes ao seu

estado actual de saúde nos distintos momentos de observación
(Escala de 1 a 5).
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No corte efectuado aos 24 meses, un 43,2% dos pacientes afirmaba que a súa  saúde era
moito mellor agora ca no momento da súa incorporación a tratamento en PTDO, mentres
que o 31,2% opinaba que era algo mellor nese momento. Só o 5,2% dos pacientes consi-
dera que a súa saúde empeorou algo ou moito despois de dous anos do inicio do
tratamento (figura 6.28). Figura 6.28. 

Figura 6.27. 
Evolución da autopercepción que os pacientes teñen do seu estado de

saúde, nos sucesivos momentos de corte, despois da súa incorporación a
tratamento (%).
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Figura 6.28. 
Valoración que os pacientes teñen da evolución do seu estado de saúde con

respecto ao momento de incorporase a PTDO, despois de 24 meses de
tratamento (%).
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Os pacientes de 45 e máis anos (83,3%), os homes (75,3%) e os que non realizaron tra-
tamentos previos (85,7%) son os que sinalan que experimentaron unha evolución máis
positiva do seu estado de saúde despois de transcorridos 24 meses dende a súa incorpora-
ción ao PTDO (táboa 6.50). Táboa 6.50.

Evolución do estado de saúde dos pacientes despois de 24 meses dende a súa incorporación a PTDO
segundo sexo, idade e realización ou de tratamentos previos (%).

EVOLUCIÓN TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
SALUD 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Moito mellor 43,2 33,3 48,9 32,6 61,1 44,3 37,5 42,3 48,6

Algo mellor 31,2 46,7 26,7 37,2 22,2 31,0 32,5 30,2 37,1

Máis ou menos igual 14,8 — 15,3 18,6 5,6 14,3 17,5 16,3 5,7

Algo peor 4,8 13,3 2,3 7,0 5,6 4,8 5,0 4,7 5,7

Moito peor 0,4 — — 1,2 — 0,5 — — 2,9

Ns/Nc 5,6 6,7 6,9 3,5 5,6 5,2 7,5 6,5 —

6.10.3. Dificultades para traballar ou realizar actividades cotiás

Outra dimensión que axuda a coñecer o estado de saúde dos pacientes é a presenza de
dificultades, ao longo das catro últimas semanas, para facer o seu traballo ou realizar as sú-
as actividades cotiás a causa da súa saúde física. Unhas dificultades que afirmaba que tiña
o 41,2% dos pacientes no momento da súa incorporación a PTDO. Os pacientes máis novos
(50,0%) e os que non  realizaran tratamentos previos (48,1%) eran os que referían que ti-
ñan maiores dificultades para realizar as súas actividades cotiás nos 30 días anteriores á
incorporación a PTDO (táboa 6.51). 

Táboa 6.51. Dificultades nos 30 días previos á incorporación a PTDO para traballar ou realizar
actividades cotiás por problemas de saúde física (%). 

TOTAL EDADE SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

SI 41,2 50,0 44,0 39,5 21,7 40,8 43,1 39,9 48,1

NON 57,6 50,0 56,0 58,0 73,9 57,8 56,9 59,0 50,0

Ns/Nc 1,2 - - 2,5 4,3 1,4 - 1,1 1,9

Aínda que segue sendo elevada a porcentaxe de pacientes que atopan limitacións na
súa vida cotiá ao longo dos sucesivos cortes realizados, esta reduciuse drasticamente, ata
situarse no 20,8% no corte efectuado aos 24 meses do inicio do tratamento (figura 6.29).Es-
te valor es bastante similar al registrado entre la población general española de 25 a 44
años, entre quienes el 18,3% de sus integrantes señala haberse sentido limitado, bien gra-
vemente (3,0%), bien de forma no grave (15,3%), para realizar actividades de la vida diaria,
según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2006 (Mº DE SANIDAD Y CONSUMO, 2007).
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6.10.4. Dificultades para realizar actividades sociais 

En consonancia cos datos anteriores, son numerosos os pacientes que consideraban que
o seu estado de saúde física ou os problemas emocionais lles dificultaran a realización das
súas actividades sociais habituais nas catro semanas previas á incorporación ao PTDO. A
existencia de dificultades nas actividades sociais atribuíbles ao estado de saúde física ou
emocional afectaba  32,8% dos pacientes, obtendo unha puntuación media de 2,54 puntos
nunha escala do 1 (non lles dificultou nada a realización de actividades sociais) ao 5 (difi-
cultoulles moito). Os pacientes máis novos (2,78) e as mulleres (2,71) eran os que tiveran
maiores dificultades neste ámbito (táboa 6.52). 

Táboa 6.52. Dificultades para realizar actividades sociais nos 30 días previos á incorporación a PTDO
pola súa saúde física/emocional (% e medias). 

DIFICULTADES TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

(1) Nada 34,3 33,3 33,7 31,1 56,5 35,0 31,0 34,6 32,7

(2) Un pouco 21,8 16,7 24,6 21,0 8,7 23,5 13,8 22,3 19,2

(3) Regular 11,0 16,7 8,6 13,4 13,0 9,0 20,7 9,5 19,2

(4) Bastante 21,5 5,6 21,7 24,4 17,4 21,0 22,4 21,9 19,2

(5) Moito 11,3 27,8 11,4 10,1 4,3 11,2 12,1 11,7 9,6

Media 2,54 2,78 2,53 2,61 2,04 2,50 2,71 2,54 2,54

D. Típica 1,43 1,66 1,43 1,40 1,36 1,36 1,43 1,44 1,38

Figura 6.29. 
Evolución dos pacientes que refiren que teñen nos 30 días 

previos dificultades para traballar ou realizar actividades cotiás por
problemas de saúde física (%).
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(*) Categorías bastantes o muchas
dificultades

A medida que avanza o tratamento produciuse un importante retroceso na porcentaxe
de pacientes que refiren que teñen problemas nas súas relacións sociais, nas últimas catro
semanas, a causa do seu estado físico ou emocional (figura 6.30).

Como pode comprobarse na figura 6.31, unha vez transcorridos 24 meses dende o ini-
cio do tratamento en PTDO reducíronse sensiblemente as porcentaxes de pacientes que
presentan dificultades nas súas actividades sociais ou para o exercicio do seu traballo ou das
actividades cotiás, por problemas de saúde, redución que foi, proporcionalmente, máis in-
tensa no primeiro caso.

Figura 6.30. 
Evolución dos pacientes que refiren que teñen dificultades para 
realizar actividades sociais nos últimos 30 días pola súa saúde

física/emocional (%). 
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Figura 6.31. 
Evolución das dificultades para traballar/realizar actividades

cotiás e nas actividades sociais por problemas de saúde (*) 
tras 24 meses de tratamento en PTDO (%).
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6.11. Estado psicolóxico e psiquiátrico dos pacientes  

6.11.1. Antecedentes de enfermedades mentais entre os    
pacientes 

Resulta coñecido que o abuso e/ou a dependencia de opiáceos ten un impacto negati-
vo sobre o comportamento e determinadas dimensións da personalidade dos consumidores
(DSM IV, CIE-10), sendo relativamente frecuente a presenza de comorbilidade psiquiátrica
entre estes. 

Aínda que a presenza de patoloxía dual (coexistencia de dependencia a algunha droga
e un trastorno mental definido) afecta unha parte significativa dos pacientes que acceden
a tratamento, estase aínda lonxe de alcanzar un acordo sobre se os trastornos psiquiátricos
que presentan estes pacientes son simples efectos derivados do consumo ou se, pola con-
tra, é a presenza destes trastornos o que favorece ou incita o consumo de substancias
psicoactivas. Malia a falta de consenso sobre a secuencialidade dos problemas de depen-
dencia das drogas e os trastornos mentais, o certo é que o consumo de opiáceos incrementa
de forma notable o risco de sufrir trastornos mentais. En todo caso, a importante preva-
lencia dos problemas de patoloxía dual entre os adictos a opiáceos supón para os
profesionais encargados da súa atención un reto adicional: ter que asegurar o tratamento
integrado de ambos os dous trastornos se se quere realizar unha intervención eficaz sobre
estes (NIDA, 2000). 

A transcendencia do tema e a elevada presenza de patoloxía dual entre os pacientes
que acceden aos servizos asistenciais aconsellaba unha análise profunda da situación psi-
colóxica e psiquiátrica que presentaban os pacientes no momento de incorporarse a
tratamento, co fin de avaliar a súa evolución. Para iso recorreuse a explorar diferentes di-
mensións, como son os antecedentes por problemas mentais, a presenza actual dalgunha
enfermidade mental, a natureza, gravidade e evolución dos trastornos psíquicos etc. 

A presenza de antecedentes de enfermidades mentais no momento de producirse a in-
corporación a PTDO afectaba a case un de cada tres pacientes (32,0%), dos que o 25,7%
padecera algunha vez ao longo da súa vida este tipo de enfermidade e un 6,3% padecíaas
de xeito habitual (figura 6.32).

Figura 6.32. 
Antecedentes de enfermidades nerviosas/mentais 

ao incorporarse a PTDO (%).
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Este tipo de antecedentes son moito máis prevalentes entre as mulleres e algo máis ele-
vados entre os pacientes de idades intermedias, sen que a realización ou non de
tratamentos previos os condicione (táboa 6.53). Pola súa parte, a presenza actual dalgun-
ha enfermidade mental é máis frecuente entre as mulleres (10,3%) e os pacientes
previamente tratados (6,7%), cuxas prevalencias practicamente duplican as dos varóns e as
dos casos sen tratamentos previos. 

Convén destacar que moitos dos pacientes tiveron antecedentes de enfermidades ner-
viosas ou mentais en múltiples ocasións ao longo da súa vida: un 4,5% en dúas ocasións
independentes e un 7,5% en máis de dous. A reiteración de antecedentes por problemas
nerviosos ou mentais concéntrase, exclusivamente, entre os pacientes que realizaron tra-
tamentos previos.

Táboa 6.53. Antecedentes de enfermidades nerviosas ou mentais no momento da incorporación a
PTDO segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

ANTECEDENTES TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
ENFERM. MENTAL 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Nunca 66,6 72,2 65,1 64,7 82,6 70,8 46,6 66,4 67,3

Unha vez 13,7 16,7 13,1 15,1 8,7 11,2 25,9 11,7 25,0

En doús ocasións 4,5 5,6 4,0 5,0 4,3 4,7 3,4 5,3 -
separadamente

En mais de dúas ocasións 7,5 - 9,1 6,7 4,3 6,9 10,3 8,51,9

padecea 6,3 5,6 6,9 6,7 - 5,4 10,3 6,7 3,8
habitualmente

Descoñecido 1,5 - 1,7 1,7 - 1,1 3,4 1,4 1,9

Outro dato que confirma a importantísima presenza que os trastornos mentais teñen
entre a poboación consumidora de opiáceos constitúeo o feito de que o 38,8% dos pa-
cientes afirma que recibiu tratamento psiquiátrico ou psicolóxico algunha vez ao longo da
súa vida de forma previa á súa incorporación a PTDO (figura 6.33). Hai que destacar que o
17,3% dos pacientes recibiu tratamento psicolóxico ou psiquiátrico en diferentes momen-
tos da súa vida.

Figura 6.33. 
Antecedentes de tratamento psicolóxico/psiquiátrico previos á

incorporación a PTDO (%).
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As mulleres (56,9%), os pacientes de entre 25 e 34 anos (41,7%) e os previamente tra-
tados (39,4%) rexistran as maiores frecuencias de antecedentes de tratamento psiquiátrico
ou psicolóxico no momento da incorporación a PTDO (táboa 6.54).

Táboa 6.54. Antecedentes de tratamento psiquiátrico ou psicolóxico no momento da incorporación a
PTDO segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%). 

ANTECEDENTES TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
TTO. PSIQUIAT/ 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non
PSICOL.

Non 57,6 66,7 56,0 56,3 69,6 61,0 41,4 56,9 61,5

Unha vez 18,8 22,2 18,9 20,2 8,7 16,6 29,3 17,3 26,9

Varias veces  2,7 - 4,0 1,7 - 2,5 3,4 2,5 3,8
nunha soa 
tempada

Varias veces en 17,3 11,1 18,9 16,8 13,0 15,9 24,1 19,8 3,8
diferentes 
momentos

Ns/Nc 3,6 - 2,3 5,1 8,7 4,0 1,7 3,5 3,8

A idade á que os pacientes con antecedentes por tratamento psiquiátrico ou psicolóxi-
co recibiron este ofrece unha primeira aproximación sobre a natureza dos trastornos
mentais que presentan, e axuda a discriminar o seu carácter previo ou concomitante ao
consumo de drogas. Neste sentido, hai que apuntar que, entre os pacientes con antece-
dentes de tratamento psiquiátrico ou psicolóxico, o 5,3% recibiu o primeiro tratamento
deste tipo antes de cumprir os 15 anos e que outro 16,9% o fixo cando tiña entre 15 e 19
anos (figura 6.34). Cabería afirmar con certa marxe de seguridade, dado que as idades de
inicio no consumo de opiáceos se sitúan en xeral por enriba dos 19 anos, que, polo menos,
o 22,2% dos pacientes con antecedentes de tratamento psiquiátrico ou psicolóxico recibi-
ron o seu primeiro tratamento antes de iniciar o consumo de opiáceos. A idade media á cal
os pacientes recibiron o seu primeiro tratamento psiquiátrico ou psicolóxico foi de 25,56
anos, cunha desviación típica de 7,98 puntos. 

Figura 6.34. 
Idade á que os pacientes recibiron o seu primeiro tratamento 

psiquiátrico ou psicolóxico (%). Base: pacientes con antecedentes 
de tratamento psiquiátrico/psicolóxico.
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6.11.2. Pacientes en tratamento actual por algunha enfermidade
mental

No momento da incorporación a PTDO, o 17,0% dos pacientes estaba recibindo trata-
mento por presentar algunha enfermidade mental. O 11,6% recibía este tratamento na
propia UAD onde era atendido da súa dependencia de opiáceos, un 3,3% nos servizos da
rede de saúde mental, un 1,2% a mans de médicos xeneralistas e un 0,9% noutros servizos
(figura 6.35). Estes datos poñen de manifesto que unha elevada porcentaxe dos pacientes
que recibían tratamento psiquiátrico ou psicolóxico no corte inicial, equiparable ao 11,6%
de pacientes que reciben este tipo de atención nas propia UAD, comezaran a recibilo des-
pois da súa incorporación ao PTDO.  

Non existen diferenzas destacables nas porcentaxes de pacientes que estaban recibindo
tratamento por enfermidades mentais ao incorporarse a PTDO en función da idade, do se-
xo ou da realización ou non de tratamentos previos (táboa 6.55). Iso a pesar de que, como
se sinalou anteriormente, si existían diferenzas notables nos antecedentes de tratamentos
psicolóxicos ou psiquiátricos. Cabería, pois, inferir que a simple incorporación aos PTDO
produce certa nivelación no tratamento das enfermidades nerviosas ou mentais dos pa-
cientes, ao poñer á disposición daqueles pacientes que a precisan este tipo de atención.

Figura 6.35. 
Pacientes que recibían tratamento por padecer 

algunha enfermidade nerviosa ou mental cando se incorporaron a PTDO
segundo tipo de servizo onde reciben o tratamento (%).

Outros: 0,9%

NO TTO. 77,0%
SI TTO. 17,0%

Medico Gener.: 0,2%
 CSM: 3,3%

NS/NC

6,0%

UAD: 11,6%
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Táboa 6.55. Pacientes que recibían tratamento por padecer algunha enfermidade mental no momento
da súa incorporación a PTDO por tipo de servizo onde reciben esta e segundo sexo, idade e realización
ou non de tratamentos previos (%).

TTO. POR TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
ENFERM. MENTAL 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Non 77,0 72,2 77,7 77,3 73,9 78,3 70,7 77,0 76,9

Si, medico xeral 1,2 - 0,6 1,7 4,3 1,1 1,7 1,4 -

Si, psiquiatra/ Psicol. 3,3 - 2,9 4,2 4,3 2,9 5,2 3,2 3,8
(CSM)

Si, psiquiatra/ Psic. 0,6 - 0,6 0,8 - 0,7 - 0,7 -
Privado

Si, en UAD 11,6 22,2 13,7 9,2 - 10,5 17,2 12,0 9,6

Si, por outros 0,3 - - 0,8 - - 1,7 - 1,9

Ns/Nc 6,0 5,6 4,6 5,9 17,4 6,5 3,4 5,7 7,7

Cando se facían 24 meses da incorporación a PTDO, a porcentaxe de pacientes que re-
cibían tratamento por padecer algunha enfermidade practicamente duplicouse (32,0%)
respecto do corte inicial (figura 6.36). Hai que destacar que a maior parte dos pacientes que
recibían tratamento aos 24 meses de incorporarse a PTDO por presentar algunha enfermi-
dade mental o fan na propia UAD (19,2%), con psicólogos/psiquiatras da rede de saúde
mental (5,2%) e a través de médicos xeneralistas (4,80%). Como pode comprobarse, a por-
centaxe de pacientes tratados na UAD dos seus problemas mentais incrementouse de xeito
notable, tras pasar do 11,6% no corte inicial ao 19,2% os 24 meses. 

Transcorridos 24 meses da incorporación a PTDO, a necesidade de asistencia por pro-
blemas de saúde mental está bastante xeneralizada. Os pacientes máis novos (53,3%) son
os que, con maior frecuencia, reciben este tipo de atención (táboa 6.56).

EFECTIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS94

Figura 6.36. 
Evolución dos pacientes que reciben tratamento por padecer 

algunha enfermidade nerviosa/mental a nos diferentes momentos 
de corte os 18 meses da súa incorporación a PTDO, (%).
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Táboa 6.56. Pacientes que reciben tratamento por padecer algunha enfermidade mental tras 24 meses
en PTDO segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%). 

TRATAMIENTO TOTAL IDADE (anos) SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Non tratamento 64,4 40,0 64,9 65,1 77,8 64,3 65,0 65,1 60,0

Si, Médico xeral 4,8 6,7 3,1 8,1 - 5,2 2,5 4,7 5,7

Si, Psiqu../Psic. CSM 5,2 - 4,6 7,0 5,6 4,8 7,5 5,6 2,9

Si, Psqu./Psic. Privado1,6 6,7 - 3,5 - 1,9 - 1,4 2,9

Si, en UAD 19,2 33,3 22,1 14,0 11,1 19,0 20,0 18,1 25,7

Si, por outros 1,2 6,7 1,5 - - 1,4 - 1,4 -

Total SI TTO. 32,0 53,3 31,3 32,6 15,6 32,4 30,0 31,2 37,1

Ns(Nc 3,6 6,7 3,8 2,3 5,6 3,3 5,0 3,7 2,9

Diagnóstico psiquiátrico actual dos pacientes

Para analizar a prevalencia que os distintos trastornos mentais tiñan entre os pacientes
no momento da súa incorporación a PTD0, procedeuse a diagnosticar en todos eles, de
acordo cos criterios do CIE-10, a existencia ou non dalgunha das seguintes enfermidades
mentais: trastornos mentais orgánicos, esquizofrenia e outros trastornos psicóticos, tras-
tornos do humor, trastornos neuróticos (t. de ansiedade), trastornos do comportamento
asociados a disfuncións fisiolóxicas, trastornos de personalidade e comportamento adulto
e outros trastornos psiquiátricos. Cómpre indicar que 72 dos 335 pacientes incluídos no es-
tudo (o 21,5%) presentaban, polo menos, un dos trastornos antes sinalados, constituíndo
a base de pacientes con problemas psicolóxicos/psiquiátricos. 

Ao tomar como referencia estes 72 casos, pode comprobarse (figura 6.37) que os tras-
tornos mentais máis prevalentes no momento da incorporación a PTDO eran os trastornos
de personalidade e comportamento adulto (presentes no 37,5% dos pacientes con trastor-
nos psicolóxicos ou psiquiátricos), os trastornos do humor (34,7%) e os trastornos
neuróticos (30,6%). Nunha posición bastante menos destacada situaríanse outros trastor-
nos psiquiátricos (9,7%) e a esquizofrenia e outros trastornos psicóticos (8,3%). Os
trastornos mentais orgánicos e os trastornos do comportamento asociados a disfuncións fi-
siolóxicas afectan unha reducidísima porcentaxe de pacientes (1,4% en ambos os dous
casos).
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Se se toma como referencia o grupo de 81 pacientes que, cando se cumprían 24 meses
do inicio do PTDO, estaban sendo tratados por presentar algunha enfermidade mental,
compróbase que apenas houbo variacións no tipo de trastornos diagnosticados, e son os
trastornos de personalidade e do comportamento adulto, os trastornos neuróticos (ambos
os dous co 32,1%) e do humor (29,6%) os que rexistran as maiores prevalencias (figura
6.38).

Figura 6.37. 
Tipo de enfermidade mental presente no momento da súa 

incorporación a PTDO (criterio CIE-10). Base: pacientes con 
trastornos psicolóxicos ou psiquiátricos (%)
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Polo que respecta á gravidade dos trastornos psiquiátricos (de todo tipo) que presenta-
ban os pacientes no momento da súa incorporación a PTDO, estes  eran considerados polos
profesionais das UAD maioritariamente como moderados (62,5%), fronte ao 20,8% de ca-
rácter leve e ao 11,1% de carácter grave (figura 6.39). A puntuación media obtida pola
gravidade dos trastornos psiquiátricos era de 1,90 puntos, nunha escala de 1 (leve) a 4 (moi
grave).

Figura 6.38. 
Trastornos mentais diagnosticados no momento da 

incorporación a PTDO e aos 24 meses (%). Criterio CIE-10. 
(Base: pacientes en tratamento por problemas mentais).
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Transcorridos 24 meses da incorporación ao PTDO, non se observan variacións substan-
ciais na gravidade dos trastornos mentais presentes nos pacientes (figura 6.40). De feito, a
gravidade dos trastornos obtén aos 24 meses unha puntuación media de 1,88 puntos, case
idéntica á inicial (1,90 puntos).

O xuízo que os profesionais das UAD emiten con respecto á evolución da sintomatolo-
xía psiquiátrica que presentaban os pacientes no momento da súa incorporación a PTDO
apuntaba a que, no 45,1% dos casos, o cadro psiquiátrico tería un carácter crónico, men-
tres que nunha porcentaxe similar se atoparía en remisión (36,6%) ou remitiría

Figura 6.39. 
Gravidade dos trastornos psiquiátricos dos pacientes 

no momento da súa incorporación a PTDO (%). Base: pacientes con
trastornos psicolóxicos ou psiquiátricos.
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Figura 6.40. 
Evolución da gravidade dos trastornos psiquiátricos 

dos pacientes (%). 
Base: pacientes con trastornos psicolóxicos ou psiquiátricos.
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completamente (4,2%). Só no 7,0% dos casos a sintomatoloxía tería carácter agudo. Des-
pois de 24 meses da incorporación ao PTDO, practicamente non se alterou a evolución do
cadro psiquiátrico dos pacientes con este tipo de trastornos (figura 6.41).

Polo que se refire á natureza dos trastornos de tipo psíquico observados nos pacientes
no momento da súa incorporación a PTDO, estes serían, a xuízo dos profesionais das UAD,
previos ao consumo de substancia en case a metade dos casos (47,9%), mentres que no
28,2% dos casos terían carácter concomitante e no 18,3% serían inducidos polo consumo
de substancias psicoactivas (figura 6.42). Estes datos son coherentes coa existencia dunha
elevada porcentaxe de pacientes con antecedentes de tratamento psicolóxico/psiquiátrico
en idades temperás, presumiblemente antes de iniciar o consumo de opiáceos. 

Figura 6.41.
Evolución do cadro psiquiátrico dos pacientes tras incorporación a 

PTDO (%). Base: pacientes que presentan trastornos 
psicolóxicos ou psiquiátricos.
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Figura 6.42. 
Natureza dos trastornos psíquicos dos pacientes, 

no momento da súa incorporación a PTDO (%).
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6.11.4. Administración de psicofármacos a pacientes

A unha ampla maioría dos pacientes (72,2%) con problemas psíquicos estábanlles sen-
do administrados psicofármacos no momento da súa incorporación a PTDO. Os pacientes
máis novos, os varóns e aqueles que non realizaran tratamentos previos eran os que, en
maiores porcentaxes, tiñan pautado o uso de psicofármacos (táboa 6.57).

Táboa 6.57. Pacientes aos que lles estaban sendo administrados psicofármacos no momento da súa
incorporación a PTDO (%). Base: pacientes con trastornos psicolóxicos ou psiquiátricos.

TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

SI 72,2 100,0 81,6 57,1 66,7 74,1 66,7 71,0 80,0

NON 23,6 - 15,8 35,7 33,3 20,4 33,3 24,2 20,0

Ns/Nc 4,2 - 2,6 7,1 - 5,6 - 4,8 -

Logo de 24 meses do inicio do tratamento en PTDO, mantense practicamente inaltera-
ble a proporción de pacientes aos cales lles son administrados psicofármacos (figura 6.43).
.    

Os psicofármacos que, con maior frecuencia, lles estaban sendo administrados aos pa-
cientes, tanto no momento da súa incorporación a PTDO como despois de 24 meses, son os
seguintes: hipnóticos/sedantes/ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos e estabilizadores
do ánimo/anticonvulsivantes (figura 6.44).

Figura 6.43. 
Evolución dos pacientes aos que lles son administrados psicofármacos

(%). Base: pacientes con trastornos psicolóxicos ou psiquiátrico.

72,2%

23,6%

4,2%

72,8%

13,6%

13,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SI

NO

Ns/Nc

INICIO TTO. 24 MESES TTO.

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  11:59  Página 100



S I T U A C I Ó N  D O S  P A C I E N T E S  I N C L U Í D O S  N O  E S T U D O … 101

6.12 Grao de malestar psicolóxico dos pacientes  

Co obxectivo de afondar na presenza de comorbilidade psiquiátrica entre os Pacientes,
aplicóuselles aos suxeitos incluídos no estudo o cuestionario SCL-90-R (González de Rivera,
J. L.; 2002), o que permite determinar a presenza e tipoloxía de diferentes síntomas psico-
patolóxicos, así como o grao de malestar psicolóxico destes. 

Trátase dun cuestionario para autocubrir, composto de 90 ítems, mediante o cal os pa-
cientes valoran nunha escala de Likert de 0 (nada) a 4 (moito) a intensidade coa que, ao
longo da última semana, se sentiron molestos polos 90 síntomas que avalía o cuestionario.
As puntuacións obtidas nestes ítems facilitan información sobre nove dimensións sintoma-
tolóxicas: somatización, obsesión/compulsión, sensibilidade interpersoal, depresión,
ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideación paranoide e psicoticismo. Ademais da
información sobre cada unha das nove dimensións enumeradas, proporciona tres índices
xerais: un índice sintomático ou de gravidade, o total de síntomas positivos (o número to-
tal de síntomas que presenta o paciente, con independencia da súa  gravidade, isto é,
aqueles aos que o paciente lle asigna unha puntuación igual ou superior a 1) e un índice
xeral de malestar. 

Os valores medios obtidos tras a aplicación do SCL-90-R no momento da incorporación
dos pacientes a PTDO, en cada dimensión, así como os índices xerais, recóllense na táboa
6.58. Se se como punto de referencia a puntuación media de cada unha das dimensións ou
escalas, obsérvase que a frecuencia e intensidade da sintomatoloxía psiquiátrica asociada
entre os pacientes incluídos no estudo é moi elevada, e son os síntomas depresivos, segui-
dos dos de tipo obsesivo/compulsivos, ideación paranoide, sensibilidade interpersoal e
somatización os máis frecuentes. Convén destacar que, como media, cada paciente sinala a

Figura 6.44.
Psicofármacos administrados aos pacientes no momento da súa

incorporación a PTDO e no corte aos 24 meses (%). Base: pacientes 
que reciben psicofármacos.
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presenza de 45,53 síntomas ou molestias na última semana, e sitúase o índice xeral somá-
tico (a gravidade destes síntomas), como media, en 1,02. Pola súa banda, o índice xeral de
malestar alcanza un valor de 1,85 puntos. Todos estes datos apuntan a presenza duns ni-
veis de malestar psicolóxico entre os pacientes incluídos no estudo significativamente
superiores aos observados entre a poboación xeral non clínica. 

Táboa 6.58. Valores medios das distintas escalas e índices obtidos da aplicación do SCL-90-R no
momento da incorporación dos pacientes a PTDO.

DIMENSIÓNS/ESCALA PUNTUACIÓN

■ Somatización 1,03

■ Obsesión/compulsión 1,20

■ Sensibilidade interpersoal 1,08

■ Depresión 1,39

■ Ansiedade 0,95

■ Hostilidade 0,98

■ Ansiedade fóbica 0,68

■ Ideación paranoide 1,19

■ Psicoticismo 0,87

Índice xeral sintomático 1,02

Total síntomas positivos 45,53

Índice xeral de malestar 1,85

As variables idade e realización ou non de tratamentos previos non afectan de xeito im-
portante os niveis de malestar psicolóxico que os pacientes presentaban no momento da
súa incorporación a PTDO, agás nalgunhas dimensións e índices concretos (táboa 6.59). Non
sucede o mesmo co sexo, posto que as mulleres rexistran un índice xeral de malestar supe-
rior ao dos homes (2,03 e 1,81, respectivamente), un maior número de síntomas-molestias
positivos (48,6 e 44,9, respectivamente) e unha maior gravidade nos síntomas presentes (o
índice xeral somático alcanza valores de 1,19 e 0,98, respectivamente). De feito, en oito das
nove dimensións ou escalas que incorpora o cuestionario, as mulleres obteñen valores cla-
ramente superiores aos dos homes (en todas agás obsesión/compulsión). 
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Táboa 6.59. Valores medios das escalas e índices do SCL-90-R no momento da incorporación dos
pacientes a PTDO. 

DIMENSIONES TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

SOMATIZACIÓN 
Media 1,03 1,20 1,02 1,02 1,00 0,99 1,21 1,04 0,97
D. Típica 0,73 0,71 0,77 0,69 0,70 0,70 0,86 0,74 0,70

OBSESIÓN/
COMPULSIÓN
Media 1,20 1,55 1,22 1,12 1,14 1,21 1,17 1,21 1,16
D. Típica 0,76 1,14 0,79 0,64 0,73 0,75 0,82 0,74 0,92

SENSIB. 
INTERPERSONAL 
Media 1,08 1,62 1,12 0,96 0,92 1,06 1,17 1,07 1,10
D. Típica 0,78 1,20 0,79 0,63 0,70 0,74 0,95 0,74 0,96

DEPRESIÓN 
Media 1,39 1,78 1,36 1,39 1,22 1,33 1,67 1,39 1,36
D. Típica 0,86 0,99 0,86 0,81 0,86 0,82 0,98 0,85 0,87

ANSIEDADE 
Media 0,95 1,25 0,98 0,91 0,76 0,90 1,20 0,96 0,91
D. Típica 0,75 0,94 0,82 0,63 0,61 0,67 1,03 0,74 0,83

HOSTILIDADE
Media 0,98 1,58 1,09 0,76 0,65 0,93 1,19 0,98 0,98
D. Típica 0,82 0,93 0,91 0,59 0,54 0,75 1,07 0,81 0,89

ANSIEDADE FOBICA 
Media 0,68 1,14 0,71 0,63 0,45 0,64 0,86 0,68 0,69
D. Típica 0,62 0,85 0,65 0,53 0,31 0,54 0,85 0,56 0,86

IDEACION 
PARANOIDE
Media 1,19 1,86 1,24 1,05 1,02 1,14 1,45 1,21 1,12
D. Típica 0,79 0,78 0,83 0,70 0,66 0,74 0,95 0,79 0,79

PSICOTICISMO 
Media 0,87 1,07 0,86 0,85 0,81 0,85 0,92 0,89 0,73
D. Típica 0,69 0,77 0,72 0,64 0,72 0,67 0,79 0,69 0,69

Índice xeral 
sintomático
Media 1,02 1,37 1,03 0,97 0,91 0,98 1,19 1,03 0,95
D. Típica 0,65 0,82 0,70 0,55 0,57 0,62 0,79 0,64 0,74

Total síntomas 
positivos 
Media 45,5 50,8 46,1 44,6 41,3 44,9 48,6 45,9 43,5
D. Típica 20,2 21,3 20,8 19,5 18,3 20,5 18,9 20,0 21,6

Índice de 
malestar 
Media 1,85 2,07 1,83 1,85 1,85 1,81 2,03 1,86 1,80
D. Típica 0,58 0,78 0,57 0,57 0,60 0,55 0,69 0,68 0,58

Existen diferenzas notables no grao de malestar psicolóxico dos pacientes no momento
da súa incorporación a PTDO (figura 6.45). A dispersión nas valoracións é especialmente im-
portante no índice “Total síntomas positivos”.  
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A dispersión nos resultados do índice de malestar é sensiblemente máis reducida, agru-
pándose a meirande parte dos resultados obtidos no intervalo máis baixo do índice, cuxos
valores mínimo e máximo oscilan do 1 ao 4 (figura 6.46).

A verdadeira dimensión da presenza e intensidade da sintomatoloxía psicopatolóxica
entre os pacientes incluídos no estudo obtense ao comparar esta cos baremos que SCL-90-
R fixa para a poboación non clínica (táboa 6.60).

Figura 6.45. 
Resultados do índice xeral somático por intervalos (% de pacientes 

con síntomas positivos no cuestionario SCL-90-R) 
cando se incorporaron ao PTDO. 
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Figura 6.46. 
Resultados do índice de malestar, por intervalos (%), 

cando se incorporaron no PTDO.
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Táboa 6.60. Diferenzas nos valores medios obtidos nas escalas e índices do SCL-90-R entre os pacientes
incluídos no estudo con respecto á poboación xeral non clínica.

DIMENSIONES/ESCALAS POBLACIÓN POBLACIÓN NO CLÍNICA DIFERENZA
INCORPORADA A PTDO

■ Somatización 1,03 0,55 0,48

■ Obsesión/compulsión 1,20 0,60 0,60

■ Sensibilidade interpersonal 1,08 0,45 0,63

■ Depresión 1,38 0,72 0,66

■ Ansiedade 0,95 0,52 0,43

■ Hostilidade 0.98 0,45 0,53

■ Ansiedade fóbica 0,68 0,25 0,43

■ Ideación paranoide 1,19 0,47 0,72

■ Psicoticismo 0,87 0,21 0,66

Índice xeral sintomático 1,02 0,51 0,51

Total síntomas positivos 45,5 25,3 20,3

Índice xeral de malestar 1,85 1,75 0,10

As puntuacións obtidas polos pacientes no momento da súa admisión no PTDO son su-
periores en todas as escalas ou dimensións ás da poboación non clínica, ao igual que
acontece nos tres índices xerais, malia as diferenzas no índice xeral de malestar seren re-
ducidas. 

Hai que sinalar, así mesmo, que a frecuencia e intensidade da sintomatoloxía analizada
entre os pacientes dependentes de opiáceos no momento do inicio do tratamento no PT-
DO supera as da poboación alcohólica que inicia tratamento en programas ambulatorios
(LANDA, N. et al.; 2003) e alcanza niveis similares á dos pacientes cocainómanos admitidos
a tratamento en programas libres de drogas (SÁNCHEZ, L.; 2003 b), poboacións ambas as
dúas ás que tamén lles foi aplicado o SCL-90-R no marco de diferentes estudos. 

Non obstante, é preciso destacar que a permanencia no tratamento produce unha me-
llora rápida en varias das escalas e índices que incorpora o SCL-90 R, tal e como pode
comprobarse da comparación dos resultados obtidos no corte inicial e o efectuado aos 24
meses do inicio do tratamento (táboa 6.61).

Táboa 6.61 Variacións nos valores medios obtidos nas escalas e índices do SCL-90-R no momento da
incorporación a PTDO e despois de 24 meses. 

DIMENSIONES/ESCALAS INCORPORACIÓN 24 MESES DIFERENZA
PTDO

■ Somatización 1,03 0,98 - 0,05

■ Obsesión/compulsión 1,20 0,99 - 0,21

■ Sensibilidade interpersonal 1,08 0,97 - 0,11

■ Depresión 1,38 1,09 - 0,27

■ Ansiedade 0,95 0,90 - 0,05

■ Hostilidade 0.98 0,80 - 0,18

■ Ansiedade fóbica 0,68 1,10 + 0,42

■  Ideación paranoide 1,19 0,75 - 0,44

■ Psicoticismo 0,87 0,83 - 0,04

Índice xeral sintomático 1,02 0,83 - 0,19

Total síntomas positivos 45,5 41,1 - 4,4

Índice xeral de malestar 1,85 1,63 - 0,22
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6.13. Hábitos de consumo de drogas 

6.13.1. Antigüidade no consumo da droga principal

En xeral, os pacientes contan cunha dilatada historia de consumo de opiáceos no mo-
mento da súa incorporación ao PTDO, situándose a antigüidade media no consumo da
droga principal en 12,9 anos. Non obstante, existen diferenzas moi notables na antigüida-
de do consumo da droga principal segundo a idade, o sexo ou a realización ou non de
tratamentos previos (táboa 6.62):

■ Obsérvase unha correlación positiva entre a idade e a antigüidade no consumo de
opiáceos, que aumenta progresivamente a medida que o fai a idade cronolóxica dos
pacientes, cunhas variacións nas medias que van dende os 4,2 anos no grupo de 18-
24 anos aos 17,3 anos no de 45 e máis.

■ Entre os varóns a antigüidade no consumo de opiáceos é, como media, 2,8 anos su-
perior á das mulleres.

■ Os pacientes que realizaron tratamentos previos presentan, como media, unha an-
tigüidade de 4,6 anos superior á daqueles que se incorporan por primeira vez a
tratamento.  

Hai que sinalar que, aínda que en niveis sensiblemente inferiores aos observados entre
os pacientes previamente tratados (13,6 anos), se observa tamén unha dilatada antigüida-
de no consumo de opiáceos entre os pacientes que non realizaron tratamentos previos (9,0
anos). De feito, este sería o tempo que, por termo medio, transcorre dende que os pacien-
tes inician o consumo de opiáceos ata que se incorporan por primeira vez a un PTDO.

Táboa 6.62. Antigüidade do consumo de opiáceos no momento da incorporación a PTDO segundo
sexo, idade e realización ou de tratamentos previos (%).

ANTIGÜEDAD TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
CONSUMO 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Menos de 2 anos 2,1 22,2 1,1 0,8 - 1,4 5,2 - 13,5

2 a 5 anos 9,9 50,0 9,7 4,2 8,7 8,3 17,2 6,4 28,8

6 a 9 anos 13,7 22,2 18,3 7,6 4,3 13,4 15,5 14,5 9,6

10 e mais anos 68,7 5,6 63,4 84,0 78,3 72,6 50,0 73,8 40,4

Ns/Nc 5,7 - 7,4 3,4 8,7 4,3 12,1 5,3 7,7

Media 12,9 4,2 11,3 15,7 17,3 13,3 10,5 13,6 9,0

D. Típica 6,0 3,0 4,67 5,9 6,7 5,9 6,5 5,4 7,8

Existe unha enorme dispersión na antigüidade do consumo da droga principal. Mentres
que un 12% dos pacientes leva consumindo opiáceos menos de cinco anos, o 13,8% leva
entre 6 e 9 anos e o 68,6% 10 ou máis anos (figura 6.47). A pesar da dilatadísima antigüi-
dade no consumo da droga principal que teñen os pacientes, constátase que un 2,1%
levaba consumindo opiáceos menos de 2 anos cando decidiu incorporarse a un PTDO, gru-
po no que é maioritaria a presenza de mulleres.
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6.13.2. Frecuencia de consumo da droga principal previo ao    
tratamento

A frecuencia dos consumos de opiáceos nos últimos 30 días previos á incorporación a un
PTDO é un indicador indirecto da intensidade e/ou severidade da adicción dos pacientes ne-
se momento. Existe un patrón maioritario consistente no consumo diario ou case diario de
opiáceos, que mantiña o 86,9% dos pacientes incorporados a PTDO, ao que lle segue o con-
sumo de 2-3 días á semana (5,4%). Os consumos cunha frecuencia dun día á semana (0,6%)
ou inferior a esta (2,7%) son claramente minoritarios. Hai que apuntar a presenza dun
3,3% de pacientes que non consumiron opiáceos nos 30 días previos ao inicio do trata-
mento en PTDO, que se correspondería, basicamente, con pacientes que estiveron
ingresados en centros hospitalarios, cárceres etc. nese intervalo temporal (figura 6.48).

Figura 6.47. 
Antigüidade consumo de opiáceos no momento 

da incorporación a PTDO.
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Figura 6.48. 
Frecuencia consumo opiáceos en 30 días previos 

á incorporación a PTDO (%).
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Non existen variacións significativas na frecuencia de consumo da droga principal (opiá-
ceos) en función do sexo ou da realización ou non de tratamentos previos. Pola contra,
obsérvase unha correlación negativa entre a idade e a prevalencia dos consumos diarios, de
modo que, a medida que aumenta a idade, descende a porcentaxe de consumidores que
manteñen este patrón (táboa 6.63).

Táboa 6.63. Frecuencia de consumo da droga principal nos 30 días previos á incorporación a PTDO
segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

FRECUENCIA DE TOTAL IDADE   SEXO TRAT. PREVIO
CONSUMO 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Todos os días 82,7 94,4 81,7 84,0 73,9 82,3 84,5 82,7 82,7

4 a 6 días semana 4,2 - 4,0 4,2 8,7 4,7 1,7 3,5 7,7

2 a 3 días semana 5,4 - 5,1 6,7 4,3 5,1 6,9 5,7 3,8

1 día á semana 0,6 - 0,6 0,8 - 0,7 - 0,7 -

Menos 1día semana 2,7 - 3,4 1,7 4,3 2,9 1,7 2,5 3,8

Non consumiu 3,3 - 4,0 2,5 4,3 2,9 5,2 3,9 -

Descoñecido 1,2 5,6 1,1 - 4,3 1,4 - 1,1 1,9

6.13.3. Consumo de outras drogas (secundarias) previo ao 
tratamento

O consumo doutras drogas, distintas aos opiáceos, nos 30 días previos á incorporación
a un PTDO está amplamente xeneralizada, como o avala o feito de que tan só o 1,2% dos
pacientes non consumira ningunha outra droga secundaria neste período de tempo (figu-
ra 6.49). A maioría dos pacientes consumiran tabaco (88,4%) e cocaína (62,4%), que serían
as principais drogas secundarias. Nunha posición intermedia sitúanse o alcohol (48,1%) e o
cannabis (45,1%) e, xa nunha posición máis relegada, as benzodiacepinas (28,4%).  

Figura 6.49. 
Consumo doutras drogas secundarias en 30 días previos 

a incorporación a PTDO
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Os consumos de drogas secundarias durante os 30 días previos á incorporación a un PT-
DO son sensiblemente máis reducidos para todo tipo de substancias entre as mulleres, coa
única excepción da cocaína, onde as diferenzas entre sexos se reducen de forma importan-
te. A idade condiciona de forma notable o consumo de substancias como o cannabis, as
benzodiacepinas e a cocaína, que rexistran prevalencias moi superiores entre os pacientes
máis novos, sen que se observen diferenzas relevantes no resto de substancias. Pola súa
banda, os pacientes que non foran previamente tratados consumían en maior proporción
cocaína, mentres que os previamente tratados rexistraban maiores consumos de benzodia-
cepinas (táboa 6.64).

Táboa 6.64. Consumo doutras drogas nos 30 días previos á incorporación a PTDO, segundo sexo, idade
e realización ou non de tratamentos previos (%).

CONSUMO TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
D. SECUNDARIAS 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Alcohol 48,1 50,0 46,3 49,6 52,2 53,8 20,7 48,6 44,2

Tabaco 88,4 83,3 88,0 90,8 82,6 91,0 75,9 88,7 86,5

Cánnabis 45,1 61,1 48,6 42,0 21,7 49,5 24,1 45,6 42,3

Benzodiacepinas 28,4 55,6 25,7 30,3 17,4 30,3 19,0 29,7 21,2

Cocaína 62,4 83,3 65,7 55,5 56,5 63,5 56,9 60,8 71,2

Drogas de síntese 1,8 11,1 2,3 - - 2,2 - 1,8 1,9

Outras 2,4 - 1,7 2,5 8,7 2,9 - 2,1 3,8

Ningunha 1,2 - 1,1 1,7 - 1,1 1,7 1,1 1,9

Ns/Nc 0,9 - 0,6 0,8 4,3 0,7 1,7 1,1 -

6.13.4. Drogas consumidas durante o tratamento 

Os datos proporcionados polos cortes efectuados aos 6, 12, 18 e 24 meses do inicio do
tratamento poñen de manifesto que o consumo de drogas, distintas ao substitutivo opiá-
ceo, é unha práctica xeneralizada entre os pacientes que permanecen en tratamento. De
feito, non hai ningún paciente que non consuma algunha droga. A media de substancias
consumidas polos pacientes durante os últimos seis meses reduciuse lixeiramente ao longo
do período de observación (figura 6.50).

Figura 6.50. 
Drogas consumidas nos últimos seis meses tras 

a incorporación a un PTDO (media de substancias consumidas). 
Base: pacientes que seguen en estudo.
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Despois de transcorridos 24 meses da súa incorporación a PTDO, o tabaco (94,8%), o al-
cohol (63,2%), a heroína (53,2%), os derivados do cannabis (49,2%), a cocaína (45,6%) e as
benzodiacepinas (26,4%) son, por esta orde, as drogas que, con maior frecuencia, consu-
miron os pacientes nos últimos seis meses (figura 6.51).

Como pode observarse, o consumo de drogas como a heroína e a cocaína, ademais do
de substancias como o tabaco, o alcohol, os derivados do cannabis e as benzodiacepinas,
mantívose en niveis moi elevados por parte dos pacientes, despois da súa incorporación a
un PTDO. Aínda que entre os cortes efectuados aos 6 e 24 meses de tratamento se produ-
ciu un descenso significativo no número de pacientes que consomen heroína ou cocaína, a
frecuencia destes consumos segue sendo moi alta, como o avala a presenza dun 22,4% e
18,0% de pacientes, respectivamente, que manterían consumos continuados destas subs-
tancias nos últimos 6 meses, cando facían dous anos da súa incorporación a un PTDO (figura
6.52). Todo iso apuntaría as dificultades que teñen os PTDO para asegurar a abstinencia a
diferentes drogas entre os seus pacientes.

EFECTIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS110

Figura 6.51. 
Drogas consumidas (distintas do substitutivo opiáceo) 

nos últimos 6 meses, despois da incorporación dos pacientes 
a tratamento en PTDO (%).
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(*) El resto de valores, hasta alcanzar el
100% de las respuestas, se
corresponden con la categoría Ns/Nc.

Pero como mellor se aprecian as dificultades que atopan os PTDO para evitar os consu-
mos de heroína é cando se analiza cal foi a frecuencia de consumo nos últimos seis meses
das diferentes substancias. Como pode comprobarse na táboa 6.65, a porcentaxe de pa-
cientes consumidores habituais de heroína (consumo cunha frecuencia de 2 ou máis ocasións
ao mes) mantívose ao longo do período de observación en valores próximos ao 25%.

Figura 6.52. 
Frecuencia de consumo de distintas drogas nos últimos 

6 meses, cando se fan 24 meses 
da incorporación a PTDO (%).
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Táboa 6.65. Pacientes que consumiron de forma continuada (2 ou máis veces ao mes) distintas drogas
nos últimos 6 meses, en distintos momentos do tratamento (%).

SUBSTANCIAS 6 MESES TTO. 12 MESES TTO. 18 MESES TTO. 24 MESES TTO. 

Alcohol 32,1 33,9 34,7 32,0

Tabaco 94.0 93,2 95,0 92,4

Cánnabis 25,8 26,7 30,2 27,2

Benzodiacepinas 16,3 17,4 23,1 17,6

Anfetaminas 0,4 0,0 0,0 0,0

Drogas de síntese 0,0 0,0 0,0 0,0

Cocaína 21,8 21,2 21,6 18,0

Heroína 26,2 25,0 25,1 22,4

Outros opiáceos 0,0 0,0 1,5 1,2

Outras drogas 0,0 0,4 0,0 0,0

Cabría por tanto afirmar que, cuando se cumplían 24 meses de la incorporación de los
pacientes a PTDO, con al menos uno de cada cinco pacientes (22,4%) estos programas no
habían conseguido sustituir el consumo de heroína por el de metadona, al menos de for-
ma completa (Figura 6.53).   

Cando se facían 24 meses da incorporación a PTDO, o consumo de heroína era máis pre-
valente entre os varóns e os pacientes previamente tratados, concentrándose, basicamente,
entre estes últimos os consumos continuados (táboa 6.66).  

Figura 6.53. 
Pacientes que consumiron heroína de forma ocasional 
(1 vez ao mes ou con menor frecuencia) e continuada 
(2 veces ou máis ao mes) nos últimos seis meses (%).
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Táboa 6.66. Frecuencia de consumo de heroína nos últimos 6 meses, cando se cumpren 24 meses da
incorporación a PTDO, segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%). Base:
pacientes que continúan no estudo.

CONSUMO TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
HEROÍNA 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

No 42,4 46,7 37,4 50,0 38,9 41,0 50,0 40,0 57,1
consumiron

Consumo 30,8 40,0 32,1 25,6 38,9 31,4 27.5 29,3 40,0
ocasional

Consumo 22,4 6,7 24,4 23,3 16,7 22,4 22,5 25,6 2,9
continuado

NS/Nc 4,4 6,7 6,1 1,2 5,6 5,2 — 5,1 —

Os resultados dos urinocontrois practicados aos pacientes participantes no estudo, coin-
cidindo coa aplicación do cuestionario de seguimento aos 24 meses de tratamento,
confirmaron a presenza de metabolitos de heroína ou outros opiáceos, distintos á meta-
dona, no 24,8% dos pacientes, de cocaína no 21,2%, de benzodiacepinas no 17,2% e nun
8,4% doutras drogas (figura 6.54). Pola súa banda, no 36,0% dos casos non se identificou
a presenza de ningunha droga. A media de drogas detectadas nos uricontrois practicados
foi de 1.26. 

Con respecto aos cortes precedentes, aos 24 meses de tratamento produciríase un des-
censo na porcentaxe de urinocontrois con resultados positivos para a heroína e a cocaína.
Este descenso sería de 6,9 e 10,5 puntos porcentuais, respectivamente, con respecto aos re-
sultados obtidos no corte efectuado aos 6 meses (táboa 6.67).

Figura 6.54. 
Metabolitos identificados nos urinocontrois practicados aos pacientes 

aos 24 meses da súa incorporación a tratamento (%).
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(*) El resto de valores, hasta alcanzar el
100% de las respuestas, se
corresponden con la categoría Ns/Nc.

Táboa 6.67. Drogas identificadas nos urinocontrois realizados aos pacientes aos 6, 12, 18 e 24 meses
de tratamento (% de positivos).

SUBSTANCIAS 6 MESES TTO. 12 MESES TTO. 18 MESES TTO. 24 MESES TTO. 

Heroína (*) 31,7 28,0 27,1 24,8

Cocaína 31,7 29,2 27,6 21,2

Benzodiacepinas 19,8 16,9 17,1 17,2

Outras drogas 5,2 6,8 10,1 8,4

Ningunha 33,7 29,7 37,2 36,0

Ns/Nc 11,1 14,4 9,5 14,4

6.13.5. Inicio ao consumo dalgunha droga ou reforzamento de
substancias xa consumidas durante o tratamento

Algúns estudos realizados sobre a efectividade dos programas de mantemento con
substitutivos opiáceos sinalan, entre os seus efectos adversos, o inicio ao consumo de novas
drogas non consumidas con anterioridade ao tratamento ou ao reforzamento do uso dou-
tras xa consumidas. A base destes procesos estaría na necesidade que experimentan algúns
pacientes de substituír certos efectos que ata entón lles producían os opiáceos ou de ma-
nexo de certa sintomatoloxía que xorde tras cesar no uso dos mesmos. 

Neste sentido, debe apuntarse que a porcentaxe de pacientes que, nos diferentes pun-
tos de corte, sinala que se iniciou ao consumo dalgunha droga oscila entre o 5,1% (no corte
dos 12 meses) e o 2,8% (no corte dos 24 meses), tal e como pode comprobarse na figura
6.55. Figura 6.55.

Como pode comprobarse na táboa 6.68, aproximadamente un de cada catro pacien-
tes sinala, de forma máis ou menos constante, que intensificou o consumo dalgunha
droga que xa consumía, fundamentalmente tabaco, alcohol e heroína. A intensificación
do consumo de heroína, que refiren 16 dos 250 pacientes que continúan no estudo
(6,4%) afecta na maior parte dos casos a suxeitos que abandonaron o tratamento, pero
que seguen no estudo.

Figura 6.55. 
Pacientes que se iniciaron ao consumo dalgunha nova droga nos 
últimos seis meses, despois da súa incorporación a PTDO (%).
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Táboa 6.68. Pacientes que nos últimos 6 meses viron reforzado o consumo de drogas que xa
consumían tras a súa incorporación a PTDO (%). Base substancias: 62 pacientes que viron reforzado o
consumo dalgunha substancia.

PACIENTES/SUSTANCIAS 6 MESES TTO. 12 MESES TTO. 18 MESES TTO. 24 MESES TTO. 

Pacientes que 24,2 26,7 25,1 24,8
intensificaron 
o consumo dalgunha droga

Substancias cuxo consumo Heroína: 27,9 Heroína: 19,1 Heroína: 34,0 Heroína: 25,8
se reforzou  Cocaína: 18,0 Cocaína: 17,5 Cocaína: 24,0 Cocaína: 11,3

Benzos: 4,9 Benzos: 3,2 Benzos: 6,0 Benzos: 6,5
Cánnabis: 14,8 Cánnabis: 15,9 Cánnabis: 22,0 Cánnabis: 16,1
Alcohol: 26,2 Alcohol: 19,0 Alcohol: 18,0 Alcohol: 24,2
Tabaco: 27,9 Tabaco: 52,4 Tabaco: 16,0 Tabaco: 43,5

6.13.6. Consumos de alcohol de risco durante o tratamento

Aproximadamente a metade dos pacientes (48,1%) consumía alcohol como droga se-
cundaria nos 30 días previos ao inicio do tratamento en PTDO. Aínda que estas prevalencias
de consumo de bebidas alcohólicas son coincidentes, en liñas xerais, coas rexistradas entre
a poboación xeral, resulta frecuente que moitas das persoas con problemas de adicción a
opiáceos realicen consumos abusivos de alcohol. 

Para avaliar a extensión dos consumos de risco de alcohol e de posibles problemas de
dependencia, aplicóuselles aos pacientes participantes no estudo o cuestionario AUDIT –Al-
cohol Use Disorders Identification Test– (LOURO, G. et al.; 1998), tanto no momento da súa
incorporación a PTDO como nos sucesivos cortes efectuados para o seguimento dos pa-
cientes incluídos no estudo. 

Sobre unha puntuación máxima de 40 puntos, o punto de corte recomendado fíxase en
6-8 puntos, respectivamente, para mulleres e homes, límite a partir do cal se producirían
consumos de risco ou prexudiciais. Aínda que o test AUDIT non establece un punto de cor-
te para os problemas de dependencia alcohólica, habitualmente considérase que, a partir
de puntuacións superiores aos 20 puntos, a sospeita de dependencia é altamente probable.

Os resultados das puntuacións globais obtidas polo AUDIT, que foi aplicado sistemati-
camente a todos os pacientes, con independencia dos seus hábitos de consumo de bebidas
alcohólicas, indican que, no momento da incorporación a PTDO, o 29% dos pacientes man-
tiña consumos de risco. Este patrón de consumo alcanzaba as súas maiores prevalencias
entre os pacientes que realizaran tratamentos previos e entre os varóns (táboa 6.69). Pola
súa banda, nun 4,5% de pacientes existiría sospeita de dependencia do alcohol.
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(*) Heroína u otros opiáceos distintos a la
metadona.

Tabla 6.69.Puntuaciones obtenidas en el test AUDIT en el momento de la incorporación a PTDO, según
sexo, edad y realización o no de tratamientos previos (%).

PUNTOS TOTAL EDAD SEXO TRAT. PREVIO
AUDIT 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 y más Varón Muller Si No

0 19,5 27,8 20,6 18,5 13,0 15,2 41,4 18,0 28,8

1 a 4 32,8 27,8 34,3 32,8 26,1 32,1 36,2 31,8 38,5

5 a 8 18,5 16,7 15,4 21,8 26,1 19,9 12,1 19,8 11,5

9 a 12 11,6 11,1 13,1 10,1 8,7 13,4 3,4 11,7 11,5

13 a 16 8,4 5,6 10,3 5,0 13,0 9,4 3,4 8,8 5,8

17 a 20 4,5 5,6 3,4 5,9 4,3 5,4 - 4,9 1,9

21 a 24 2,1 - 0,6 4,2 4,3 1,8 3,4 2,5 -

25 a 28 1,2 5,6 1,1 0,8 - 1,4 - 1,1 1,9

29 a 32 1,2 - 1,1 0,8 4,3 1,4 - 1,4 -

Media 6,29 5,83 6,14 6,21 8,17 6,95 3,16 6,61 4,56

D. Típica 6,61 7,16 6,38 6,57 8,11 6,74 4,92 6,70 5,86

As puntuacións globais medias obtidas no AUDIT nos sucesivos cortes  oscilan entre o
máximo de 6,29 puntos, rexistrado no momento da incorporación a PTDO, e o mínimo de
4,87 puntos, rexistrado no corte dos 6 meses (figura 6.56). Esta evolución parece indicar que
o impacto positivo que a incorporación nun PTDO ten nos hábitos de consumo de alcohol
dos pacientes se vai diluíndo progresivamente a medida que pasa o tempo.

A comparación das puntuacións obtidas no AUDIT nos distintos momentos de observa-
ción confirma o retroceso dos bebedores de risco (9 ou máis puntos), que pasaron de
representar o 29% dos pacientes ao inicio do tratamento ao 15,5% no corte dos 24 meses
(figura 6.57). Pola súa banda, a porcentaxe de pacientes con sospeita de dependencia al-
cohólica (21 ou máis puntos) reduciuse do 4,5% ao inicio do tratamento ao 3,2% aos 24
meses.

Figura 6.56. 
Puntuación media obtida no AUDIT 

en diferentes puntos de corte.
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Cando se cumprían 24 meses da incorporación a PTDO, obsérvase que se mantén certa
polarización nos hábitos de consumo de alcohol dos pacientes: un 21,2% mantívose absti-
nente no último mes e un 16,6% realizou consumos de risco, un 3,2% deles con sospeita
dependencia alcohólica.

Figura 6.57. 
Comparación das puntuacións obtidas no test AUDIT no 

momento da súa incorporación a PTDO e aos 6, 12, 18 e 24 meses de
permanencia no tratamento (%).
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Un aspecto relativamente pouco investigado en relación coa avaliación da efectividade
dos PTDO é a influencia que nos resultados obtidos no contexto destes programas exercen
as expectativas coas cales acceden os pacientes ao tratamento e o seu maior ou menor grao
de implicación ou compromiso con este. Para afondar nesta cuestión, analízanse a conti-
nuación dúas  dimensións básicas relacionadas coa disposición coa que os pacientes encaran
o tratamento: 

■ A reiteración dos esforzos dos pacientes para superar os problemas de abuso ou de-
pendencia de opiáceos (realización de tratamentos previos).

■ A motivación ou implicación dos pacientes no proceso terapéutico, medida a través
da vía de acceso ao tratamento, o tipo de demanda inicialmente formulada ao cen-
tro de tratamento e o grao de motivación que os profesionais encargados da
atención dos pacientes perciben neles. 

7.1. Tratamentos previos realizados polos pacientes  

A gran maioría de pacientes (84,5%) realizaran tratamentos previos en centros profe-
sionais acreditados antes da súa incorporación a PTDO (táboa 7.1). Os varóns e os pacientes
de máis idade eran os que, con maior frecuencia, realizaran tratamentos previos.

Táboa 7.1. Realización tratamentos previos á incorporación a PTDO segundo sexo e idade (%)

TRATAMIENTOS TOTAL IDADE SEXO
PREVIOS 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller

SI 84,5 50,0 86,3 86,6 87,0 77,6 77,6

NON 15,5 50,0 13,7 13,4 13,0 14,1 22,4

Os pacientes previamente tratados realizaran unha media de 3,2 tratamentos, sen que
o sexo ou a idade introducisen variacións notables no número de tratamentos realizados
(táboa 7.2). 

Táboa 7.2. Número de tratamentos realizados de forma previa á incorporación a PTDO segundo sexo
e idade. Base: 283 pacientes con tratamentos previos.

Nº DE TOTAL IDADE SEXO
TRATAMIENTOS 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller

1-2 49,1 44,4 51,7 44,7 55,0 49,2 48,9

3-4 28,6 33,3 28,5 29,1 25,0 29,4 24,4

5 ou máis 17,0 22,2 13,2 21,4 20,0 16,4 20,0

Ns/Nc 5,3 - 6,6 4,9 - 5,0 6,7

Media 3,18 3,44 3,04 3,36 3,15 3,17 3,24

D. Típica 2,46 2,91 2,41 2,52 2,32 2,37 2,94

7 .  E x p e c t a t i v a s  d o s  p a c i e n t e s  
f r e n t e  a o  t r a t a m i e n t o
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Case a metade dos pacientes previamente tratados (45,6%) realizaran múltiples inten-
tos (3 ou máis) para superar a súa adicción antes de incorporarse a PTDO (figura 7.1). Este
dato apuntaría que os PTDO son, en moitos casos, unha opción terapéutica á que se acce-
de tras fracasar noutras modalidades de tratamento.   

7.2.  Vía de acceso ao programa 

A fonte de referencia ou vía de acceso ao centro de tratamento é unha variable á que
tradicionalmente se lle outorgou certa importancia como preditora da efectividade dos tra-
tamentos no campo das drogodependencias. En xeral, considérase que, canto máis libre ou
autónoma é a decisión de iniciar un tratamento, maiores son as probabilidades de manter
a adherencia e de completar con éxito este. 

A iniciativa do propio paciente (71,3%) e a suxestión/presión dos familiares ou amigos
(11,6%) son as vías principais de acceso aos PTDO (figura 7.2). Outras vías, como a deriva-
ción dende outros servizos de tratamento das drogodependencias (4,2%), hospitais ou
servizos de saúde (3,3%), servizos de atención primaria (2,7%) ou servizos sociais (0,6%) ou
as motivacións legais (3,9%), son utilizadas só por unha reducida porcentaxe de pacientes
que acceden a PTDO.

Figura 7.1. 
Número de tratamentos realizados previos 

á incorporación a PTDO (%).
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A iniciativa do paciente como vía de acceso ao PTDO é máis prevalente entre os pa-
cientes de maior idade (o seu peso aumenta a medida que o fai a idade cronolóxica dos
pacientes) e entre os casos previamente tratados. Pola contra, a influencia ou presión exer-
cida por familiares ou amigos ten un maior peso canto máis novos son os pacientes e entre
os casos que non recibiron tratamento previo, ao igual que acontece entre as mulleres (tá-
boa 7.3).. 

Táboa 7.3. Vía de acceso (fonte de referencia) dos pacientes ao PTDO segundo sexo, idade e
realización ou non de tratamentos previos (%).

VÍA DE TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
ACCESO 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Iniciativa propia 71,3 66,7 66,9 77,3 78,3 71,8 69,0 72,4 65,4

Familiares/amigos 11,6 16,7 14,3 8,4 4,3 10,5 17,2 9,2 25,0

Outro servicio Tto. 4,2 5,6 4,6 3,4 4,3 4,3 3,4 4,9 -
Drogodependencias

Motivación legal 3,9 - 3,4 5,0 4,3 4,0 3,4 3,9 3,8

Hospital/Serv. Saude 3,3 5,6 2,9 2,5 8,7 3,6 1,7 3,5 1,9

Medico xeral/ 2,7 5,6 2,9 2,5 - 2,9 1,7 2,5 3,8
Atención Prim.

Servicios sociais 0,6 - 1,1 - - 0,4 1,7 0,7 -

Empresa/ 0,6 - 1,1 - - 0,4 1,7 0,7 -
empregador

Outros 1,2 - 1,7 0,8 - 1,4 - 1,4 -

Ns/Nc 0,6 - 1,1 - - 0,7 - 0,7 -

Figura 7.2. 
Vías de acceso dos pacientes aos PTDO (%).
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Entre os pacientes que acceden aos PTDO por motivacións de carácter legal (vía pre-
sente en tan só o 3,9% dos casos), na súa maior parte fixérono a través de derivacións
realizadas dende centros carcerarios (figura 7.3). 

Durante anos resaltouse a importancia que tiña que a incorporación dos pacientes aos
tratamentos tivese carácter voluntario, para que estes  puidesen concluír con éxito. Non
obstante, existen datos que apuntan que as presións exercidas polos familiares e polo sis-
tema xudicial poden ser moi importantes á hora de conseguir que os pacientes se
manteñan no tratamento; unhas presións que, dalgún xeito, virían suplir a falta de moti-
vación dos suxeitos (NIDA, 1999). Son diversos os estudos que avalarían a idea de que o
tratamento das drogodependencias non necesita ser voluntario para ser efectivo (NIDA;
1988; ANDREWS, D.A.; 1995; HARLAND, A.T.; 1996). 

Aínda que o impacto que as motivacións de carácter xurídico-legal teñen sobre a efec-
tividade dos tratamentos é unha cuestión que xera aínda controversias entre os
profesionais dos servizos asistenciais, parece aceptarse, cada vez máis, a utilidade dos tra-
tamentos obrigatorios das drogodependencias. Neste sentido, hai que apuntar o que sinala
o NIDA no seu documento Principios de tratamentos para a drogadicción: unha guía base-
ada en investigacións (NIDA, 2000):

“O tratamento non ten que ser voluntario para ser efectivo. O proceso de tratamento
pode ser facilitado grazas a unha forte motivación. As sancións ou os premios dentro da fa-
milia, do ambiente laboral ou do sistema de xustiza criminal poden incrementar
significativamente as porcentaxes de individuos que entren e que se manteñan dentro de
programas de tratamento para a drogadicción, así como o seu éxito”.

Figura 7.3. 
Natureza da motivación legal. Base: pacientes que acceden 

a PTDO por motivacións de tipo legal.
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7.3. Demanda inicial dos pacientes   

A análise da demanda inicial formulada polos pacientes que finalmente acceden a PT-
DO pon de relevo que a dispensa de metadona é só requirida por dous de cada tres
pacientes (66,6%). Resulta, pois, evidente que, en polo menos un de cada tres pacientes in-
corporados a PTDO, os profesionais das UAD realizan un traballo de reconversión da
demanda ou de canalización daquelas inespecíficas ou inadecuadas cara a estes programas
(figura 7.4)

A demanda de metadona é máis prevalente entre os pacientes de maior idade, entre as
mulleres e entre aqueles que realizaron tratamentos previos (táboa 7.4).

Táboa 7.4. Demanda inicial dos pacientes incorporados a PTDO segundo sexo, idade e realización ou
non de tratamentos previos (%).

DEMANDA TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
INICIAL 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Metadona 66,6 66,7 62,3 71,4 73,9 65,7 70,7 67,8 59,6

Desintoxicación 15,3 16,7 18,3 13,4 4,3 15,9 13,8 15,9 13,5

Psicoterapia 2,7 - 4,0 1,7 - 3,2 - 2,5 3,8

Naltrexona 2,1 - 2,3 0,8 8,7 2,5 - 2,5 -

Desintox. Hospital. 1,8 - 2,9 - 4,3 1,8 1,7 1,8 1,9

Internam. en C.T. 1,2 - 1,7 - 4,3 1,4 - 1,1 1,9

Unidade de Día 0,6 - 1,1 - - 0,7 - 0,7 -

Medic. urxencia 0,3 - - 0,8 - 0,4 - 0,4 -

Non especifica 6,3 11,1 5,7 7,6 - 5,8 8,6 4,3 17,3

Outros 0,3 - 0,6 - - 0,4 - 0,4 -

Ns/Nc 2,7 5,6 1,1 4,2 4,3 2,2 5,2 2,8 1,9

Figura 7.4. 
Demanda inicial formulada polos pacientes que acceden a PTDO (%).
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7.4. Motivación dos pacientes fronte ao tratamento   

O grao de motivación dos pacientes fronte ao tratamento foi considerado tradicional-
mente como un dos principais factores prognóstico dos resultados que se pretenden
conseguir con este. Tal como destaca o National Institute on Drug Abuse, entre os factores
que máis inflúen na decisión dos pacientes de incorporárense a un programa de tratamen-
to e de manterse neste está a motivación que estes teñan para cambiar o seu
comportamento de uso de drogas, o que condiciona de forma directa as perspectivas de
éxito do tratamento, dado que é imprescindible un período mínimo de permanencia neste
para que os pacientes poidan recibir os seus beneficios (NIDA, 2000). Dada a relevancia des-
ta variable prognóstico, optouse por realizar unha dobre aproximación ao grao de
motivación dos pacientes: unha indirecta, a través da vía de acceso ao PTDO, xa analizada,
e outra directa, a través da avaliación que desta realizan os profesionais das UAD encarga-
dos da súa atención. 

O grao de motivación que, a xuízo dos profesionais, tiñan os pacientes no momento de
incorporase ao PTDO, medido nunha escala de 1 a 5 (onde 1 sería “nada motivado” e 5
“moi motivado”), situábase como media en 3,7 puntos. Este dato confirmaría a existencia
dun elevado nivel de motivación inicial entre os pacientes incorporados a PTDO. A xuízo
dos profesionais das UAD, o 54,6% dos pacientes contarían con bastante ou moita motiva-
ción, fronte a só o 8,1%, que tería ningunha ou pouca motivación (figura 7.5).

As variables sexo, idade e a realización ou non de tratamentos previos afecten de xeito
significativo os niveis medios de motivación dos pacientes (táboa 7.5). 

Figura 7.5.
Grao de motivación dos pacientes no momento 

da súa incorporación a PTDO (%).
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(*) O resto de valores, ata completar o
100%, correspóndese con casos
descoñecidos.

Táboa 7.5. Grao de motivación dos pacientes no momento da súa incorporación a PTDO segundo sexo,
idade e realización ou non de tratamentos previos (% e medias).

GRAO DE TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
MOTIVACIÓN 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

(1) Nada motivado 1,8 5,6 2,9 - - 1,8 1,7 2,1 -

(2) Pouco motivado 6,3 5,6 6,9 5,0 8,7 6,9 3,4 6,4 5,8

(3) Regular 34,6 38,9 33,7 35,3 34,8 34,7 34,5 36,7 23,1

(4) Bastante 31,3 22,2 32,6 31,1 30,4 32,9 24,1 31,4 30,8
motivado

(5) Moi motivado 23,3 22,2 21,1 26,1 26,1 22,0 29,3 20,5 38,5

Ns/Nc 2,7 5,6 2,9 2,5 - 1,8 6,9 2,8 1,9

Media 3,70 3,53 3,64 3,80 3,74 3,68 3,81 3,64 4,04

D. Típica 0,96 1,12 0,99 0,90 0,96 0,96 0,99 0,96 0,94

Ao longo do período de observación, vese como, dende o momento da incorporación a
PTDO, se foi reducindo progresivamente a percepción que os profesionais teñen do grao
de motivación dos pacientes. Os valores medios asignados á motivación dos pacientes fo-
ron de 3,70, 3,43, 3,28, 3,30 e 3,27 puntos nos cortes efectuados, respectivamente, ao inicio
do tratamento e aos 6, 12, 18 e 24 meses deste. Neste período de 24 meses, a porcentaxe
de pacientes cunha alta motivación pasou do 54,6% ao 33,6%, en tanto que a daqueles
cunha baixa motivación se incrementou do 8,1% ao 16,4% (figura 7.6). Figura 7.6.     

Figura 7.6. 
Evolución da motivación dos pacientes fronte ao tratamento, en 

opinión dos profesionais encargados da súa atención, tras 24 meses da
súa incorporación a PTDO (%).
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8 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d o  
t r a t a m e n t o  o f e r t a d o

8.1. Obxetivo básico da intervención cos pacientes  

Os PTDO tratan de promover alternativas de tratamento orientadas á abstinencia e a re-
ducir os riscos e danos asociados ao consumo de opiáceos, procurando complementar
ambos os dous obxectivos, o cal non significa que todos os pacientes sexan susceptibles de
alcanzar as mesmas metas. Por esta razón, no contexto destes programas resáltase para ca-
da paciente a consecución dun destes dous obxectivos. 

Despois de transcorridos 24 meses dende a incorporación dos pacientes a tratamento en
PTDO, o logro da abstinencia continúa sendo o obxectivo maioritario (64,4%) perseguido
coa intervención (figura 8.1).

Entre os pacientes máis novos o obxectivo do logro da abstinencia alcanza as súas  má-
ximas frecuencias (táboa 8.1). 

Táboa 8.1. Obxectivo básico da intervención cos pacientes logo de 24 meses da súa incorporación a
PTDO segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (%).

OBXECTIVO TOTAL IDADE  (anos) SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Logro abstinencia 64,4 80,0 64,1 64,0 55,6 64,8 62,5 63,3 71,4

Redución danos 25,6 13,3 25,2 26,7 33,3 25,7 25,0 25,6 25,7

Ns/Nc 10,0 6,7 10,7 9,3 11,1 9,5 12,5 11,2 2,9

Figura 8.1. 
Obxectivo básico da intervención que se vai desenvolver 

cos pacientes aos 24 meses da súa incorporación a PTDO (%).
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Na evolución do obxectivo básico que se persegue coa participación dos pacientes en
PTDO, ao longo dos 24 meses en que se mantivo a observación, é posible destacar dous pro-
cesos diferenciados (figura 8.2):

■ Aos seis meses do inicio do tratamento prodúcese un reaxuste nos obxectivos, redu-
cíndose en 8,3 puntos a porcentaxe de pacientes nos que a intervención se orienta,
basicamente, ao logro da abstinencia.

■ A partir dos seis meses de tratamento mantense un importante nivel de estabilida-
de nos obxectivos, que continúan maioritariamente orientados ao logro da
abstinencia.

8.2. Nivel de esixencia aos pacientes

Cando se facían 24 meses da incorporación dos pacientes a PTDO, o nivel de esixencia es-
tablecido aos pacientes continuaba sendo, en liñas xerais, medio-alto. O 32,8% dos
pacientes tería un nivel de esixencia alto (suma das categorías “bastante esixente” e “moi
esixente”), fronte ao 20,8% que tería un nivel de esixencia baixo (suma das categorías nada
e pouco esixente). No restante 34,8% dos casos o nivel de esixencia sería medio (figura 8.3).
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Figura 8.2. 
Evolución do obxectivo básico da intervención cos pacientes 

ao longo dos 24 meses de observación (%). Base: pacientes que 
continúan en tratamento.
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A puntuación media asignada polos profesionais ao nivel de esixencia establecida aos pa-
cientes, nunha escala de 1 (“nada esixente”) a 5 (“moi esixente”), é de 3,16 puntos, cunha
desviación típica de 1,07 puntos. Os niveis de esixencia son lixeiramente superiores entre os
paciente de maior idade e os que se incorporan por primeira vez a tratamento (táboa 8.2).

Táboa 8.2. Nivel de esixencia establecido polo programa tras 24 meses de tratamento en PTDO
segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (% e medias).

NIVEL TOTAL IDADE  (anos) SEXO TRAT. PREVIO
DE EXIGENCIA 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

(1) Nada esixente 7,2 6,7 6,9 8,1 5,6 7,6 5,0 8,4 -

(2) Poco esixente 13,6 13,3 15,3 10,5 16,7 11,9 22,5 12,1 22,9

(3) Regular 34,8 60,0 32,8 34,9 27,8 37,1 22,5 34,9 34,3

(4) Bastante 23,2 13,3 22,9 25,6 22,2 22,4 27,5 23,3 22,9
esixente

(5) Muy esixente 9,6 - 9,2 10,5 16,7 9,5 10,0 8,4 17,1

Ns/Nc 116 6,7 13,0 10,5 11,1 11,4 12,5 13,0 2,9

Media 3,16 2,86 3,14 3,22 3,31 3,16 3,17 3,13 3,35

Desviación típica 1,07 0,74 1.08 1,10 1.07 1.07 1,12 1,08 1,04

Con respecto á situación existente ao inicio do tratamento e aos sucesivos cortes efec-
tuados aos 6, 12, 18 e 24 meses da incorporación ao PTDO, produciríase unha lixeira
redución na porcentaxe de pacientes adscritos ás categorías “bastante” ou “moi esixente”
(figura 8.4), así como na media xeral de esixencia, que pasou de 3,43 puntos ao inicio do
tratamento a 3,16 despois de transcorridos 24 meses.

Figura 8.3. 
Nivel de esixencia establecido aos pacientes tras 24 meses de

permanencia en PTDO (%).
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8.3. Características das intervencións desenvolvidas 
cos pacientes    

8.3.1. Intervencións desenvolvidas cos pacientes

Cando transcorreran 24 meses do inicio do tratamento, as intervencións desenvolvidas
cos pacientes nos últimos 30 días (á marxe da toma do substitutivo) concentrábanse en ca-
tro áreas básicas: médico/psiquiátrica (46,8%), psicolóxica individual (29,2%), enfermería
(24,4%) e traballo social (15,2%). As intervencións de tipo ocupacional (4,4%) e psicolóxi-
cas de carácter grupal (1,6%) eran recibidas por unha reducida porcentaxe de pacientes
(figura 8.5).
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Figura 8.4. 
Evolución dos niveis de esixencia establecidos aos pacientes 

ao longo dos 24 meses de observación (%).
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Figura 8.5. 
Intervencións despregadas cos pacientes que continúan en estudo 24

meses despois da súa incorporación a PTDO. Resposta múltiple (%). 
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Os pacientes máis novos, as mulleres e aqueles que non realizaran tratamentos previos
son os que reciben, como media, un maior número de intervencións por parte dos diferen-
tes profesionais das UAD (táboa 8.3).

Táboa 8.3. Intervencións desenvolvidas nos últimos 30 días cos pacientes en distintas áreas, tras 24
meses da súa incorporación a PTDO, segundo sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos
(% e medias). Resposta múltiple.

TIPO DE TOTAL IDADE  (anos) SEXO TRAT. PREVIO
INTERVENCIÓN 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

Medico/psiquiátrica 46,8 66,7 44,3 48,8 38,9 44,8 57,5 45,1 57,1

Enfermería 24,4 33,3 22,9 20,9 44,4 25,2 20,0 21,9 40,0

Psicolóxica individual 29,2 33,3 34,4 23,3 16,7 29,0 30,0 28,4 34,3

Psicolóxica grupal 1,5 6,7 - 2,3 5,6 1,4 2,5 1,4 2,9

Traballo Social 15,2 13,3 16,8 14,0 11,1 14,3 20,0 14,0 22,9

Ocupacional 4,4 20,0 4,6 2,3 - 3,3 10,0 3,7 8,69

Formación laboral 0,8 - 1,5 - - 1,0 - 0,9 -

Outras 0,8 - 0,8 1,2 - - 5,0 0,9 -

Ns/Nc 22,8 13.3 20,6 27,9 22,2 22,4 25,0 24,2 14,3

Media 1,60 2,00 1,58 1,56 1,50 1,53 1,93 1,53 1,93

D. Típica 0,86 0,88 0,86 0,88 0,63 0,79 1,11 0,76 1,23

O número de intervencións recibidas polos pacientes durante o último mes, distintas á
dispensa do substitutivo opiáceo, fóronse reducindo progresivamente ao longo do período
de observación, dende as 3,42 intervencións no momento do inicio do tratamento en PT-
DO ás 1,60 aos 24 meses (figura 8.6).

Figura 8.6. 
Evolución do número de intervencións realizadas nos últimos 
30 días cos pacientes ao longo dos 24 meses transcorridos 

dende a súa incorporación a PTDO (medias).
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As intervencións reducíronse en practicamente todas as áreas, salvo as ocupacionais,
formativo/laborais e psicolóxicas grupais, que rexistran lixeiros incrementos, aínda que con-
tinúan en niveis case testemuñais. As intervencións na área médico/psiquiátrica (cun
descenso de 43,1 puntos porcentuais), de traballo social (23,0 puntos) e psicolóxica indivi-
dual (20,7 puntos) son as que maiores retrocesos rexistraran (táboa 8.4). 

Táboa 8.4. Evolución no número de intervencións realizadas cos pacientes nos últimos 30 días,
durante o período de observación, en distintas áreas (%). Resposta múltiple.

TIPO DE CORTE CORTE CORTE CORTE CORTE DIFERENCIAL
INTERVENCIÓN INICIAL 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES inicio/24 Meses

Medico/psiquiátrica 89,9 59,5 51,3 46,2 46,8 - 43,1

Enfermería 33,4 29,4 26,7 28,1 24,4 - 9,0

Psicolóxica individual 49,9 36,5 36,4 36,7 29,2 - 20,7

Psicolóxica grupal 1,2 4,8 3,0 2,0 1,5 + 0,3

Traballo Social 38,2 20,6 17,4 17,1 15,2 - 23,0

Ocupacional 2,4 3,6 2,5 1,5 4,4 + 2,0

Formación laboral 0,3 2,0 1.3 0,0 0,8 + 0,5

Outras 0,6 1,6 1,7 1,5 0,8 + 0,2

Ns/Nc 3,3 18,3 17,8 17,1 22,8 + 19,5

Media 2,23 1,96 1,71 1,61 1,60 - 0,63

As causas desta redución xeral no número de intervencións, cun descenso de 0,63 pun-
tos na media xeral, son diversas. Por un lado, no momento do inicio do tratamento
prodúcense intervencións con fins diagnósticos, que non teñen continuidade cando se des-
carta a ausencia de problemas relevantes nunha determinada área. 

Por outro, a melloría dos pacientes a medida que progresa o tratamento fai innecesa-
ria intervir en certas áreas. A pesar diso, constátase que unha significativa porcentaxe de
pacientes non recibiu intervencións nunha serie de áreas consideradas como claves no tra-
tamento das drogodependencias, en moitas ocasións por rexeitar estas  os propios
pacientes.

8.3.2. Participación da familia no tratamento

Numerosos estudos apuntan o papel relevante que a participación dos familiares de-
sempeña como factor prognóstico dunha evolución máis positiva no tratamento das
drogodependencias. 

A participación da familia no tratamento mantívose nun nivel medio/ baixo dende a in-
corporación dos pacientes a PTDO, momento no que se rexistrou a presenza dun 43,9% de
pacientes que contaban coa colaboración da familia. Só no corte efectuado aos 24 meses
de observa unha lixeira redución desta, ata se situar no 38,0% (figura 8.7). 
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A meirande parte das familias que participan no tratamento fano, maioritariamente, a
través de actividades individuais, e é moi reducida a súa participación en actividades de ca-
rácter grupal (táboa 8.5).

Táboa 8.5. Evolución da participación familiar no tratamento ao longo do período de observación (%).

PARTICIPACIÓN CORTE CORTE CORTE CORTE CORTE
FAMILIARES INICIAL 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES

SI, en actividades 42,1 41,7 40,7 41,7 36,8
Individuais

SI, en actividades 0,9 0,8 — 0,5 —
grupais

SI, en ambas as dúas 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2

NON 52,8 48,4 48.3 47,2 51,2

Ns/Nc 3,3 7,9 9,7 9,5 10,8

8.4. Asistencia dos pacientes ao centro de tratamento

O nivel de frecuentación dos pacientes do servizo asistencial responsable do desenvol-
vemento do PTDO, polo menos nos estadios iniciais do tratamento, é sinalado pola
bibliografía científica como un importante factor prognóstico da eficacia destes progra-
mas. En xeral, canto maior é a frecuencia coa que os pacientes asisten ao centro de
tratamento, mellor é a evolución neste, dado que, presumiblemente, estes reciben unha
atención profesional máis intensa. 

Despois de 24 meses dende a súa incorporación a PTDO, o número de asistencias (días)
dos pacientes ao centro de tratamento nos últimos 30 días, para participar en actividades
distintas da administración do substitutivo opiáceo, foi de 2,34. A desagregación dos niveis
de frecuentación por intervalos apunta que o 37,2% dos pacientes acudiu á UAD unha ou
menos veces ao mes, mentres que outro 31,2% o fixo cunha frecuencia quincenal ou se-
manal e un 9,2% cunha frecuencia superior a unha vez á semana (figura 8.8). 

Figura 8.7. 
Evolución da participación da familia no tratamento tras 24 meses 

de producirse a incorporación a PTDO (%). Base: pacientes que continúan
en estudo.

INICIO 6 MESES 18 MESES 24 MESES
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Os niveis de frecuentación do servizo asistencial reducíronse, nos seus valores Medios,
dende as 2,79 asistencias rexistradas no corte efectuado aos 6 meses de iniciado o PTDO ata
as 2,34 asistencias observadas aos 24 meses (figura 8.9).

Figura 8.8. 
Nivel de frecuentación do centro asistencial nos últimos 30 días, 

para actividades distintas da administración do substitutivo, 
tras 24 meses de iniciado o tratamento (%).

37,2%
22,4%

9,2%31,2%

Mensual (0-1 día en último mes)

Quincenal ou semanal (2-4 días mes)

> a 1 vez en semana ( 5 ou máis días ao mes)

Ns/Nc

Figura 8.9. 
Evolución dos niveis de frecuentación do centro asistencial 

ao longo dos 24 meses de observación (media días 
de asistencia nos últimos 30 días).

6 MESES 18 MESES 24 MESES

1

2
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8.5. Dispensación de substitutivos

8.5.1. Dose de substitutivo dispensada

Numerosos autores (HARGREAVES, W. A.; 1983; DOLE, V. P.; 1989; HUBBARD, R. L. et al.;
1989; BALL, J. C. e ROSS, A.; 1991) coinciden en sinalar o nivel de dose de substitutivo dis-
pensado como o principal factor para predicir a eficacia dos PTDO, apuntando a existencia
dunha clara relación entre a dispensa de doses elevadas, altos niveis de retención e unha
importante redución do consumo de opiáceos. 

Aínda que se sinalou de forma reiterada que os programas que subministran doses máis
altas conseguen unha maior capacidade de retención dos pacientes, con iso increméntan-
se tamén os riscos de que aparezan efectos secundarios e interaccións con outros
medicamentos, máxime se se ten en conta que unha gran parte dos pacientes seguen va-
rios tratamentos farmacolóxicos de modo simultáneo. Por outra banda, son múltiples as
evidencias que demostran que algúns pacientes continúan consumindo opiáceos a pesar de
recibir doses altas de metadona ou doutros substitutivos. 

A pesar da importancia que os niveis de substitutivo que se dispensa teñen nos resulta-
dos dos PTDO, estase moi lonxe de establecer cales son as “doses axeitadas” (PARRINO, M.
W.; 1993). Existen, de feito, dous modelos de dispensa, un centrado na prescrición de doses
altas, que ten por obxectivo anular os efectos euforizantes da heroína e diminuír o desexo
de consumir esta droga, e outro centrado en dispensar doses baixas para intentar a estabi-
lización dos pacientes con doses mínimas suficientes para superar a abstinencia. 

Establecer cal é a dose de substitutivo axeitada (dose mínima suficiente para ter ocupa-
dos os receptores opiáceos entre doses e evitar tanto a euforia ou suba como a síndrome
de abstinencia), dentro dunhas marxes razoables de seguridade, é un proceso que depen-
derá de cada suxeito e que precisa de axustes sucesivos. Convén sinalar que non existe
unanimidade en canto ás estratexias que se deben seguir nas doses iniciais e durante a fa-
se de indución entre as distintas redes asistenciais, nin sequera entre os diferentes centros
e profesionais dunha mesma rede asistencial. Mentres que algúns servizos optan por co-
mezar proporcionando doses suficientemente elevadas, capaces de garantir a ausencia da
síndrome de abstinencia, pero que implican un maior nivel de risco para o paciente, outros
apostan por proporcionar, inicialmente, doses seguras, que son axustadas á alza progresi-
vamente. 

A situación complícase aínda máis se se ten en conta que unha ampla maioría dos pa-
cientes son policonsumidores de drogas. O impacto de substancias como a cocaína,
consumida polo 63,6% dos pacientes cando se cumprían 6 meses da incorporación a PTDO,
non só pode influír na capacidade dos substitutivos opiáceos para bloquear certa sintoma-
toloxía, senón que pode condicionar o valor prognóstico da variable “dose dispensada” na
efectividade dos PTDO. 

Recentes estudos suxiren que a maior efectividade se obtén con doses maiores aos 60
mg/día e que o rango de estabilización axeitado oscilaría entre os 50 e os 150 mg/día (CA-
BREIRA, J. e GUILLÉN, J. L.; 1998; PELLÍN, M. C. et al.; 2000; FHIMA, A. et al.; 2001; FARRÉ M.
et al.; 2002). Non obstante, os resultados de diversas investigacións apuntan que non exis-
te relación entre a dose de substitutivo dispensada e os niveis de retención no tratamento
(STRAIN, E. C. et al.; 1999; PELLÍN et al.; 2000; FHIMA, A. et al.; 2001; FARRÉ, M. et al.; 2002;
CAMACHO, I. et al.; 2003). 

O Catálogo de programas asistenciais do Plan de Galicia sobre Drogas (PGD, 2004) esta-
blece que a dosificación de substitutivos debe seguir unhas pautas, co fin de lles
proporcionar aos pacientes a dose axeitada para producir os efectos desexados (previr sín-
tomas de abstinencia, diminuír o desexo de opiáceos e bloquear os efectos da heroína e
outros opiáceos), sen producir euforia nin efectos secundarios indesexables, durante o tem-
po pertinente e atendendo aos límites de eficacia e seguridade. Pautas que se sintetizan en
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comezar administrando unha dose inicial segura (de 20-30 mg/día), que deberá axustarse
progresivamente ata a súa estabilización, en función das características do paciente, ata al-
canzar a dose óptima en cada caso, que para a maioría de pacientes estará arredor dos 80
mg/día. 

A dose de substitutivo dispensada cando os pacientes cumprían vinte e catro meses de
tratamento situábase, como media, en 46,49 miligramos diarios. Se se analiza a distribución
destas doses por intervalos, segundo a agrupación que aparece recollida na táboa 8.6, é po-
sible establecer a seguinte tipoloxía en función do substitutivo administrado (figura 8.11):
o 38,0% dos pacientes recibe doses de substitutivo baixas (inferiores aos 39 miligramos dia-
rios), o 30,4% doses medias (entre 40 e 59 miligramos diarios), o 16,8% doses medias/altas
(entre 60 e 79 miligramos diarios) e o 13,2% doses altas (80 ou máis miligramos diarios).

As doses medias diarias de substitutivos dispensadas son superiores entre os pacientes
previamente tratados (48,32 mg) ca entre aqueles que acceden por primeira vez a trata-
mento (35,45 mg), tal e como pode comprobarse na táboa 8.6. 

Figura 8.10. 
Dose de substitutivo dispensada aos pacientes aos 24 meses de

tratamento (%).

38,0%

18,4%

13,2%

16,8%

30,4%
BAIXA: 1 a 39 mg

MEDIA: 40 a 59 mg

MEDIA/ALTA: 60 a 79 mg

ALTA: 80 y + mg

Ns/Nc

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  12:00  Página 140



C A R A C T E R Í S T I C A S  D O  T R A T A M E N T O  O F E R T A D O 141

Táboa 8.6. Dose diaria de substitutivo dispensada aos pacientes aos 24 meses de tratamento segundo
sexo, idade e realización ou non de tratamentos previos (% e medias).

DOSIS DIARIA TOTAL IDADE SEXO TRAT. PREVIO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 e máis Varón Muller Si Non

DOSES BAIXAS: 1 A 39 MG./DÍA

1 a 19 mg. 12,8 - 13,0 15,1 11,1 13,8 7,5 11,6 20,0

20 a 39 mg. 25,2 26,7 23,7 27,9 22,2 24,3 30,0 23,3 37,1

DOSES MEDIA: 40 A 59 MG./DÍA

40 a 59 mg. 13,6 6,7 13,7 16,3 5,6 13,8 12,5 14,9 5,7

DOSES MEDIA/ALTA: 60 A 79 MG./DÍA

60 a 79 mg. 16,8 13,3 15,3 163 33,3 16,2 20,0 17,7 11,4

DOSES ALTA: 80 O MÁS MG./DÍA

80 a 99 mg. 8,0 6,7 8,4 7,0 11,1 9,0 2,5 7,9 8,6

100 ou máis 5,2 - 6,9 3,5 5,6 5,2 5,0 6,0 -

Ns/Nc 18,4 46,7 19,1 14,0 11,1 17,6 22,5 18,6 17,1

MEDIA 46,49 44,38 48,07 43,42 51,31 46,76 45,32 48,32 35,45

D. Típica 31,05 19,44 32,11 30,90 29,08 32,00 25,61 31,88 23.09

Destacar que, tal e como quedou patente dende o corte inicial, existen diferenzas subs-
tanciais nas doses dispensadas nas diferentes UAD, tanto no relativo ás doses medias
administradas aos pacientes (figura 8.12) como no número deles que se sitúan nos rangos
extremos e reciben doses baixas e altas (táboa 8.7).

Táboa 8.7. Pacientes aos que se lles proporcionaba doses baixas (1 a 39 mg/día) e altas (80 ou máis
mg/día) no corte inicial e aos 24 meses de tratamento segundo centros (%).

CENTROS PACIENTES CON DOSES BAIXAS PACIENTES CON DOSES ALTAS
1 a 39 mg/día (%) 80 ou máis mg/día (%)

INICIO 24 MESES INICIO 24 MESES

ACLAD 84,3 61,9 0,0 2,4

ASFEDRO 33,4 16,7 0,0 29,1

SANTIAGO 44,0 16,7 4,0 8,4

NOIA 0,0 0,0 50,0 80,0

RIBEIRA 53,8 12,5 5,9 6,3

CARBALLO 50,0 16,7 0,0 16,7

LUGO 30,0 12,5 0,0 25,0

MONFORTE   50.0 50,0 25,0 0,0

BURELA 28,6 20,0 28,6 20,0

OURENSE 57,2 47,3 0,0 5,3

CEDRO 36,2 37,5 22,7 18,8

VILAGARCIA 38,5 50,0 7,7 0,0

ALBORADA 47,8 53,3 15,3 13,3

PORRIÑO 18,2 62,5 36,4 12,5

CANGAS 25,0 ND 0,0 ND

PONTEVEDRA 25,0 33,3 16,6 22,2

O GROVE 50,0 25,0 0,0 50,0

TOTAL 47,2 38,0 8,4 13,2
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(*) Non están dispoñibles os datos de
Cangas para o corte dos 24 meses.

A dose media de substitutivo dispensada aos pacientes mantívose relativamente esta-
ble, con moderados incrementos durante os 24 meses de observación (figura 8.12). 

Figura 8.11 
Evolución das doses medias diarias de substitutivo dispensadas 

por centros (mg/día). Corte inicial e aos 24 meses.
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Respecto da situación existente no momento da incorporación a PTDO, reduciríase a
porcentaxe de pacientes que reciben dose de entre 1 e 59 mg/día, mentres aumentaron os
que reciben 60 ou máis mg (figura 8.13). 
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Figura 8.12. 
Evolución das doses medias diarias de substitutivo dispensadas ao longo

dos 24 meses de obsevación (mg./día).
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Figura 8.13. 
Evolución das doses diarias de substitutivo dispensadas 

na fase inicial do tratamento e aos 6, 12 e 18 e 24 meses 
de permanencia en PTDO (%).
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8.5.2. Modalidad de dispensa

O sistema de Take home ou dose para levar era a modalidade de dispensa maioritaria-
mente empregada cos pacientes cando se cumprían 24 meses do inicio do tratamento.
Aproximadamente a metade (48,8%) dos pacientes utiliza o sistema take home, fronte ao
31,6% que utiliza a modalidade presencial (Figura 8.14).

A medida que avanzaba o tratamento produciuse un cambio notable nas modalidades
de dispensa, cun descenso brusco na utilización da toma presencial. A partir do corte efec-
tuado aos 6 meses, a modalidade take home supera xa a toma presencial (Figura 8.15).
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Figura 8.14. 
Modalidade de dispensa utilizada aos 24 meses de tratamento (%). 

31,6%

19,6%48,8%

Toma presencial

Take home

Ns/Nc

Figura 8.15. 
Evolución de modalidade de dispensa do substitutivo opiáceo aos 24 meses

de producirse a incorporación a PTDO (%).
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Cando se cumpren 24 meses de tratamento, unicamente un 1,6% dos pacientes que uti-
liza o sistema take home recibe dose para un intervalo superior aos sete días  (Figura 8.16).

O período medio de utilización deste sistema por parte dos pacientes en take home é
de 16,44 meses, cunha desviación típica de 7,42 meses. Cómpre destacar que o 64,1% dos
pacientes leva utilizando este sistema 12 ou máis meses, en tanto que o 24,6% o usa den-
de o inicio do tratamento (Figura 8.17).

Figura 8.16. 
Número de días para os que se entregan as doses aos pacientes que 

levan 24 meses de tratamento (%). 
Base: pacientes que usan o sistema take home.

1,6%

9,8%

88,5%

Unha semana ou menos días

Dúas ou máis semanas

Ns/Nc

Figura 8.17. 
Período de utilización do sistema take home ao cumprírense  

24 meses do inicio do tratamento (%). 
Base: pacientes que se benefician do sistema take home.
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A presentación do substitutivo en comprimidos dispersables está amplamente xenerali-
zada. Esta modalidade é utilizada co 72,0% dos pacientes que segue en tratamento despois
de 24 meses, fronte ao 10,0% ao que se lle facilita o substitutivo mediante solución oral (no
restante 18,0% dos casos esta variable resulta descoñecida).

8.6. Características dos profesionais encargados da atención

As características dos equipos técnicos responsables do desenvolvemento dos progra-
mas de tratamento (experiencia, formación, suficiencia etc.) e as relacións deste cos
pacientes son outro dos factores que, de forma recorrente, se apuntan para explicar a efi-
cacia diferencial dos PTDO. Como tamén o son a calidade e cantidade dos servizos ou
intervencións (de tipo médico, social e psicolóxico) recibidas polos pacientes (McLELAN, A.
T. et al.; 1988; BALL, J. C. e ROSS, A.; 1991 e JOE, G.W. et al.; 1991). 

A análise do número de pacientes e profesionais dispoñibles nas 17 UAD participantes
no estudo, excluíndo o persoal administrativo e de apoio, permite constatar a existencia
dunha relación de 59 pacientes por profesional nos PTDO, cunha desviación típica de 20
puntos. Existen, non obstante, variacións moi importantes nestas relacións, que oscilan en-
tre os 90 pacientes por profesional de Alborada e os 13 de Monforte (táboa 8.8).

Táboa 8.8. Relación de pacientes por profesionais en PTDO, por centros.

CENTRO TOTAL PROFESIONAIS RATIO PACIENTES/ PROFESIONAL

ACLAD 18 69

ALBORADA 10 90

ASFEDRO 11 68

BURELA 5 20

CANGAS 6 42

CARBALLO 4 56

CEDRO 22 57

LUGO 9 29

MONFORTE 6 13

NOIA 4 30

O GROVE 5 21

OURENSE 8 66

PONTEVEDRA 8 65

PORRIÑO 6 40

RIVEIRA 8 42

SANTIAGO 13 35

VILAGARCIA 7 37

MEDIA 11 59

D. TÍPICA 5 20

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  12:00  Página 146



C A R A C T E R Í S T I C A S  D O  T R A T A M E N T O  O F E R T A D O 147

As áreas de farmacia (cunha relación de 863 pacientes por profesional), traballo social
(462) e enfermería (368) son as que rexistran as relacións máis elevadas. Pola súa banda, as
áreas ocupacional (242), médico/psiquiátrica (257) e de psicoloxía (273) son as que rexistran
as relacións máis reducidas (táboa 8.9). Non obstante, debe sinalarse a existencia dunha
enorme dispersión das relacións paciente/profesional nas distintas áreas segundo os cen-
tros. De feito, 8 das 17 UAD non contan nos seus PTDO con profesionais propios na área de
enfermería, mentres que 10 carecen de persoal de farmacia e 13 na área ocupacional.

Táboa 8.9. Relación pacientes/profesionais nas distintas áreas de intervención por centros. 

CENTROS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Médico/ Psicolóxica Enfermería Farmacia T. Social Ocupacional
Psiquiat.

ACLAD 309 412 177 1.236 412 0

ALBORADA 300 300 0 901 901 0

ASFEDRO 249 373 373 746 373 0

BURELA 100 50 0 0 100 0

CANGAS 250 125 0 0 250 0

CARBALLO 225 225 225 0 225 0

CEDRO 419 315 1.258 1.258 629 0

LUGO 132 88 132 263 263 0

MONFORTE 79 79 0 0 79 79

NOIA 121 121 0 0 121 0 

O GROVE 105 105 0 0 105 105

OURENSE 265 265 0 530 530 0

PONTEVEDRA 260 260 520 0 520 0

PORRIÑO 240 120 240 0 240 0

RIVEIRA 169 169 337 0 337 337

SANTIAGO 225 225 225 449 449 225

VILAGARCIA 129 129 0 0 258 0

Medias 257 273 368 863 462 242

O persoal técnico adscrito aos PTDO contaba cunha dilatadísima experiencia laboral en
recursos para a atención ás drogodependencias homologados, que, ao inicio do estudo se
situaba, como media, en 10 anos (táboa 8.10). 
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Táboa 8.10. Experiencia laboral media dos técnicos adscritos aos PTDO en recursos homologados de
atención ás drogodependencias (anos). 

CENTROS EXPERIENCIA LABORAL MEDIA 

ACLAD 10

ALBORADA 11

ASFEDRO 9

BURELA 8

CANGAS 14

CARBALLO 9

CEDRO 10

LUGO 9

MONFORTE 10

NOIA 11

O GROVE 11

OURENSE 10

PONTEVEDRA 12

PORRIÑO 11

RIVEIRA 10

SANTIAGO 12

VILAGARCIA 13

Media 10

D. Típica 1
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Coincidindo coa aplicación do cuestionario de seguimento aos seis, doce, dezaoito e vin-
te e catro meses de tratamento, facilitóuselles aos pacientes un breve cuestionario
autoadministrado co que se pretendía coñecer o seu grao de satisfacción con diferentes as-
pectos relacionados co tratamento que veñen recibindo no contexto dos PTDO. Os ítems do
cuestionario foron extraídos da escala Verona de satisfacción de usuarios, VSSS-MT. 

As cuestións abordadas eran as seguintes:  a) A impresión xeral dos pacientes sobre a
eficacia do centro de tratamento.  b) A impresión xeral sobre os servizos recibidos.  c) A efi-
cacia do centro na mellora das relacións persoais.  d) A eficacia do centro para mellorar a
capacidade de autocoidado dos pacientes. e) A capacidade dos profesionais do centro pa-
ra mellorar as habilidades sociais e laborais dos pacientes. 

Ademais de coñecer o grao de satisfacción xeral dos pacientes cos distintos aspectos an-
tes mencionados, analízase tamén a súa asociación con variables como son:

■ O nivel de esixencia que no contexto do PTDO se fixa para o paciente.

■ O tipo de actividades que se desenvolven cos pacientes. 

a) Eficacia xeral do centro

Cando se fan 24 meses de tratamento, os pacientes continúan atribuíndo un alto grao
de eficacia ás UAD á hora de axudalos a afrontar os seus problemas que, nunha escala de
1 (malísima) a 5 (excelente), alcanzaba unha puntuación media de 3,93 puntos (táboa 9.1).

As impresións positivas respecto da eficacia do centro (suma dos que teñen unha im-
presión xeralmente satisfactoria e excelente) aglutinaban o 72,7% das valoracións, fronte
ao 2,9% das impresións negativas (suma das categorías malísima e xeralmente insatisfac-
toria). 

Táboa 9.1. Impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro para axudarlles a afrontar os

problemas, tras 24 meses de tratamento en PTDO (% e medias).

IMPRESIÓN XERAL EFICACIA DO CENTRO TOTAL

(1) Malísima 0,0

(2) Xeralmente insatisfactoria 2,9

(3) Nin boa nin mala 20,0

(4) Xeralmente satisfactoria 53,2

(5) Excelente 19,5

Ns/Nc 4,4

Media 3,93

D. Típica 0,73

9 .  S a t i s f a c c i ó n  d o s  p a c i e n t e s  
c o  t r a t a m e n t o

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  12:00  Página 151



EFECTIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS152

(*) Positiva: excelente + xeralmente
satisfactoria. Negativa: malísima +
xeralmente insatisfactoria

A impresión xeral dos pacientes con respecto á eficacia do centro resultou ser bastante
positiva en todos os cortes practicados, con lixeiros retrocesos das valoracións positivas, a
favor das posicións intermedias, a medida que avanzaba o tratamento (figura 9.1). As pun-
tuacións medias da variable oscilaron entre os 4,00, 4,03, 3,90 e 3,93 puntos nos cortes
efectuados, respectivamente, cando se cumprían 6,12, 18 e 24 meses de tratamento. 

Hai que destacar que a eficacia atribuída polos pacientes ás UAD para axudalos a afron-
tar os seus problemas é claramente superior entre os pacientes aos cales o PTDO lles fixa un
maior nivel de esixencia (táboa 9.2).

Táboa 9.2. Impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro, segundo nivel de esixencia
establecido polo PTDO, aos 24 meses de tratamento (% e medias).

IMPRESIÓN  TOTAL NIVEL DE EXIGENCIA ESTABLECIDO POR EL PTDO
XERAL EFICACIA (1) (2) (3) (4) (5)
DO CENTRO Nada Pouco Regular Bastante Moi

esixente esixente esixente esixente

(1) Malísima 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

(2) Xeralmente insatisfactoria 2,9 6,3 3,3 5,1 0,0 3,0

(3) Nin boa nin mala 20,0 1,8 23,3 26,9 14,0 14,3

(4) Xeralmente satisfactoria 53,2 62,5 43,3 51,3 60,0
52,4

(5) Excelente 19,5 12,5 30,0 14,1 22,0 28,6

Ns/Nc 4,4 0,0 0,0 2,6 4,0 4,8

Media 3,93 3,81 4,00 3,76 4,08 4,15

D. Típica 0,73 0,73 0,83 0,76 0,61 0,67

Figura 9.1. 
Evolución da impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do 

centro ao longo dos 24 meses de observación (%).
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(*) Non se realiza a desagregación das
intervencións psicolóxicas grupais,
ocupacionais e formativo/laborais
debido á súa reducida base mostral.

Pola súa banda, no tocante á impresión dos pacientes con respecto á eficacia do centro
asistencial, en función do tipo de actividades nas que participan os propios pacientes, hai
que destacar que as valoracións máis positivas se rexistran entre aqueles que reciben aten-
ción psicolóxica individual (táboa 9.3).

Táboa 9.3. Impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro, segundo as actividades nas que
participan, aos 24 meses de tratamento (% e medias).

IMPRESIÓN TOTAL INTERVENCIONS DESENVOLVIDAS CON PACIENTES
XERAL EFICACIA Médico/ Enfermería Psicológica Trabajo
DO CENTRO Psiquiat. Individual Social

(1) Malísima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(2) Xeralmente 2,9 5,0 1,9 3,2 3,0
insatisfactoria

(3) Nin boa nin mala 20,0 21,0 22,6 15,9 18,2

(4) Xeralmente 53,2 55,0 49,1 52,4 57,6
satisfactoria

(5) Excelente 19,5 16,0 22,6 25,4 18,2

Ns/Nc 4,4 3,0 3,8 3,2 3,0

Media 3,93 3,85 3,96 4,03 3,94

D. Típica 0,73 0,75 0,75 0,75 0,72

b) Impresión xeral dos servizos recibidos

Ao igual que acontecía coa eficacia atribuída ao centro, tamén a impresión sobre os ser-
vizos recibidos neste era altamente positiva cando se cumprían 24 meses da incorporación
a PTDO. A impresión xeral dos pacientes sobre os servizos recibidos obtén unha puntuación
media de 3,99 puntos, nunha escala de 1 a 5 a (táboa 9.4). As impresións positivas dos pa-
cientes (70,5%) sobre os servizos recibidos no centro superan con rotundidade as
impresións negativas (1,5%)

Táboa 9.4. Impresión xeral dos pacientes sobre todo tipo de servizos recibidos no centro, tras 24 meses
de tratamento en PTDO (% e medias). 

IMPRESIÓN XERAL SERVIZOS RECIBIDOS TOTAL

(1) Malísima 0,0

(2) Xeralmente insatisfactoria 1,5

(3) Nin boa nin mala 14,1

(4) Xeralmente satisfactoria 64,4

(5) Excelente 16,1

Ns/Nc 3,9

Media 3,99

D. Típica 0,61

Ao longo do período de observación, as impresións positivas sobre os servizos recibidos
foron a tónica xeral, con valores medios de 4,05, 4,09, 3,95 e 3,99 puntos, nas medicións
efectuadas aos 6, 12,18 e 24 meses. Non obstante, durante este intervalo, as impresións po-
sitivas reducíronse levemente a favor das impresións intermedias (figura 9.2).
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(*) Positiva: excelente + xeralmente
satisfactoria. Negativa: malísima +
xeralmente insatisfactoria

Tamén neste caso, as impresións máis positivas sobre os servizos recibidos nas UAD for-
múlanas os pacientes aos cales no marco do PTDO se lles establece un maior nivel de
esixencia (táboa 9.5). 

Táboa 9.5. Impresión xeral dos pacientes sobre todo tipo de servizos recibidos, segundo nivel de
esixencia establecido polo PTDO, aos 24 meses de tratamento (% e medias).

IMPRESIÓN  TOTAL NIVEL DE ESIXENCIA ESTABLECIDO POLO PTDO
XERAL SERVIZOS (1) (2) (3) (4) (5)
RECIBIDOS Nada Pouco Regular Bastante Moi

esixente esixente esixente esixente

(1) Malísima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(2) Xeralmente 1,5 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
insatisfactoria

(3) Nin boa nin mala 14,1 25,0 20,0 15,4 10,0 9,5

(4) Xeralmente 64,4 75,0 63,6 67,9 66,0 57,1
satisfactoria

(5) Excelente 16,1 0,0 16,7 11,5 22,0 28,6

Ns/Nc 3,9 0,0 0,0 2,6 2,0 3,8

Media 3,99 3,75 3,97 3,91 4,12 4,20

D. Típica 0,61 0,43 0,61 0,61 0,56 0,62

As impresións máis positivas sobre os servizos de todo tipo recibidos no centro asisten-
cial formúlanas os pacientes cos cales se desenvolven intervencións psicolóxicas individuais
(táboa 9.6).

Figura 9.2. 
Evolución da impresión xeral dos pacientes sobre todos os servizos

recibidos no centro de tratamento ao longo dos 24 meses 
de observación (%).
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(*) Non se realiza a desagregación das
intervencións psicolóxicas grupais,
ocupacionais e formativo/laborais
debido á súa reducida base mostral.

Táboa 9.6. Impresión xeral dos pacientes sobre todo tipo de servizos recibidos, segundo as actividades
nas que participan, aos 24 meses de tratamento (% e medias).

IMPRESIÓN TOTAL INTERVENCIONS DESENVOLVIDAS CON PACIENTES
XERAL SERVIZOS Médico/ Enfermería Psicolóxica Traballo
RECIBIDOS Psiquiat. Individual Social

(1) Malísima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(2) Xeralmente 1,5 3,0 0,0 0,0 3,0
insatisfactoria

(3) Nin boa nin mala 14,1 18,0 15,1 7,9 21,2

(4) Xeralmente 64,4 63,0 64,2 69,8 57,6
satisfactoria

(5) Excelente 16,1 14,0 17,0 19,0 18,2

Ns/Nc 3,9 2,0 3,8 3,2 0,0

Media 3,99 3,90 4,02 4,11 3,91

D. Típica 0,61 0,67 0,58 0,52 0,72

c) Impresión sobre a eficacia do centro para mellorar as relacións
sociais

Ao cumprirse 24 meses do inicio do tratamento, a impresión dos pacientes sobre a efi-
cacia do centro para mellorar as súas relacións con outras persoas, fóra do ambiente
familiar, era globalmente satisfactorio, obtendo unha puntuación media de 3,37 puntos,
nunha escala de 1 a 5 (táboa 9.7). O 37,1% afirmaba que tiña  unha impresión xeralmente
satisfactoria ou excelente ao respecto, fronte ao 6,8% que tiña unha impresión malísima
ou xeralmente insatisfactoria. Non obstante, eran maioría (52,2%) os pacientes que emití-
an unha valoración intermedia. 

Táboa 9.7. Impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro para mellorar as relacións sociais,
tras 24 meses de tratamento en PTDO (% e medias).

IMPRESIÓN XERAL EFICACIA PARA MEllORAR RELACIÓNS SOCIAIS TOTAL

(1) Malísima 2,9

(2) Xeralmente insatisfactoria 3,9

(3) Nin boa nin mala 52,2

(4) Xeralmente satisfactoria 29,3

(5) Excelente 7,8

Ns/Nc 3,9

Media 3,37

D. Típica 0,81

As puntuacións medias asignadas polos pacientes ao centro de tratamento para mello-
rar as súas relacións sociais reducíronse ao longo do período de observación, rexistrando
valores de 3,53, 3,46, 3,42 e 3,37 puntos, aos 6,12,18 e 24 meses da incorporación a PTDO.
Tamén as impresións positivas (suma das categorías “excelente” e “xeralmente satisfacto-
ria”) se reduciron durante este período, a favor, basicamente, das impresións intermedias
(figura 9.3).
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(*) Positiva: excelente + xeralmente
satisfactoria. Negativa: malísima +
xeralmente insatisfactoria

Como acontecía nas impresións sobre a eficacia xeral atribuída ao centro asistencial e
dos servizos recibidos, tamén as impresións máis positivas con respecto á eficacia do centro
de tratamento para mellorar as relacións sociais as formulan os pacientes aos cales os PT-
DO lles fixan un maior nivel de esixencia (táboa 9.8).

Táboa 9.8. Impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro para mellorar as relacións sociais,
segundo nivel de esixencia, tras 24 meses de tratamento (% e medias).

IMPRESIÓN  TOTAL NIVEL DE ESIXENCIA ESTABLECIDO POLO PTDO
EFICACIA PARA (1) (2) (3) (4) (5)
MELLORAR Nada Pouco Regular Bastante Moi
RELACIÓNS esixente esixente esixente esixente
SOCIAIS

(1) Malísima 2,9 6,3 3,3 5,1 0,0 0,0

(2) Xeralmente 3,9 0,0 3,3 5,1 6,0 0,0
insatisfactoria

(3) Nin boa nin mala 52,2 62,5 46,7 64,1 40,0 47,6

(4) Xeralmente 29,3 12,5 40,0 20,5 40,0 38,1
satisfactoria

(5) Excelente 7,8 18,8 6,7 2,6 12,0 9,5

Ns/Nc 3,9 0,0 0,0 2,6 2,0 4,8

Media 3,37 3,28 3,43 3,11 3,59 3,60

D. Típica 0,81 0,99 0,82 0,76 0,79 0,68

Neste caso son os pacientes que reciben intervencións na área de traballo social os que
formulan as valoracións máis positivas con respecto á eficacia do centro para mellorar as sú-
as relacións sociais (táboa 9.9).

Figura 9.3. 
Evolución da impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro de

tratamento para mellorar as relacións ao longo dos 24 
meses de observación (%).
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(*) Non se realiza a desagregación das
intervencións psicolóxicas grupais,
ocupacionais e formativo/laborais
debido á súa reducida base mostral.

Táboa 9.9. Impresión xeral dos  pacientes sobre a eficacia do centro para mellorar relacións sociais,
segundo actividades en que participan, tras 24 meses de tratamento (% e medias)

IMPRESIÓN TOTAL INTERVENCIÓNS DESENVOLVIDAS CON PACIENTES
EFICACIA PARA Médico/ Enfermería Psicolóxica Traballo
MEJORAR Psiquiat. Individual Social
RELACIÓNS 
SOCIAIS

(1) Malísima 2,9 5,0 1,9 0,0 0,0

(2) Xeralmente 3,9 3,0 7,5 6,3 0,0
insatisfactoria

(3) Nin boa nin mala 52,2 53,0 43,4 54.0 54,5

(4) Xeralmente 29,3 27,0 34,0 28,6 39,4
satisfactoria

(5) Excelente 7,8 10,0 9,4 7,9 6,1

Ns/Nc 3,9 2,0 3,8 3,2 0,0

Media 3,37 3,35 3,43 3,39 3,52

D. Típica 0,81 0,90 0,85 0,74 0,62

d) Impresión sobre eficacia do centro para mellorar a capacidade
de autocoidado dos pacientes 

A impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro para mellorar a súa capaci-
dade para coidar de si mesmos (hixiene persoal, alimentación, aloxamento etc.) era
globalmente positiva cando se cumprían 24 meses do inicio do PTDO, cunha puntuación
media de 3,57 puntos (táboa 9.10). As impresións xeralmente satisfactorias ou excelentes
(50,2%) superan claramente as insatisfactorias ou malísimas (2,0%).  

Táboa 9.10. Impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro para mellorar a súa capacidade
para coidar de si mesmos tras 24 meses de tratamento en PTDO (% e medias).

IMPRESIÓN XERAL EFICACIA DO CENTRO PARA TOTAL
MELLORAR AUTOCOIDADOS

(1) Malísima 1,0

(2) Xeralmente insatisfactoria 1,0

(3) Nin boa nin mala 43,9

(4) Xeralmente satisfactoria 42,9

(5) Excelente 7,3

Ns/Nc 3,9

Media 3,57

D. Típica 0,69

As impresións sobre a eficacia do centro para mellorar o autocoidado mantivéronse es-
tables durante os 24 meses de observación, con valores medias de 3,58, 3,63, 3,53 e 3,57
puntos aos 6,12, 18 e 24 meses. As valoracións positivas aumentaron lixeiramente durante
este intervalo temporal (figura 9.4).
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(*) Positiva: excelente + xeralmente
satisfactoria. Negativa: malísima +
xeralmente insatisfactoria

As impresións sobre a eficacia do centro de tratamento para mellorar a capacidade de
autocoidado dos pacientes non están condicionadas polos niveis de esixencia establecidos
polo PTDO (táboa 9.11).

Táboa 9.11. Impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro para mellorar a súa capacidade
para coidar de si mesmos, segundo nivel de esixencia, tras 24 meses de tratamento en PTDO (% e
medias).

IMPRESIÓN  TOTAL NIVEL DE ESIXENCIA ESTABLECIDO POLO PTDO
EFICACIA CENTRO (1) (2) (3) (4) (5)
PARA MEJORAR Nada Pouco Regular Bastante Moi
AUTOCUIDADOS esixente esixente esixente esixente

(1) Malísima 1,0 0,0 3,3 1,3 0,0 0,0

(2) Xeralmente 1,0 0,0 3,3 1,3 0,0 0,0
insatisfactoria

(3) Nin boa nin mala 43,9 43,8 26,7 56,4 40,0 38,1

(4) Xeralmente 42,9 43,8 60,0 34,6 50,0 42,9
satisfactoria

(5) Excelente 7,3 12,5 6,7 3,8 8,0 14,3

Ns/Nc 3,9 0,0 0,0 2,6 2,0 4,8

Media 3,57 3,69 3,63 3,39 3,67 3,75

D. Típica 0,69 0,68 0,81 0,65 0,63 0,72

Os pacientes que reciben intervencións psicolóxicas individuais son os que  formulan as
valoracións máis positivas con respecto á eficacia do centro para mellorar a súa capacidade
de autocoidado (táboa 9.12).

Figura 9.4. 
Evolución da impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do 

centro para mellorar a capacidade de autociuidado ao longo dos 24 meses
de observación (%).

48,0%

47,9%

50,7%

50,2%

44,8%

43,2%

43,7%

43,9%

4,0%

4,2%

4,0%

2,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

6 MESES

12 MESES

18 MESES

24 MESES

POSITIVA INTERMEDIA NEGATIVA

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  12:00  Página 158



S A T I S F A C C I Ó N  D O S  P A C I E N T E S  C O  T R A T A M E N T O 159

(*) Non se realiza a desagregación das
intervencións psicolóxicas grupais,
ocupacionais e formativo/laborais
debido á súa reducida base mostral.

Táboa 9.12. Impresión xeral dos pacientes sobre a eficacia do centro para mellorar a súa capacidade
para coidar de si mesmos, segundo actividades en que participan, tras 24 meses de tratamento en
PTDO (% e medias).

IMPRESIÓN TOTAL INTERVENCIÓNS DESENVOLVIDAS CON PACIENTES
EFICACIA CENTRO  Médico/ Enfermería Psicolóxica Traballo
PARA MELLORAR Psiquiat. Individual Social
AUTOCOIDADOS 

(1) Malísima 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

(2) Xeralmente 1,0 1,0 1,9 0,0 0,0
insatisfactoria

(3) Nin boa ni mala 43,9 47,0 47,2 0,0 36,4

(4) Xeralmente 42,9 40,0 39,6 100 57,6
satisfactoria

(5) Excelente 7,3 9,0 7,5 0.0 6,1

Ns/Nc 3,9 2,0 3,8 0,0 0,0

Media 3,57 3,56 3,55 4,00 3,70

D. Típica 0,69 0,72 0,67 0,00 0,59

e) Eficacia do centro para a aprendizaxe de habilidades sociais e
laborais  

Cando se cumprían 24 meses da incorporación a PTDO, unicamente o 35,6% dos pa-
cientes sinala que recibiu, ao longo dos últimos 3 meses, axuda dos integrantes do equipo
responsable do seu tratamento para aprender ou mellorar condutas e capacidades útiles na
súa vida social e laboral (táboa 9.13).

Táboa 9.13. Pacientes que, nos últimos 3 meses, recibiron axuda do equipo para aprender e/ou
mellorar a súa conduta e capacidades útiles para a súa vida social e laboral, tras 24 meses de
tratamento en PTDO (%).

AXUDA PARA A APRENDIZAXE E MELLORA DE TOTAL
HABILIDADES SOCIAIS E LABORAIS

SI, recibiron axuda do equipo para mellorar habilidades 35,6

NON, recibiron axuda do equipo para mellorar habilidades 60,5

Ns/Nc 3,9

A medida que avanza o tratamento foise reducindo a porcentaxe de pacientes que si-
nalan que reciben axuda por parte do equipo do centro de tratamento para aprender ou
mellorar habilidades útiles para a vida social e laboral (figura 9.5). 
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Canto maior é o nivel de esixencia establecido polo programa de tratamento aos pa-
cientes, maior é a porcentaxe que sinala que recibiu axuda do equipo para aprender e/ou
mellorar a súa conduta e capacidades útiles para a súa vida social e laboral (táboa 9.14).

Táboa 9.14. Pacientes que, nos últimos 3 meses, recibiron axuda do equipo para aprender e/ou
mellorar a súa conduta e capacidades útiles para a súa vida social e laboral, segundo nivel de esixencia
establecido polo PTDO, tras 24 meses de tratamento en PTDO (%).

AXUDA PARA O TOTAL NIVEL DE ESIXENCIA ESTABLECIDO POLO PTDO
APRENDIZAXE E (1) (2) (3) (4) (5)
MELLORA DE  Nada Pouco Regular Bastante Moi
HABILIDADES esixente esixente esixente esixente
SOCIAIS E
LABORAIS

SI, recibiron axuda 35,6 18,8 33,3 35,9 40,0 47,6
do equipo

NON, recibiron 60,5 81,3 66,7 61,5 58,0 47,6
axuda do equipo

Ns/Nc 3,9 0,0 0,0 2,6 2,0 4,8

Os pacientes cos cales se intervén na área de traballo social son os que, con maior fre-
cuencia, afirman que reciben axuda do equipo do centro de tratamento, útil para a súa vida
social e laboral (táboa 9.15). 

Figura 9.5. 
Evolución dos pacientes que afirman que recibiron nos últimos 3 

meses axuda do equipo para aprender e/ou mellorar a súa conduta e
capacidades útiles para a súa vida social e laboral, tras 24 meses de

tratamento en PTDO (%).

RECIBIRON AXUDA NON RECIBIRON AXUDA

6 MESES
10%

40%

48,4%

38,7%
35,6%

70%

50%

30%
39,4%

60%

20%

55,9%
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60,5%59,3%

18 MESES 24 MESES12 MESES
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Táboa 9.15. Pacientes que, nos últimos 3 meses, recibiron axuda do equipo para aprender e/ou
mellorar a súa conduta e capacidades útiles para a súa vida social e laboral, segundo actividades en
que participan, tras 24 meses de tratamento en PTDO (%).

AXUDA PARA TOTAL INTERVENCIÓNS DESENVOLVIDAS CON PACIENTES
A APRENDIZAXE  Médico/ Enfermería Psicolóxica Traballo
E MELLORA DE Psiquiat. Individual Social
HABILIDADES 
SOCIAIS E 
LABORAIS

SI, recibiron 35,6 38,0 41,5 39,7 51,5
axuda do equipo

NON, recibiron 60,5 60,0 54,7 57,1 48,5
axuda do equipo

Ns/Nc 3,9 2,0 3,8 3,2 0,0

Unha análise global da satisfacción expresada polos pacientes con diferentes dimen-
sións do tratamento permite obter algunhas conclusións: 

1º) Existe un elevado grao de satisfacción dos pacientes co tratamento recibido no con-
texto dos PTDO impulsados polo Plan de Galicia sobre Drogas. 

2º) Os aspectos nos que os pacientes se mostran máis satisfeitos son aqueles que pode-
rían definirse como centrais na intervención asistencial (a eficacia do centro para
axudar os pacientes a afrontar os seus problemas e a calidade dos servizos recibidos),
rexistrando en ambos os dous casos puntuacións próximas aos 4 puntos, nunha es-
cala de 1 a 5. 

3º) O aspecto do tratamento onde se observa o nivel de satisfacción máis baixo sería o
relativo á eficacia do centro para mellorar as relacións sociais dos pacientes, á mar-
xe do ámbito familiar.

4º) Estreitamente relacionada coa cuestión anterior, e no que parece ser o elemento
menos satisfactorio da atención dispensada polos centros de tratamento, debe des-
tacarse a minoritaria presenza de pacientes que afirman que recibiron
adestramento en habilidades útiles para a vida social ou laboral. 

5º) En xeral, canto maior é o nivel de esixencia que o PTDO establece para os pacientes,
maior é o seu grao de satisfacción. Dito doutro modo, canto máis se lles esixe aos pa-
cientes, máis satisfeitos están co centro e os servizos e apoios prestados por este.
Debe precisarse que esta conclusión só é extensiva aos pacientes que continúan vin-
culados ao tratamento. 

6º) Os pacientes que reciben intervencións psicolóxicas individuais son, en xeral, os que
manteñen impresións máis positivas con respecto á eficacia e utilidade do trata-
mento seguidos daqueles con quen se intervén na área de traballo social. Estes
resultados, á marxe de expresar a satisfacción que perciben os pacientes con este ti-
po de intervencións, poderían indicar que, dado que só unha reducida porcentaxe
de pacientes se beneficia delas (o 29,2% no caso das intervencións psicolóxicas e o
15,2% nas de traballo social), cando as intervencións sanitarias (que son maiorita-
rias) se complementan con actuacións nos ámbitos citados, aumenta a satisfacción
dos pacientes co tratamento. Polo tanto, cabería inferir que, canto maior é o núme-
ro de áreas nas que se intervén, maior é a satisfacción dos pacientes co tratamento.   

No marco deste estudo pretendeuse simplemente realizar unha aproximación á satis-
facción dos pacientes, seleccionando algúns ítems indicativos desta, posto que unha análise
detallada da satisfacción  requiriría a aplicación íntegra dos instrumentos psicométricos dis-
poñibles, como a escala Verona de 32 síntomas para valorar a satisfacción dos servizos -
VSSS-32- (RUGGERI, M. et al.; 1996) ou o Treatment Perceptions Questionnaire -TPQ-
(MARSDEN, J. et al.; 2000).  
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Os resultados obtidos son coincidentes cos achegados pola literatura científica, que re-
firen en xeral unha alta satisfacción dos usuarios cos PTDO, superando claramente os
pacientes satisfeitos aos insatisfeitos (TRUJOLS, J. e PÉREZ DE LOS COBOS, J.; 2005).

Con respecto aos achados achegados polas investigacións precedentes realizadas en Es-
paña sobre os factores que condicionan os niveis de satisfacción dos pacientes en PTDO,
existen algúns datos interesantes:

■ Un estudo realizado entre unha mostra de 50 pacientes en tratamento con metado-
na na comunidade valenciana, mediante o TPQ, confirma que os pacientes teñen, en
xeral, unha percepción positiva do programa, e son os pacientes que levan máis tem-
po en tratamento os que máis critican as normas deste (TORRES, M. A. e GUILLOT, J.;
2001).

■ A avaliación da satisfacción dos pacientes, a través do TPQ, nun centro de trata-
mento ambulatorio do País Vasco reflectía que, malia os usuarios do programa de
mantemento con metadona manter un nivel aceptable de satisfacción co tratamen-
to, este era menor que o expresado polos usuarios do programa de tratamento
ambulatorio sen agonistas opioides que se desenvolvía no mesmo centro. Os pa-
cientes do PMM mostraban unha menor satisfacción, que se expresaba tanto na
menor puntuación global obtida no cuestionario, como na satisfacción co programa
e co equipo terapéutico (RODRÍGUEZ, M. et al.; 2002).

■ A avaliación da satisfacción dunha mostra de 370 pacientes españois en PTDO, me-
diante a aplicación do cuestionario VSSS-32, puxo de relevo que o número de horas
por semana que os centros dedicaban á dispensa de metadona era a única variable
preditora da satisfacción dos pacientes co tratamento (TRUJOLS, J. e PÉREZ DE LOS
COBOS, J.; 2005). Isto viría indicar a necesidade de afondar na identificación de fac-
tores preditores da satisfacción dos pacientes, alternativos aos utilizados ata a data.
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Ata o momento analizouse a situación xeral dos pacientes que seguen colaborando no
estudo ao cumprirse vinte e catro meses da súa incorporación a PTDO, así como a súa satis-
facción co tratamento recibido e a evolución e incidencias rexistradas nos pacientes
incorporados ao estudo. 

Agora preténdese afondar na análise, identificando os cambios que se produciron nos
pacientes que continúan no estudo despois de 24 meses de tratamento (así como a súa sig-
nificación estatística), nunha serie de dimensións básicas. Co obxectivo de identificar con
maior precisión cales destes cambios estarían inducidos polo tratamento e cales serían froi-
to do azar,  optouse por realizar dúas análises independentes dos cambios operados nos
pacientes, diferenciando dous grupos:

■ Pacientes cunha evolución positiva no tratamento (240 casos en total). Este grupo in-
tégrano os pacientes que continúan en PTD0 aos 24 meses de iniciado este (205
casos), os que cambiaron de programa (24 casos), os derivados a outros centros (2 ca-
sos) e os que recibiron a alta terapéutica (9 casos).

■ Pacientes cunha evolución negativa no tratamento, categoría integrada por aqueles
que abandonaron o PTDO e que continúan colaborando no estudo (10 casos). 

Para conseguir esta aproximación indicativa dos cambios que se produciron nos pacien-
tes despois de 24 meses da súa incorporación a PTDO, seleccionáronse unha serie de
variables que se relacionan a continuación, comparando logo as variacións nas respostas fa-
cilitadas polos pacientes no cuestionario inicial e no seguimento aos 24 meses: 

— Fonte de ingresos. 

— Situación laboral.

— Lugar de convivencia.

— Modo de convivencia.

— Dispoñibilidade núcleo convivencia estable.

— Parella drogodependente.

— Relación fluída coa familia de orixe.

— Grao de soidade.

— Frecuencia das relacións sociais con amigos consumidores e non consumidores de
drogas.

— Situación legal.

— Infección por VIH, VHA, VHB e VHC.

— Vacinación fronte hepatite B.

— Contacto con enfermidade tuberculosa.

— Urxencias por accidente ou enfermidade común non relacionados con drogas.

— Urxencias por sobredose.

— Ingresos hospitalarios por accidente ou enfermidade común.

— Ingresos hospitalarios por enfermidade relacionada con drogas/sida.

— Frecuentación dos Servizos Atención Primaria de saúde.

1 0 .  C a m b i o s  a c o n t e c i d o s  
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— Frecuencia contactos sexuais de risco (con parellas ocasionais sen protección).

— Uso compartido de xiringas.

— Realización tratamentos farmacolóxicos por infección VIH/sida.

— Realización tratamentos farmacolóxicos por problemas de hepatite.

— Valoración actual do estado de saúde.

— Dificultades para traballar e realizar actividades cotiás.

— Dificultades nas actividades sociais.

— Tratamento por enfermidade nerviosa ou mental.

— Diagnóstico psiquiátrico actual (criterio CIE 10).

— Gravidade dos trastornos psiquiátricos.

— Evolución cadro psiquiátrico. 

— Administración de psicofármacos. 

— Evolución das distintas dimensións (somatización, obsesión/compulsión, sensibilida-
de interpersoal, depresión, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideación
paranoide e psicoticismo) e índices (xeral sintomático, total síntomas positivos e ín-
dice de malestar) do cuestionario SCL- 90 R. 

— Drogas consumidas nos últimos 6 meses. 

— Valores obtidos no cuestionario AUDIT.

10.1. Cambios operados nos pacientes cunha evolución 
positiva

Na táboa 10.1 reflíctense os cambios rexistrados nas variables anteriormente sinaladas
entre os pacientes que realizaron unha evolución positiva no tratamento (que continúan
en PTDO, pasaron a PTLD ou PTANO, foron derivados a outro centro de tratamento ou da-
dos de alta terapéutica). De todos os cambios sinalados, tan só son significativos, en termos
estatísticos, aqueles valores que aparecen xunto coas letras a, b, ben minúsculas ou maiús-
culas, en función do seu distinto nivel de significación.

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  12:00  Página 166



C A M B I O S  A C O N T E C I D O S  N O S  P A C I E N T E S  D E S P O I S  D E  T R A N S C O R R I D O S 167

Táboa 10.1. Cambios acontecidos en distintas variables dos pacientes cunha evolución positiva no
tratamento aos 24 meses o seu inicio (comparación situación inicial e actual).

VARIABLES INICIO (A) 24 MESES (B) DIFERENCIA (C)

FONTE DE INGRESOS

Actividade laboral 32,9 43,3 (A) + 10,4

Axuda familiar 27,9 (B)  13.3 - 14,6

Axuda Parella           4,6 5,0 + 0,4

Actividades marxinales 3,3 3,8 + 0,5

Prestacións sociais 14,2 17,1 + 2,9

Prestacións Desemprego 11,3 (B) 5,0 - 6,3

Outros 5,4 7,9 + 2,5

SITUACIÓN LABORAL

Contrato ou relación         14.2 18.8   + 4,6
laboral Indef/Autónomo

Contrato ou relación               21,3 21,3 0,0
laboral temporal 

Traballando sin salario              3,8 (B) 0,4 - 3,4
para familia

Parado sin traballo anterior 5,0 5,4 +  0,4

Parado con traballo anterior 39,6  (B) 25,0    - 14,6

Incapacitado permanente/            9,2 10,4 + 1,2
Pensionista

Estudiando ou opositando  1,3 1,7 + 0,4

Realizando exclusivamente 1,3 1,7 + 0,4
tarefas fogar

Outra situación     3,3 14,6 (A) + 11,3

LUGAR DE RESIDENCIA

Casas/pisos/apartamentos    88,8 85,0 - 3,8

Prisión/Reforma/internado 1,7 5,4 (A) + 3,7
menores

Outras institucións    1,3 3,8 (a) + 2,5

Pensións/hoteis/hostais   1,7 2,9 + 1,2

Aloxamento inestable/ 5,0 (b) 2,1 - 2,9
precario

Outro lugar 0,8 0.0 - 0,8

MODO DE CONVIVENCIA

Só/a                                         12,5 12,9 + 0,4

Únicamente con parella     16,3 15,8 -  0,5

Únicamente con fillos/as   0,8 0,9 +  0,1

Con parella e fillos/as   14,6 15,8 +  1,2

Con padres ou familia de orixen  47,5 44,2 -  3,3

Con amigos/as     3,8 (b) 1,3 - 2,5

Outros 4,6 7,9 + 3,3

Columnas testadas ao 5 %, as maiúsculas, e ao 10%, as minúsculas, de nivel de significación: A/B

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  12:00  Página 167



EFECTIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS168

Tabla 10.1. CONTINUACIÓN

INICIO (A) 24 MESES (B) DIFERENCIA (C)

NÚCLEO DE CONVIVENCIA ESTABLE

SI 84,5 85,8 + 1,3

NON 14,2 12,5 - 1,7

Ns/Nc 1,3 1,7 + 0,4

PARELLA DROGODEPENDENTE 

SI 20,8 19,6 - 1,2

NON 31,7 30,8 -  0,9

Sin parella 46,3 43,8 - 2,5

Ns/Nc 1,3 5,8 (A) + 4,5

RELACIÓN FLUIDA CON FAMILIA ORIXE (Base: non conviven familia orixe) 

SI 47,6 64,9 (A) + 17,3

NON 21,4 23,9 + 2,5

Ns/Nc 31,0 (B) 11,2 - 19,8

GRAO DE SOIDADE

(1) Nunca                16,7 22,1 + 5,4

(2) Moi rara vez          8,8 11,3 + 2,5

(3) Rara vez            10,8 15,0 + 4,2

(4) De vez en cando            30,2 29,6 - 0,6

(5) A miúdo      18,8 (B) 9,6 - 9,2

(6) Moi a miúdo             15,8 (B) 9,2 - 6,6

Ns/Nc                          1,3 3,8 (a) + 2,5

Media 3,72 (B) 3,21 - 0,51

FRECUENCIA RELACIÓNS SOCIAIS CON AMIGOS/COLEGAS CONSUMIDORES DE DROGAS

Ningún día                                     32,5 41,7 (A) + 9,2

De 1 a 3 días ao mes          13,8 20,8 (A) + 7,0

De 1 a 3 días á semana       17,5 (B) 10,4 - 7,1

A diario ou case diario        26,2 (B) 16,3 - 9,9

Ns/Nc                                           10,0 10,8 +  0,8

FRECUENCIA RELACIÓNS SOCIAIS CON AMIGOS/COLEGAS NON CONSUMIDORES DE DROGAS

Ningún día                                     34,6 (B) 17,5 - 17,1

De 1 a 3 días ao mes            18,3 15,8 - 2,5

De 1 a 3 días á semana   17,1 15,4 - 1,7

A diario ou case diario      22,5 42,9 (A) + 20,4

Ns/Nc                                           7,5 8,3 + 0,8

Columnas testadas ao 5 %, as maiúsculas, e ao 10%, as minúsculas, de nivel de significación: A/B
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Tabla 10.1. CONTINUACIÓN

INICIO (A) 24 MESES (B) DIFERENCIA (C)

SITUACIÓN LEGAL ACTUAL (Base: 108 pacientes con procedementos xudiciais previos)

Libertade 62,0 73,1(a) +  11,1

Cumprindo medida de 0,9 0,0 - 0,9
seguridade

Período suspensión de pena 6,5 4,6 - 1,9

Liberdade provisional 7,4 2,8 - 4,,6

Liberdade condicional 12,0 6,5 - 5,6

Prisión preventiva 0,0 1,9 + 1,9

Penado en centro 0,0 9,3 (A) + 9,3
carceario

Outra situación 1,9 0,0 - 1,9

Ns/Nc 9,3 (B) 1,9 - 7,4

INFECCIÓN POR VIH 

Positivo 7,9 9,6 + 1,7

Negativo con análise 42,9 (B) 26,7 - 16,2
nos últimos 6 meses

Negativo sen análise 35,4 52,5 (A) + 17,1
nos últimos 6 meses

Negativo sen data de análise  4,6 4,2 - 0,4

Pendente de resultados 5,0 (B) 0,8 -  4,2

Non fixeron análise 2,5 0,8 - 1,7

Descoñecido 1,7 5,4 (A) + 3,7

INFECCIÓN POR VHA 

Si 6,3 7,1 + 0,8

Non 46,7 52,9 + 6,2

Descoñecido 47,1 40,0 - 7,1

INFECCIÓN POR VHB 

Si 31,3 25,0 - 6,3

Non 65,0 70,4 + 5,4

Descoñecido 3,8 4,6 + 0,8

VACUNACIÓN FRENTE A HEPATITE B 

SI 26,2 25,0 - 1,2

NON 63,3 61,7 - 1,6

Descoñecido 10,4 13,3 + 2,9

INFECCIÓN POR VHC 

Si 57,1 62,9 + 5,8

Non 40,4 33,3 -  7,1

Descoñecido 2,5 3,8 + 1,3

Columnas testadas ao 5 %, as maiúsculas, e ao 10%, as minúsculas, de nivel de significación: A/B
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Tabla 10.1. CONTINUACIÓN

INICIO (A) 24 MESES (B) DIFERENZA (C)

CONTACTO CON ENFERMIDADE TUBERCULOSA 

Contacto 23,3 30,8 (a) + 7,5

Non contacto 45,4 55,8 (A) +  10,4

Enfermidade actual 4,6 (B) 0,8 - 3,8

Descoñecido 26,7 (B) 12,5 - 14,2

URXENCIAS POR ACCIDENTE OU ENFERMIDADE COMÚN, NON RELACIONADAS CON DROGAS

Ningunha 59,6 77,1 (A) + 17,5

1 ó 2 34, 6 (B) 20,4 - 14,2

3 a 5 4,2 2,5 - 1,7

Ns/Nc 1,7 (B) 0,0 - 1,7

Media 1,43 1,42 -  0,01

URXENCIAS POR SOBREDOSE

Ningunha 85,4 95,4 (A) + 10,0

1 ó 2 10, 0 (B) 3,8 - 6,2

3 a 5 1,7 0,8 - 0,9

6 ou máis 0,4 0,0 - 0,4

Ns/Nc 2,5 (B) 0,0 - 2,5

Media 1,69 (b) 1,36 -  033

INGRESOS HOSPITALARIOS POR ACCIDENTE OU ENFERMIDADE COMÚN

Ningún 83,3 91,7 (A) + 8,4

1 ó 2 13,8 (B) 7,9 -  5,9

3 a 5 0,8 0,4 - 0,4

Ns/Nc 2,1(B) 0,0 - 2,1

Media 1,17 1,30 +  0,13

INGRESOS HOSPITALARIOS POR ENFERMIDADE RELACIONADA CON DROGAS/SIDA

Ningún 91,3 98,3 (A) + 7,0

1 ó 2 5,0 (B) 1,7 -  3,3

3 a 5 0,4 0,0 - 0,4

Ns/Nc 3,3 ((B) 0,0 - 3,3

Media 1,23 1,00 -  0,23

ASISTENCIA A SERVIZOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SAÚDE

SI 47,1 42,9 - 4,2

NON 52,9 53,8 + 0,9

Ns/Nc 0,0 3,3 (A) + 3,3

Columnas testadas ao 5 %, as maiúsculas, e ao 10%, as minúsculas, de nivel de significación: A/B
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Tabla 10.1. CONTINUACIÓN

INICIO (A) 24 MESES (B) DIFERENCIA (C)

RELACIÓNS SEXUAIS CON PARELLAS OCASIONAIS SEN PROTECCIÓN

Nunca 73,3 67,1 -  6,2

Menos da metade                   7,9 6,7 - 1,2
das veces

A metade das veces   0,8 0,4 - 0,4

Máis da metade de las veces  3,3 1,7 - 1,6

Sempre 6,3 (B) 2,5 - 3,8

Non tiven este             7,5 18,3 (A) + 10,8
tipo de relacions

Ns/Nc 0,8 3,3 (a) + 2,5

USO COMPARTIDO DE XIRINGAS OU OUTROS MATERIAIS DE INXECCIÓN

SI 11,3 (B) 4,6 - 6,7

NO 80,8 93,8 (A) + 13,0

Desconocido 7,9 (B) 1,7 - 6,2

TRATAMENTO FARMACOLÓXICO POR INFECCIÓN POR VIH/SIDA (Base: VIH positivo)

SI 47,4 (B) 47,8 + 0,4

NON 52,6 47,8 - 4,8

Descoñecido 0,0 4,3 + 4,3

TRATAMENTO FARMACOLÓXICO POR PROBLEMAS DE HEPATITE (Base: infección por hepatite)

SI 4,6 4,3 -  0,3

NON 91,5 93,3 + 1,8

Descoñecido 3,9 2,4 - 1,5

VALORACIÓN ESTADO DE SAUDE ACTUAL

(5) Excelente                  2,5 2,1 - 0,4

(4) Moi boa           6,7 10,8 + 4,1

(3) Boa                           37,5 40,0 + 2,5

(2) Regular                        43,8 (b) 36,3 - 7,5

(1) Mala                        9,6 7,1 - 2,5

Ns/Nc 0,0 3,8 (A) + 3,8

Media 2,49 2,63 (A) + 0,14

DIFICULTADES PARA TRABALLAR E REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS

SI 41,7 (B) 21,7 - 20,0

NON 57,1 73,8 (A) + 16,7

Ns/Nc 1,3 4,6 (A) + 3,3

DIFICULTADES EN ACTIVIDADES SOCIAIS

(1) Nada                    32,5 52,5 (A) +  20,0

(2) Un pouco                    23,3 23,8 + 0,5

(3) Regular                12,1 (B) 5,8 - 6,3

(4) Bastante             20,8 (B) 8,8 - 12,0

(5) Moito                       11,3 (B) 4,2 - 7,1

Ns/Nc 0,0 5,0 (A) + 5,0

Media 2,55 (B) 1,82 - 0,73

Columnas testadas ao 5 %, as maiúsculas, e ao 10%, as minúsculas, de nivel de significación: A/B
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Tabla 10.1. CONTINUACIÓN

INICIO (A) 24 MESES (B) DIFERENCIA (C)

TRATAMENTO POR PROBLEMAS DE SAUDE MENTAL

NON 75,8 (B) 65,0 - 10,8

SI, medico xeral              1,3 5,0 (A) + 1,7

SI, psiquiatra/                  3,3 5,0 + 1,7
psicólogo (CSM)

SI, psiquiatra/                0,8 1,7 + 0,9
psicólogo privado

SI, en UAD 12,1 20,0 (A) + 7,9

SI, por outros          0,4 1,3 + 0,9

Ns/Nc                         6,3 (B) 2,1 - 4,2

DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO ACTUAL CIE 10 (Base: pacientes con trastornos psiquiátricos)

SI trastornos 1,9 0,0 - 1,9
mentais orgánicos

NON trastornos 0,0 (b) 33,8 - 16,4
mentais orgánicos 5

Descoñecido 48,1 66,3 (A) + 18,2

SI esquizofrenia 7,4 13,8 -  6,4

NO esquizofrenia 46,3 (b) 30,0 - 16,3

Descoñecido 46,3 56,3 +  10,0

SI trastornos do humor 33,3 30,0 -  3,3

NON trastornos do humor 38,9 27,5 - 11,4

Descoñecido 27,8 42,5 (a) + 14,7

SI trastornos neuróticos 29,6 32,5 +  2,9
(T. Ansiedade)

NON trastornos neuróticos 33,3 21,3 - 12,0
(T. Ansiedade)

Descoñecido 37,0 46,3 + 9,3

SI trastornos 0,0 2,5 +  2,5
comportamento asociados 
disfunciones fisiolóxicas

NON trastornos 44,4 36,3 - 8,1
comportamento asociados 
disfuncións fisiolóxicas

Descoñecido 55,6 61,3 + 5,7

SI trastornos 38,9 32,5 -  6,4
personalidade e comp. Adulto

NON trastornos personalidade 25,9 20,0 - 5,9
e comp. adulto

Descoñecido 35,2 47,5 + 12,3

SI outros trastornos psiquiátricos11,1 6,3 -  4,8

NON outros trastornos psiquiátricos37,0 31,3 - 5,7

Descoñecido 51,9 62,5 + 10,6

Columnas testadas ao 5 %, as maiúsculas, e ao 10%, as minúsculas, de nivel de significación: A/B
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Tabla 10.1. CONTINUACIÓN

INICIO (A) 24 MESES (B) DIFERENCIA (C)

GRAVIDADE DOS TRASTORNOS PSÍQUICOS (Base: en tratamento por problemas saude mental)

(1) Leves               25,9 28,8 + 2,9

(2) Moderados                       63,0 (B) 45,0 - 18,0

(3) Graves                   7,4 13,8 + 6,4

(4) Moi graves                       0,0 1,3 + 1,3

Ns/Nc 3,7 11,3 (a) + 7,6

Media   1,81 1,86 + 0,05

EVOLUCIÓN CADRO PACIENTE (Base: en tratamento por problemas saude mental)

Agudo                   7,4 5,0 - 2,4

En remisión                       33,3 35,0 + 1,7

Crónico                     46,3 48,8 + 2,5

Remisión completa        5,6 1,3 - 4,3

Ns/Nc 7,4 10,0 + 2,6

ADMINISTRACIÓN PSICOFÁRMACOS (Base: en tratamento por problemas salude mental)

SI                                      68,5 72,5 - 4,0

NON                                  27,8 (b) 13,8 - 14,0

Ns/Nc 3,7 12,5 (a) + 8,8

MALESTAR PSICOLÓXICO (MEDIAS)

1) Somatización 1,00 0,97 - 0,03

2) Obsesión/Compulsión 1,17 (B) 1,00 - 0,17

3) Sensibilidade interpersoal 1,07 (B) 0,98 - 0,09

4) Depresión 1,31 (B) 1,09 - 0,22

5) Ansiedade 0,88 0,90 + 0,02

6) Hostilidade 0,96 0,95 - 0,01

7) Ansiedade fóbica 0,65 0,80 (a) + 0,15

8) Ideación paranoide 1,18 1,11 - 0,07

9) Psicoticismo 0,80 0,76 - 0,04

ÍNDICE XERAL SINTOMÁTICO 0,97 (B) 0,83 - 0,14

TOTAL SINTOMAS POSITIVOS 44,25 (b) 41,05 - 3,20

ÍNDICE DE MALESTAR 1,81 (B) 1,64 - 0,17

Columnas testadas ao 5 %, as maiúsculas, e ao 10%, as minúsculas, de nivel de significación: A/B
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Tabla 10.1. CONTINUACIÓN

INICIO (A) 24 MESES (B) DIFERENCIA (C)

DROGAS CONSUMIDAS ÚLTIMOS 6 MESES 

Alcohol 46,3 64,2 (A) +  17,9

Tabaco 89,6 95,4 (A) + 5,8

Cánnabis 46,3 49,6 + 3,3

Benzodiacepinas 27,5 27,5 0,0

Anfetaminas 0,0 0,4 + 0,4

Drogas de síntese 2,1 1,3 - 0,8

Cocaína 61,3 (B) 45,4 -  15,9

Heroína 97,9 52,9 - 45,0

Outras 2,1 4,2 + 2,1

Media substancias 3,74 (B) 3,48 - 0,26
consumidas

PUNTUACIÓN TEST AUDIT (MEDIA) 

13 a 16 puntos 10,0 (b) 5,8 - 4,2

Puntuación media 6,00 (B) 5,00 -  1,00

Os datos recollidos na táboa 10.1 permiten identificar unha serie de cambios estatisti-
camente significativos nos pacientes que mantiveron unha evolución positiva no
tratamento, despois de 24 meses de iniciado este, que afectan  as seguintes variables:

1º) Fonte de ingresos.

• Incrementouse a porcentaxe de pacientes que teñen a actividade laboral como
principal fonte de ingresos. 

• Reduciuse o número de pacientes cuxa fonte principal de ingresos é a axuda da
familia e/ou as prestacións por desemprego.

2º) Situación laboral

• Reduciuse a porcentaxe de pacientes en paro con emprego anterior e o daque-
les que traballan para a familia sen salario.

3º) Lugar de convivencia

• Incrementouse a porcentaxe de pacientes que residen en prisións ou internados
e o de residentes noutras institucións.

Reduciuse o número de pacientes que viven en aloxamentos inestables ou precarios.

4º) Modo de convivencia

• O único cambio significativo rexistrado neste ámbito é a redución da porcentaxe
de pacientes que conviven con amigos/as.

5º) Relacións coa familia de orixe. 

• Incrementouse de xeito notable a porcentaxe de pacientes que manteñen unha
relación fluída coa súa familia de orixe entre aqueles que non conviven con esta.  

6º) Niveis de soidade.

• Reducíronse sensiblemente os niveis de soidade dos pacientes, tanto a súa me-
dia xeral como as porcentaxes daqueles que se sentiron solos moi a miúdo ou
a miúdo.

Columnas testadas ao 5 %, as maiúsculas, e ao 10%, as minúsculas, de nivel de significación: A/B
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7º) Frecuencia relacións sociais con amigos/colegas consumidores de drogas.

• Reducíronse drasticamente os contactos habituais dos pacientes con outros ami-
gos/colegas consumidores de drogas: aumenta a porcentaxe de pacientes que
non teñen nunca contacto con este tipo de amigos ou que o teñen de forma es-
porádica e redúcese o dos que manteñen este tipo de contactos cunha frecuencia
diaria e de entre 1 a 3 veces á semana.

8º) Frecuencia relacións sociais con amigos/colegas non consumidores de drogas.

• Aumentaron de forma moi notable os contactos diarios ou case diarios dos pa-
cientes con amigos/colegas non consumidores de drogas.

9º) Situación legal 

• Incrementouse entre os pacientes con algún procedemento xudicial previo a por-
centaxe dos que se atopan en liberdade sen ningún tipo de restricións e o de
penados internados en centros carcerarios.  

10º) Infección por VIH/SIDA

• Os cambios nesta variable son puramente instrumentais, e non afectan os niveis
de preaxencia da infección. Reduciuse a porcentaxe de pacientes pendentes de
resultados e o de resultados negativos con probas nos últimos 6 meses, mentres
que se incrementan os resultados negativos sen análise nos últimos 6 meses. 

11º) Contacto con enfermidade tuberculosa.

• Reduciuse a porcentaxe de pacientes que teñen na actualidade a enfermidade
tuberculosa, mentres que aumenta o daqueles que estiveron en contacto e que
non estiveron en contacto coa enfermidade tuberculosa. Estes últimos resulta-
dos, en aparencia contraditorios, explícanse pola redución dos casos con valores
descoñecidos. Pode afirmarse que os pacientes cunha evolución positiva no tra-
tamento viron como se reforzaban sobre eles os controis da enfermidade
tuberculosa.

12º) Urxencias hospitalarias por accidente/enfermidade común.

• Incrementouse sensiblemente a porcentaxe de pacientes que non rexistraron
episodios de urxencias por accidentes ou enfermidades comúns non relacionados
coas drogas.

13º) Urxencias por sobredose.

• Incrementouse sensiblemente a porcentaxe de pacientes que non rexistraron ur-
xencias por sobredose, á vez que se reduciu a media de episodios entre aqueles
que sufriron estes. 

14º) Ingresos hospitalarios por accidente/enfermidade común.

• Incrementouse a porcentaxe de pacientes que non rexistraron ingresos hospita-
larios por accidente ou enfermidade común non relacionados coas drogas. 

15º) Ingresos hospitalarios por enfermidade relacionada coas drogas ou a sida.

• Incrementouse a porcentaxe de pacientes que non rexistraron ingresos hospita-
larios por enfermidades relacionadas coas drogas ou a sida. 

16º) Frecuencia contactos sexuais de risco.

• Aumentou de xeito apreciable o número de pacientes que non mantiveron  con-
tactos sexuais con parellas ocasionais e reduciuse o daqueles que, tendo este tipo
de relacións, non utiliza de forma sistemática preservativos. 

17º) Uso compartido de xiringas.

• Reduciuse de forma notable a porcentaxe de pacientes que compartiron xiringas
ou outros materiais de inxección.
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18º) Valoración do estado actual de saúde. 

• Mellorou a percepción que os pacientes teñen da súa saúde, e reduciuse a por-
centaxe que a consideran regular (2 puntos en escala de 1 a 5), mentres aumenta
a puntuación media asignada ao estado de saúde actual.

19º) Dificultades para traballar e realizar actividades cotiás. 

• Reduciuse drasticamente a porcentaxe de pacientes que refiren dificultades pa-
ra traballar ou realizar as súas actividades cotiás.

20º) Dificultades en relacións sociais por problemas físicos ou emocionais.

• Reduciuse drasticamente a porcentaxe de pacientes que refiren que teñen bas-
tantes ou moitas dificultades para desenvolver con normalidade as súas
actividades sociais e a puntuación media asignada a estas dificultades. En para-
lelo, aumentou notablemente o número dos que sinalan a ausencia deste tipo de
dificultades.

21º) Tratamento por padecer enfermidade nerviosa ou mental.

• Incrementouse de forma importante o número de pacientes en tratamento por
problemas de saúde mental. En particular, aumentou a porcentaxe de pacientes
con problemas de saúde mental atendidos nas propias UAD e por médicos xene-
ralistas (a permanencia no PTDO ou a súa evolución positiva no programa facilita
o tratamento dos trastornos mentais).

22º) Gravidade dos trastornos psiquiátricos.

• Reduciuse drasticamente a porcentaxe de pacientes con trastornos psíquicos mo-
derados. En paralelo, e aínda que estas variacións non son estatisticamente
significativas, aumentan os trastornos graves e moi graves. Estes cambios serían
o resultado da reavaliación do diagnóstico dos diferentes casos, unha vez que se
conta cunha maior perspectiva temporal, e non tanto do impacto do tratamen-
to en PTDO. 

23º) Administración de psicofármacos

• Reduciuse o número de pacientes aos que non lles administran psicofármacos.

24º) Variacións en dimensións obsesión/compulsión, sensibilidade interpersoal, depre-
sión, ansiedade fóbica, índice xeral sintomático ou total síntomas positivos e o índice
de malestar do SCL- 90 R.

• Producíronse reducións nos valores medios das seguintes escalas ou dimensións
do cuestionario SCL 90-R: obsesión/compulsión, sensibilidade interpersoal e de-
presión. Pola contra, aumentan as puntuacións na dimensión ansiedade fóbica.

• Reduciuse o índice xeral sintomático (a gravidade da sintomatoloxía), o total de
síntomas positivos e o índice xeral de malestar psicolóxico.

25º) As drogas consumidas nos últimos 6 meses.

• Aumentou de forma relevante a porcentaxe de pacientes que consomen alcohol
e, en menor proporción, tabaco. 

• Reduciuse de forma drástica a porcentaxe de consumidores de heroína e cocaí-
na, a pesar de que aproximadamente a metade dos pacientes consumiría estas
substancias nos últimos 6 meses.
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26º) Consumos de alcohol de risco (resultados cuestionario AUDIT).

• Reduciuse a puntuación media obtida polos pacientes no cuestionario AUDIT e a
porcentaxe de pacientes que realizan consumos de alcohol de risco (descendeu a
porcentaxe de pacientes que obteñen unha puntuación de entre 13 e 16 puntos,
é dicir, que están claramente por enriba do límite  a partir do cal se considera que
se producen consumos de alcohol de risco ou prexudiciais: 7-8 puntos, respecti-
vamente, para mulleres e homes). 

Un dato moi importante que debe destacarse é que a maior parte destes cambios son
coincidentes cos observados nos cortes realizados aos seis, doce e dezaoito meses de trata-
mento, o que permite confirmar que os PTDO terían un rápido impacto, de carácter
positivo, en ámbitos como o da actividade laboral, as relacións sociais e os sentimentos de
soidade, a saúde, o tratamento dos trastornos mentais, o benestar psicolóxico e o consumo
de drogas como a heroína ou a cocaína. Dito doutro modo, unha gran maioría dos cambios
introducidos polos PTDO serían visibles dende as etapas iniciais do tratamento. 

Como pode comprobarse na táboa 10.2 son varias as variables analizadas que non re-
xistraron cambios estatisticamente significativos despois de 24 meses do inicio do
tratamento. As razóns que explican a ausencia de cambios nestas variables son diversas. No
que respecta á dispoñibilidade dun núcleo de convivencia estable ou a existencia de rela-
cións de parella con persoas drogodependentes, cómpre sinalar que a maior parte dos
estudos as sitúan como variables independentes, condicións explicativas da diferente evo-
lución dos pacientes e non como variables dependentes. En todo caso, debe terse presente
que estas dimensións (con quen vivir ou compartir afectos) requirirían longos períodos pa-
ra ser modificadas. 

Por outro lado, hai que apuntar que o feito de que as prevalencias das infeccións por
VHA, VHB e VHC non rexistraran variacións significativas tras 24 meses do inicio dos PTDO
está relacionado cos esforzos realizados polos profesionais participantes no estudo para re-
xistrar os valores destas variables no cuestionario de recollida inicial. Neste sentido, hai que
destacar que o estudo permitiu coñecer de forma máis ou menos exhaustiva a presenza que
as diferentes enfermidades infecciosas tiñan entre os pacientes que accedían a PTDO, pos-
to que se lles practicou probas diagnósticas á práctica totalidade dos pacientes nese
momento.
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Táboa 10.2. Variables que experimentaron variacións significativas aos 24 meses do iniciado o PTDO
Base: pacientes cunha evolución positiva en PTDO.

VARIABLES QUE REXISTRARON VARIABLES QUE NON REXISTRARON 
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

■Fonte de ingresos. ■ Dispoñibilidade núcleo convivencia estable

■Situación laboral ■ Parella drogodependente

■Lugar de convivencia ■ Infección por VHA, VHB e VHC

■Modo de convivencia ■ Completar o tratamento de quimioterapia 
antituberculosa

■Relacións coa familia de orixe ■ Frecuentación servizos Atención Primaria 
de Saúde

■Niveis de soidade ■ Tratamentos farmacolóxicos da infección por
VIH/SIDA

■Frecuencia e natureza das ■ Tratamentos farmacolóxicos dos
relacións sociais. problemas de hepatite

■Situación legal ■ Evolución do cadro psiquiátrico dos 
pacientes con estes problemas

■Infección por VIH/SIDA ■ Dimensións somatización, ansiedade,  
hostilidade.Ideación paranoide e psicoticismo 
do SCL- 90R 

■Contacto coa enfermidade tuberculosa

■Urxencias hospitalarias por accidente/
enfermidade común

■Urxencias por sobredose

■Ingresos hospitalarios por accidente/
enfermidade común

■Ingresos hospitalarios por SIDA ou drogas.

■Frecuencia contactos sexuais de risco.

■Uso compartido de xiringas.

■Valoración do estado actual de saúde 

■Dificultades para traballar e realizar 
actividades cotiás

■Dificultades en relacións sociais 
por problemas físicos ou emocionais

■Tratamentos por enfermidade 
nerviosa ou mental.

■Gravidade trastornos psiquiátricos

■Administración de psicofármacos

■Variacións en dimensións obsesión/
compulsión, sensibilidade interpersoal,  
depresión, ansiedade fóbica, Índice xeral 
sintomático ou total síntomas positivos 
e o Índice de malestar do SCL- 90R.

■As drogas consumidas nos últimos 6 meses

■Consumo de alcohol de risco

10.2. Cambios operados en los pacientes que abandonan el 
tratamiento.

Con un objetivo meramente ilustrativo, se resumen a continuación las variables que,
después de transcurridos 24 meses de la incorporación a PTDO, se han registrado en los pa-
cientes (10 casos) que han abandonado el tratamiento y continúan vinculados al estudio
(Tabla 10.3).
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Táboa 10.3. Variables que experimentaron variacións significativas aos 24 meses do iniciado o PTDO.
Base: pacientes que abandonaron o tratamento en PTDO.

VARIABLES QUE REXISTRARON VARIABLES QUE NON REXISTRAON 
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

■Relacións fluidas coa familia de ■ Fonte de ingresos.
orixe (aumento relacións) 

■Niveis de soidade (redución ■ Situación laboral
categoría “a miúdo”)

■Infección por VIH/SIDA (redución ■ Lugar de convivencia
resultados negativos con análise 
nos últimos 6 meses)

■Urxencias hospitalarias por ■ Modo de convivencia
accidente/enfermidade común 
(redución)

■Frecuentación servizos Atención ■ Dispoñibilidade núcleo convivencia estable
Primaria de Saúde (redución)

■Contactos sexuais de risco ■ Parella drogodependente
(redución).

■Valoración do estado actual de saúde ■ Relacións sociais con amigos consumidores 
(mellora na puntuación media) de drogas.

■Dificultades para traballar e realizar ■ Relacións sociais con amigos non 
actividades cotiás  (redución) consumidores de drogas.

■Dificultades en relacións sociais ■ Situación legal 
por problemas físicos ou emocionais 
(redución)

■Variacións en dimensións obsesión/ ■ Infección por VHA, VHB e VHC
compulsión e depresión do SCL- 90R 
(redución).

■As drogas consumidas nos últimos ■ Contacto coa enfermidade tuberculosa
6 meses (só redución consumos 
benzodiacepinas e heroína).

■ Completar tratamento quimioterapia 
antituberculosa

■ Urxencias por sobredose

■ Ingresos hospitalarios por 
accidente/enfermidade común

■ Ingresos hospitalarios por SIDA ou drogas

■ Uso compartido de  xiringas.

■ Tratamentos farmacolóxicos dos  problemas 
de hepatite

■ Tratamentos enfermidade nerviosa ou mental

■ Administración de psicofármacos

■ Evolución do cuadro psiquiátrico 

■ Variación dimensións somatización 
sensibilidade interpersoal,  ansiedade, 
hostilidade,  ansiedade fóbica, Ideación  
paranoide e psicoticismo e en Índice xeral 
sintomático, 
Total síntomas positivos e Índice Malestar do 
SCL- 90R

■ Consumo de alcohol de risco
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A observación dos cambios observados despois de 24 meses da súa  incorporación a PT-
DO permite comprobar que, con independencia da interrupción do tratamento, se
produciría unha mellora do estado de saúde entre aqueles pacientes que abandonaron es-
te. Presumiblemente, a vinculación temporal aos PTDO fai posible mellorar o estado de
saúde dos pacientes e incorporar certas aprendizaxes, que se manteñen no tempo. Tamén
serviría para “moderar” o consumo de heroína, polo menos temporalmente.
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a) Descrición da análise realizada para a identificación das
variables preditoras da evolución dos pacientes no
tratamento

Como puxeron de manifesto diferentes investigacións realizadas para avaliar a eficacia
dos tratamentos das drogodependencias, son múltiples, e de moi diversa natureza, os fac-
tores que condicionan a evolución dos pacientes no tratamento. Non obstante, o interese
actual da investigación non radica tanto na identificación dos factores que condicionan o
éxito ou o fracaso dos pacientes nos tratamentos, dado que as investigacións desenvolvidas
no campo permiten contar cunha ampla relación destes, como na súa xerarquización. 

Non abonda simplemente con coñecer a existencia das diversas circunstancias persoais
ou familiares, xudiciais, relacionadas co estado físico ou mental, os hábitos de consumo de
drogas, a motivación dos pacientes cara ao tratamento, a cantidade e calidade dos servizos
prestados aos pacientes etc. que inflúen na evolución dos pacientes no tratamento. A in-
vestigación aplicada no campo da atención ás drogodependencias necesita establecer o
maior ou menor peso das distintas variables preditoras do éxito ou fracaso dos pacientes
no tratamento, co fin de facilitar a adecuación da oferta asistencial e a selección das estra-
texias terapéuticas máis efectivas. 

Para iso, resulta de grande utilidade coñecer o maior ou menor peso que cada unha das
variables hipotetizadas como preditoras da evolución nos programas de tratamento con
derivados opiáceos teñen no éxito ou no fracaso dos pacientes nos tratamentos. Dito dou-
tro modo, dende a perspectiva da planificación asistencial no campo das
drogodependencias interesa coñecer non só que pacientes tiveron éxito ou fracasaron, se
non o por qué acontece isto. Polo tanto, é preciso identificar que probabilidade existe de
que se produza unha evolución positiva (de éxito) ou negativa no tratamento cando con-
corren determinadas variables na poboación obxecto de estudo. Trátase, en suma, de
identificar os factores que aparecen asociados ao éxito dos pacientes nos PTDO, co fin de
poder predicir se un determinado suceso acontecerá ou non en función de que concorran
unha serie de variables explicativas deste, para o cal é preciso recorrer a técnicas de análi-
se multivariable (LUQUE, J. et al.; 2000). 

Para coñecer as probabilidades de que se produza unha evolución positiva ou negativa
no tratamento (variable dependente) en presenza de distintas variables independentes ou
explicativas, recorrerase a un método de dependencia denominado regresión loxística. Con
esta técnica, a variable dependente, previamente convertida en dicotómica (éxito-fracaso
no tratamento), ha de ser explicada por unha serie de variables independentes que actúan
como preditores desta (CEA, M. A.; 2002).   

b) Variables dependentes

No caso que nos ocupa, as variables dependentes (que se explicarán) seleccionadas fo-
ron:

1) Éxito no tratamento

• Pacientes que continuaban en PTDO no corte efectuado aos 24 meses.

• Pacientes que cambiaran de programa (paso a PTLD ou PTANO) no corte efec-
tuado aos 24 meses.

1 1 .  F a c t o r e s  e x p l i c a t i v o s  d o  é x i t o /
f r a c a s o  d o s p a c i e n t e s  n o  

t r a t a m e n t o  c o n  d e r i v a d o s  o p i á c e o s
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• Pacientes que foron dados de alta terapéutica no corte efectuado aos 24 meses
ou en cortes precedentes.

2) Fracaso no tratamento

Pacientes que abandonaron o tratamento no corte efectuado aos 24 meses, sempre e can-
do non se producise o seu reingreso noutro programa asistencial.

Pacientes falecidos no corte efectuado aos 24 meses ou en cortes anteriores. Quedarían ex-
cluídos da análise de regresión loxística os pacientes que se atopaban no corte efectuado
aos 24 meses nas seguintes situacións:

Derivacións a outros centros de tratamento que non facilitan informes de evolución, o que
impide confirmar a continuidade no tratamento.

Pacientes que se negan a colaborar no estudo.

c) Variables independentes ou explicativas do éxito/fracaso no
tratamento

A análise de regresión loxística debe permitir verificar empiricamente se a presenza dal-
gunha de variables que foron hipotetizadas como dominantes ou preditoras, no proxecto
de investigación, se asocia cunha maior probabilidade de que se produza unha evolución
de éxito no tratamento en PTDO. Os resultados da regresión deben facilitar a significación
obtida por cada variable independente e o Exp (B) ou odds ratio (relacións de probabilida-
de) entre a presenza desta variable e o éxito no tratamento. 

A continuación enuméranse as 48 variables independentes ou explicativas selecciona-
das, todas elas mencionadas nalgunha investigación nacional ou internacional. Estas
variables foron clasificadas en 9 categorías diferentes:  a)Relacionadas coa situación perso-
al ou familiar dos pacientes, coa súa situación xudicial, os hábitos de consumo, as
experiencias previas no tratamento, o seu estado mental, a demanda formulada polos pa-
cientes, os servizos recibidos, os opiáceos dispensados e a composición do equipo
encargado do tratamento. 

A relación de variables independentes e a súa posición como si ou non preditora ou do-
minante na súa capacidade explicativa das variables dependentes recóllese na táboa 11.1. 
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Táboa 11.1. Variables independentes en función do seu carácter si ou non dominante ou preditor 

VARIABLES INDEPENDENTES CAPACIDADE EXPLICATIVA

Posición SI dominante Posición NON dominante
ou preditora

A) VARIABLES RELACIONADAS COA SITUACIÓN PERSONAL OU FAMILIAR

1 Idade 18-34 anos (en P.1) 35 ou máis (en P.1)

2 Sexo Home (P.2) Muller (P.2)

3 Estado civil SI (opcións 1 ó 2 en P.4) NON (opcións 3, 4 ó 5 en 
P.4)

4 Fonte principal de ingresos SI (opción 1 en P.6) NON (opcións 2 a 6 en  P.6)

5 Situación laboral principal SI (opcións 1 ó 2 en P.7) NON (resto opcións en  P.7

6 Lugar residencia SI (opción 1 en P.8) NON (opcións 2 a 5 en P.8)

7 Modo de convivencia SI (opcións 2 a 5 en P.9) NON (opcións 1 ó 6 en P.9)

8 Ter fillos SI (1 o más hijos en P.10) NON (0 hijos en P.10)

9 Parella drogodependente  SI (opción 2 ó 3 en P.11) NON (opcións 1 en P.11)

10 Núcleo convivencia estable SI (opción 1 en P.12) NON (opcións 2 en P.12)

11 Relación fluída familia orixe SI (opción 1 en P.13) NON (opcións 2 en P.13)

12 Soidade SI (opcións 1 a 3 en P.14) NON (opcións 4 a 6 en   P.14)

13 Frecuencia relacións SI (opcións 1 ó 2 en P.15) NON (opcións 3 ó 4 en  P.15)
amigos consumidores

14 Frecuencia relacións amigos SI (opcións 3 ó 4 en P.15) NON (opcións 1 ó 2 en  P.15)
NON consumidores

B) VARIABLES RELACIONADAS COA SITUACIÓN XUDICIAL   

15 Incidencias legales previas SI (opción 1 en P.16) NON (resto opcións en  P.16)

16 Antecedentes penitenciarios SI (opción 0 veces en P.17) NON (1 o máis veces en  P.17)

17 Situación legal actual SI (opción 1 en P.19) NON (resto opcións en  P.19)

C) VARIABLES RELACIONADAS COS HÁBITOS DE CONSUMO DE DROGAS   

18 Antigüedade consumo droga SI (opción 9 ou menos anos en P.39) NON (opción 10 ou máis años
principal en  P.39)

19 Frecuencia consumo droga  SI (opcións 2 a 6 en P.40) NON  (opción 1 en  P.40)
principal

20 Vía administración droga  SI (opcións 1, 2, 3 ó 5 en P.41) NON (opción 4 en  P.41)
principal

21 Experiencias inyectoras SI (opción 9 en P.45) NON  (resto opcións en P.45)

22 Policonsumo cocaína SI (opción 9 en P.45) NON (resto opcións en  P.45)

23 Consumo abusivo do alcohol SI (0 y 8 puntos en P.47) NON (9 ou mais puntos en P.47)

D) VARIABLES RELACIONADAS CON EXPERIENCIAS PREVIAS DE TRATAMIENTO   

24 Participación tratamentos previos SI (opción 2 en P.43) NON (opción 1 en  P.43)

25 Número tratamentos previos  SI (opción 1 ó 2 tratamentos NON (opción 3 ó más 
en P.44) tratamentos en  P.44)
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Tabla 11.1. (CONTINUACIÓN)

Posición SI dominante Posición NON dominante
ou predictora

E) VARIABLES RELACIONADAS CO ESTADO MENTAL DOS PACIENTES    

26 Padecer enfermidades mentais SI (opción 1 en P.48) NON (resto opcións en  P.48)
previas ao tratamento en PTDO  

27 Antecedentes tratamento    SI (opción 1 en P.49) NON (resto opcións en  P.49)
psicolóxico ou psiquiátrico

28 Tratamento actual    SI (opción 1 en P.50) NON (resto opcións en  P.50)
por enfermidade mental 

F) VARIABLES RELACIONADAS COA DEMANDA FORMULADA POLOS PACIENTES    

29 Vía de acceso ao tratamento    SI (opcións 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9  en P.68) NON (opción 5 en P.68)

30 Grao de motivación     SI (opcións 4 ó 5  en P.70) NON (opcións 1 ó 2 en P.70)
pacientes ante tratamento

G) VARIABLES RELACIONADAS COA OFERTA ASISTENCIAL BRINDADA AOS PACIENTES    

31 Obxetivo básico     SI (opción 1 en P.71) NON (opción 2 en P.71)
da intervención

32 Nivel de esixencia      SI (opcións 1 ó 2 en P.72) NON (opcións 3 ó 4 en P.72)
planteado ao paciente

33 Intervencións médicas     SI (señalan opción 1 en P.73) NON (non señalan opción 1 en 
P.73)

34 Intervencións enfermería      SI (señalan opción 2 en P.73) NON (non señalan opción 2 
en P.73)

35 Intervención psicolóxica     SI (señalan opción 3 en P.73) NON (non señalan opción 3 en 
individual P.73)

36 Intervención Traballo Social      SI (señalan opción 5 en P.73) NON (non señalan opción 5 en 
P.73)

37 Actividades ocupacionais      SI (señalan opción 6 en P.73) NON (non señalan opción 6 en 
P.73)

38 Intervencións médicas a    SI (señalan opción 1 en P.67 NON (non señalan opción 1 en 
6 meses de tratamento Cuestionario Sto. 6 Meses) P.67 Cuestionario Sto. 6 M)

39 Intervencións enfermería       SI (señalan opción 2 en P.67 NON (non señalan opción 3 en 
a 6 meses de tratamento Cuestionario Sto. 6 Meses) P.67 Cuestionario Sto. 6 M)

40 Intervención psicolóxica         SI (señalan opción 3 en P.67 NON (non señalan opción 3 en 
individual a 6 meses de Cuestionario Sto. 6 Meses) P.67 Cuestionario Sto. 6 M)
tratamento

41 Intervención Traballo Social       SI (señalan opción 5 en P.67 NON (non señalan opción 5 en 
l a 6 meses de tratamento Cuestionario Sto. 6 Meses) P.67 Cuestionario Sto. 6 M)

42 Actividades ocupacionais          SI (señalan opción 6 en P.67 NON (non señalan opción 6 en 
a 6 meses de tratamento Cuestionario Sto. 6 Meses) P.67 Cuestionario Sto. 6 M)

43 Frecuentación UAD nos últimos     SI (acudiron 2 ou máis veces en NON (acudiron 0 ó 1 veces 
30 días en corte 6 meses de P.69 Cuestionario Sto. 6 Meses) en P.69 Cuestionario 
tratamento Sto. 6 Meses)

44 Participación familia en          SI (opcións 1 a 3 de P.74 NON (opción 4 de P.74 
tratamento (C. Inicial) Cuestionario inicial) Cuestionario inicial)
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Tabla 11.1. (CONTINUACIÓN)

Posición SI dominante Posición NON dominante
ou preditora

H) VARIABLES RELACIONADAS COA ADMINISTRACIÓN DE SUSTITUTIVOS    

45 Dose inicial dispensada         SI (60 ou máis mg. en P.75) NON (menos 60 mg. en P.75)

46 Modalidade dispensación          SI (opción 1 en P.76) NON (opción 2 en P.76)

I) VARIABLES RELACIONADAS CO EQUIPO PROFESIONAL

47 Ratio pacientes/profesionais    SI (igual ou inferior a 60 en P. 79) NON (mayor a 60 en P.79)

48 Experiencia equipo profesional   SI (igual ou superior a 10 años NON (inferior a 10 anos 
atención drogodependencias en P. 81) en P. 81

(1) Salvo indicación en contra, todas as preguntas están referenciadas ao cuestionario
inicial. 

(2) As posicións SI dominantes ou preditoras do éxito no tratamento correspóndense co-
as opcións “máis benignas” de cada variable.

Das 48 variables hipotetizadas como preditoras do éxito ou fracaso dos pacientes nos
programas de tratamento con derivados opiáceos, tan só nove resultan ser estatisticamen-
te significativos (P <0,05) e cunhas odds ratios ou relacións de probabilidade relevantes
(superiores 1,10), tal e como pode comprobarse na táboa 11.2.

Táboa 11.2. Relacións de probabilidade de ter éxito nos programas de tratamento con derivados
opiáceos impulsados polo PGD segundo distintas variables independentes.

VARIABLES INDEPENDIENTES  Significación Exp. (B) 
OU PREDITORES DO ÉXITO Odds ratio
OU FRACASO NO TRATAMENTO EN PTDO

1. Idade 0.9761 0.9958

2. Sexo 0.6478 0.9166

3. Estado civil 0.7015    0.9294

4. Fonte principal de ingresos 0.0504    0.7483

5. Situación laboral principal 0.5575    0.9199

6. Lugar residencia 0.0132   1.5816

7. Modo de convivencia 0.1526   1.2793

8. Ter fillos 0.4993    0.9076

9. Parella drogodependente        0.0498    2.3183

10. Núcleo de convivencia estable 0.0002   1.8041

11. Relación fluída familia orixe 0.6239   1.1147

12. Grao de soidade 0.0233   1.4524

13. Frecuencia relacións amigos consumidores 0.4621    0.8980

14. Frecuencia relacións amigos non consumidores 0.4395   1.1242

15. Incidencias legais previas 0.1733   1.2098

16. Antecedentes carcerarios 0.7390   1.0556

17. Situación legal actual 0.3865   1.2060

18. Antigüedad consumo droga principal 0.3752    0.8720

19. Frecuencia consumo droga principal 0.9941   1.0014

20. Vía de administración droga principal 0.1053    0.7465
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21. Experiencias inxectoras 0.9240   1.0147

22. Policonsumo de cocaína 0.0900   1.2904

23. Consumo abusivo de alcohol 0.1926   1.2120

24. Participación en tratamentos previos 0.6033    0.9099

25. Número de tratamentos previos 0.0429   1.3824

26. Padecemento enfermidades mentais previas a tratamiento 0.3624    0.8689

27. Antecedentes tratamento psicolóxico ou psiquiátrico 0.7711    0.9583

28. Tratamento actual por enfermidade mental 0.7948   1.0484

29. Vía de acceso ao tratamento 0.8477   1.0668

30. Grao de motivación pacientes ante o tratamento 0.0283   1.6269

31. Obxectivo básico da intervención 0.0071   1.5033

32. Nivel de esixencia formulado ao paciente 0.1647    0.7633

33. Intervencións médicas 0.7219   1.0845

34. Intervencións enfermería 0.3909    0.8840

35. Intervención psicolóxica individual 0.8945    0.9818

36. Intervención Traballo Social 0.1540    0.8191

37. Actividades ocupacionais 0.5639   1.3646

38. Intervencións médicas a 6 meses de tratamento 0.0002   1.7881

39. Intervencións enfermería a 6 meses de tratamento .6457   1.0802

40. Intervención psicolóxica individual a 6 meses de tratamento 0.0036   1.7084

41. Intervención Traballo Social a 6 meses de tratamento 0.0778   1.4980

42. Actividades ocupacionais 0.6291  19.1292

43. Frecuentación UAS últimos  30 días a 6 meses de tratamento 0.7512   1.0619

44. Participación da familia no tratamento 0.7623   1.0437

45. Dose inicial dispensada 0.2675   1.2149

46. Modalidade de dispensa 0.1302    0.7446

47. Relación pacientes/profesionais 0.1328   1.2448

48. Experiencia equipo profesional 0.3257   1.1682

A continuación recóllense as nove variables que resultaron ser significativas como pre-
ditores do éxito ou o fracaso dos pacientes nos PTDO (táboa 11.3).
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Táboa 11.3 Variables preditoras do éxito dos pacientes nos programas de tratamento con derivados
opiáceos segundo a súa potencia explicativa.

VARIABLES INDEPENDENTES OU PREDICTORES Exp. (B) 
Odds ratio

V.9. Parella drogodependente 2.3183
“Non ter parella drogodependente”         

V.10. Núcleo de convivencia estable 1.8041
“Dispoñer dun núcleo de convivencia estable”

V.38. Intervencións médicas a 6 meses de tratamento 1.7881
“Estar a recibir intervencións na área médica 
cando se cumprían 6 meses do inicio do tratamento”

V.40. Intervención psicolóxica individual a 6 meses de tratamento 1.7084
“Estar a recibir intervencións psicolóxicas individuais cando 
se cumprían 6 meses do inicio do tratamento”

V.30. Grao de motivación pacientes ante o tratamento 1.6269
“Contar cun alto grado de motivación no momento 
de iniciarse o tratamento”

V.6.  Lugar residencia 1.5816
“Residir en casas ou pisos” (aloxamento “normalizado”)

V. 31. Obxectivo básico da intervención 1.5033
“Intervención orientada ao logro de la abstinencia”

V.12. Grao de soidade 1.4524
“Non padecer problemas de soidade”

V.25. Número de tratamentos previos 1.3824
Realizar un reducido número de 
tratamentos previos (1 ou 2 tratamentos)

Das 9 variables preditoras da probabilidade do éxito nos PTDO, as que teñen unha
maior capacidade explicativa serían carecer de parella drogodependente, contar cun nú-
cleo de convivencia estable, recibir intervencións médicas e psicolóxicas individuais nos
estadios iniciais do tratamento, contar cun alto grao de motivación fronte ao tratamento,
dispoñer dun lugar de residencia normalizado e que a intervención se oriente ao logro da
abstinencia. Estas seis variables incrementan as probabilidades de ter éxito nos PTDO entre
2,3 e 1,6 veces.

Estes resultados apuntarían a que o éxito nos tratamentos con derivados opiáceos de-
pendería, fundamentalmente, de catro tipos de factores:

a) A dispoñibilidade dun espazo convivencial/residencial cunhas mínimas condicións de
estabilidade que faga viable o tratamento e que facilite un mínimo “acompaña-
mento social” (obsérvese a concorrencia de variables como o tipo de parella, o
núcleo de convivencia, o lugar de residencia, a ausencia de sentimentos de soidade
entre os preditores do éxito). 

b) Recibir atención médica e psicolóxica individual nos primeiros meses de tratamento. 

c) O grao de motivación fronte ao tratamento e, estreitamente asociada a esta varia-
ble, que a intervención se oriente ao logro da abstinencia (converxencia entre os
desexos dos pacientes e as expectativas dos profesionais cara ao cambio). 

d) Participar nun reducido número de tratamentos previos (que non a participación ou
non en tratamentos previos).     

En sentido inverso, cómpre tamén extraer algunhas conclusións complementarias, ao la-
do dos resultados achegados pola regresión loxística, como serían que o éxito ou fracaso
no tratamento non estaría relacionado con:
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■ O perfil sociodemográfico dos pacientes (sexo, idade, estado civil, situación laboral
etc.).

■ A súa situación legal no momento de iniciar tratamento, nin cos seus antecedentes
legais ou carcerarios.

■ As pautas ou patróns de consumo de drogas (nin coa antigüidade no consumo da
droga principal nin co consumo simultáneo de cocaína ou abusivo de alcohol).

■ As doses de substitutivo dispensadas, aínda que debe precisarse que estas son moi
similares para o conxunto dos pacientes, o que explicaría que a variable resulte pou-
co discriminatoria á hora de explicar o éxito ou o fracaso.

■ A experiencia dos profesionais encargados do tratamento, que resulta ser moi dila-
tada en todos os casos, o que pode explicar por que non resulta discriminante.     

A xeito de resumo, cabería afirmar que os pacientes que teñen maiores probabilidades
de éxito no tratamento serían os que non teñen o inconveniente de contar cunha parella
drogodependente, que reúnen unhas mínimas condicións de estabilidade convivencial que
o fan viable, que contan cunha alto nivel de motivación e compromiso cara ao cambio e os
que reciben atención médica e psicolóxica de forma máis ou menos continuada dende as
fases iniciais do tratamento. Iso implica relativizar en certo modo a influencia que, tanto o
perfil dos suxeitos, como a súa traxectoria vital (en relación co consumo de drogas, as inci-
dencias legais etc.), como a propia intervención dos servizos asistenciais teñen no éxito do
tratamento. 

Resultados que son, en boa medida, coherentes cos achegados por diversas investiga-
cións sobre factores preditores da adherencia de pacientes drogodependentes ao
tratamento, que inclúen entre as variables explicativas a existencia de apoios externos e o
grao de motivación fronte ao tratamento (BATTJES, R. J.; ONKEN, L. S.; DELANY, P. J.; 1999). 

Esta conclusión préstase a dúas posibles lecturas no terreo técnico, ambas as dúas de
enorme transcendencia: 

1º) 1) Que o único que cabe facer no eido técnico para apoiar ou fortalecer as posibili-
dades de éxito dos pacientes no tratamento sería traballar a motivación e o desexo
de cambio dos pacientes e garantirlles unha asistencia médica e psicolóxica conti-
nuada nas fases iniciais do tratamento. 

2º) Isto supón dalgún modo aliviar a presión sobre os profesionais, posto que só mane-
xan ou inflúen nunha parte dos “ingredientes” que contribúen ao éxito dos
tratamentos.  

Que a consecución do éxito no tratamento é unha posibilidade aberta practicamente a
todos os pacientes, sen importar cal sexa o seu perfil, os seus antecedentes persoais ou a
súa traxectoria vital, sempre e cando concorran dous elementos básicos: estabilidade con-
vivencial ou residencial para encarar o tratamento e motivación para cambiar. 

A primeira destas consideracións formularía no eido práctico a necesidade de fortalecer
as denominadas terapias motivacionais, tan de moda nestes momentos no panorama asis-
tencial das drogodependencias. 

A segunda das lecturas obrigaría a revisar parcialmente os criterios convencionais que
se veñen utilizando na adscrición dos pacientes con dependencia de opiáceos aos diferen-
tes programas asistenciais (PTLD, PTDO, PTANO etc.), que o Catálogo de programas
asistenciais do PGD vincula arredor de dous criterios:  a) A deterioración orgánica e/ou psi-
quiátrica dos pacientes, así como a existencia dun alto risco de infección de VIH/sida. b) A
non viabilidade da consecución da abstinencia a curto/medio prazo. Neste sentido, deberí-
an incorporarse como criterios de adscrición terapéutica os referidos á estabilidade
convivencial e ao desexo e implicación de cambio. 

De feito, un estudo realizado sobre a mesma base de 335 pacientes incorporados ao es-
tudo de avaliación da efectividade dos PTDO, para coñecer os criterios de indicación
terapéutica utilizados polos profesionais do PGD no seu quefacer diario (SÁNCHEZ, L. ;
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2005), á marxe dos criterios institucionais, para a inclusión de pacientes en PTDO, achegou
algunhas conclusións interesantes. Así, a análise de segmentación practicada para a identi-
ficación das variables preditivas de que os pacientes sexan adscritos a un determinado
obxectivo (logro da abstinencia ou redución do dano) evidenciou que a variable cunha
maior capacidade preditiva do tipo de obxectivo perseguido coas intervencións desprega-
das cos pacientes no marco dos PTDO era dispoñer ou non dun núcleo de convivencia estable
(entre os pacientes que dispoñían dun núcleo de convivencia estable, a probabilidade de
que o obxectivo da intervención fose o logro da abstinencia era de 80,7 nunha escala de 0 a
100, probabilidade que se reducía a 48,3 no caso dos pacientes carentes deste).
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(1) (1) Non se inclúe o 1,2% de pacientes
derivados a outros centros de
tratamento ou incluídos en programas
de maior esixencia (libres de drogas
ou de tratamento con antagonistas
opiáceos). 

(2) Non se inclúe o 6,0% de pacientes
derivados a outros centros de
tratamento ou incluídos en programas
de maior esixencia nin o 1,2% dados
de alta terapéutica. 

(3) Nos inclúese o 7,8% de pacientes
incluídos en programas de maior
esixencia, o 0,3% derivados a outros
centros de tratamento nin o 2,7%
dados de alta terapéutica.

O verdadeiro valor de calquera investigación reside na posibilidade de contrastar os
seus resultados co corpus de coñecementos dispoñibles ata o momento, co fin de afianzar
ou reforzar estes e de sinalar achados que permitan novas interpretacións da realidade ou
a exploración de novas áreas e fenómenos. Por esta razón, considérase pertinente compa-
rar os resultados obtidos no marco do estudo “Avaliación da efectividade dos PTDO
impulsados polo Plan de Galicia sobre Drogas” cos doutras investigacións precedentes. Ma-
lia este estudo incluír a observación dunha enorme variedade de variables (unha das súas
maiores fortalezas), que non sempre poden ser contrastadas, dispoñemos de importantes
elementos de comparabilidade, que nos facilitan a interesante revisión sobre a efectivida-
de dos programas de tratamento con derivados opiáceos, efectuada por Fernández
Miranda (FERNÁNDEZ, J. J.; 2005).

12.1. Respecto dos resultados obtidos polos PTDO

Como se sinalou en epígrafes anteriores, son múltiples os estudos realizados no campo
da avaliación da efectividade dos PTDO que conclúen sinalando a súa eficacia para asegu-
rar a retención dos pacientes no tratamento, reducir o consumo de drogas ilícitas, as
prácticas de risco, a morbilidade e mortalidade, a comisión de actos delituosos e a mellora
da inserción laboral e a calidade de vida (MADDEUX, J. F. e DESMOND, D. P.; 1997). 

a) Retención no tratamento

Existe unha importante variabilidade nos niveis de retención no tratamento achegados
por diferentes programas (táboa 12.1), que oscilan entre o 42% e o 83% aos seis meses (GE-
NERAL ACCOUNTING OFFICE, 1990), do 48% ao 74,5% aos 12 meses (LEHMAN, F. et al.; 1993
e MADDEUX, J. F. et al.; 1994) e do 26,6% ao 72% aos 24 meses (McGOWAN, R. J. et al.;
1996; TORRENS, M. et al.; 1996). Os resultados obtidos no marco do estudo “Avaliación da
efectividade dos PTDO impulsados polo PGD” reflicten uns niveis de retención superiores
aos observados noutros estudos.  

Tabla 12.1 Niveis de retención en programas de tratamento con metadona (%).

AUTORES ANO PAÍS TEMPO RESULTADO EEPTDO 
(Galicia)

GAO 1990 EEUU 6 meses 42-83% 89,2% (1)

LEHMAN, F. et al 1993 Canada 12 meses 67% 79,1% (2)

MADDEUX, J.F et al 1994 EEUU 12 meses 54% 79,1% (2)

McGOWAN, RJ et al 1996 EEUU 24 meses 48% 67,4% (3)

TORRENS, M. et al 1996 España 24 meses 72% 67,4% (3)

1 2 .  I n t e r p r e t a c i ó n  d o s  r e s u l t a d o s  
á  l u z  d o u t r o s  e s t u d o s  d e  a v a l i a c i ó n  d a

e f e c t i v i d a d e  d o s  P T D O
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b) Consumo de drogas ilícitas durante o tratamento

A diminución ou o abandono do consumo de opiáceos ilícitos e o descenso do consumo
de cocaína son mencionados por diversos estudos entre os efectos máis destacables dos PT-
DO. Non acontece isto no caso das benzodiacepinas, onde a redución do seu consumo é
menos intensa (FERNÁNDEZ, J. J. et al.; 2001). 

Algúns estudos (BALL, J. C. e ROSS, A.; 1991) indican a presenza, aos 6 meses de trata-
mento, dun 77% de pacientes abstinentes á heroína e unha prevalencia do consumo de
cocaína do 28%, porcentaxes que aos 54 meses de tratamento serían, respectivamente, do
92% e do 17%. Estudos realizados a pacientes que permanecen en PTDO durante máis de
dez anos confirman a presenza dun 60% de resultados negativos nos urinocontrois de dro-
gas ilícitas realizados nos últimos seis meses (APPEL, P.W. et al.; 2001). 

Os resultados deste estudo (EEPTDO impulsados polo PGD) mostran tamén unha eleva-
da continuidade nos consumos de heroína, cocaína e benzodiacepinas entre os pacientes
en tratamento. Aos seis meses de tratamento, o 64,3%, 62,7% e 28,6% dos pacientes indi-
caba que consumía, respectivamente, heroína, cocaína e benzodiacepinas despois de
iniciado o tratamento. Unhas porcentaxes que, cando se cumprían 24 meses do inicio do
tratamento, se  reduciran, para estas mesmas substancias, ata o 53,2%, 45,6% e 26,4%. 

Malia que os niveis de consumo de drogas ilícitas durante o tratamento parecen Situar-
se, no caso de Galicia, por enriba dos achegados polos estudos de BALL e ROSS e de APPEL
e colaboradores, hai que ter en consideración que se estes se circunscriben ao consumo
máis ou menos continuado destas substancias (cunha frecuencia de dúas ou máis veces ao
mes), as prevalencias de uso descenden drasticamente. Así, aos 24 meses de iniciado o tra-
tamento, a porcentaxe de pacientes que consumían heroína, cocaína ou benzodiacepinas
de forma continuada era do 22,4%, 18,0% e 17,6%, respectivamente.

c) Consumo abusivo de alcohol

Ao igual que acontecía coas drogas ilícitas, a comparabilidade dos consumos abusivos
de alcohol durante o tratamento atópase coa dificultade de que se descoñecen os criterios
utilizados polas restantes investigacións para definir o abuso de alcohol. 

Á marxe desta consideración, debe sinalarse que os resultados obtidos polos estudos
precedentes son contraditorios con respecto ao impacto que a incorporación dos pacientes
a PTDO poida ter no abuso de alcohol. Mentres algunhas investigacións sinalan que se pro-
duce un incremento de entre 1,5 e 3 veces nos problemas de abuso de alcohol con respecto
á situación previa ao inicio do tratamento (McGLOTHIN, W. H. e ANGLIN, M. G.; 1981), ou-
tras destacan que, tras varios anos de tratamento con metadona, o consumo de alcohol
descende (FERNÁNDEZ, J. J. et al.; 2001) e outras, que o consumo de alcohol aumenta ao
ano seguinte da alta no tratamento (BALL, J. C. e ROSS, A.; 1991). 

Esta investigación confirma a redución significativa dos consumos abusivos de alcohol a
medida que avanza o tratamento. Se no momento da incorporación a PTDO o 29,0% dos
pacientes realizaba consumos de risco (superiores a 8 puntos no cuestionario AUDIT), entre
os que se incluían un 4,5% de pacientes con sospeita de dependencia alcohólica (21 ou máis
puntos no AUDIT), aos 24 meses de iniciado o tratamento, a porcentaxe de pacientes con
consumos de risco reducírase ata se situar no 17,6%, incluíndo un 3,2% de pacientes con
sospeita de dependencia alcohólica. 
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d) Morbilidade

Un dos efectos máis reiteradamente atribuído aos PTDO é o seu positivo impacto na re-
dución da infección por VIH/sida, asociado ao retroceso do uso da vía parenteral e de certas
prácticas de risco relacionadas co consumo. Aínda que existen diversas investigacións que
avalan este efecto, que confirma o papel dos PTDO na contención da infección por VIH/si-
da (METZGER, D. S. et al.; 1993), o certo é que non existen datos precisos respecto do
alcance da redución da morbilidade en pacientes en tratamento en PTDO en relación con
outros consumidores de opiáceos que non reciben tratamento, posto que as investigacións
realizadas sobre o tema non utilizan grupos de control. 

Sen cuestionar o impacto positivo que a inclusión en PTDO ten sobre a morbilidade dos
pacientes, existen múltiples evidencias que aconsellan redimensionar o dito impacto, por-
que a redución de certas prácticas de risco non implica a súa desaparición. De feito, existen
evidencias de que pacientes en PTDO utilizan a vía intravenosa para consumir cocaína
(CHAISON, R.; 1989 e KOLAR, A. F. et al.; 1990). 

Esta investigación vén confirmar a positiva influencia que a incorporación e permanen-
cia nos PTDO ten sobre a morbilidade, aínda que tampouco resulta posible determinar o
seu alcance, como resultado dun triplo efecto: 

■ A redución das prácticas de risco (no uso da vía parenteral, do uso compartido de
materiais de consumo e das prácticas sexuais de risco).

■ A mellora dos procesos diagnósticos das enfermidades infectocontaxiosas (VIH/sida,
tuberculose, VHA, VHB e VHC).

■ A prevención do contaxio de enfermidades infecciosas e o tratamento dos suxeitos
afectados por estas.     

A verificación do impacto favorable dos PTDO na contención da expansión de diversas
enfermidades infecciosas (non só do VIH/sida) resulta compatible co recoñecemento do
mantemento de prácticas de risco entre unha relevante porcentaxe de pacientes que per-
manecen en PTDO, tanto relacionadas co consumo de substancias como coas condutas
sexuais. Así, entre os pacientes incluídos no estudo “Avaliación da efectividade dos PTDO
impulsados polo PGD” foi posible comprobar como o 11,3% compartira xiringas e outros
materiais de consumo nos 12 meses previos á súa incorporación a tratamento, e como un
20,4% mantivera relacións sexuais con parellas ocasionais sen protección, porcentaxes que
se reduciran, cando se cumprían 24 meses do inicio do tratamento, ata o 4,4% e o 11,2%,
respectivamente. Iso explicaría por que as prevalencias de certas enfermidades infecciosas
e dos episodios de urxencias e ingresos hospitalarios seguen sendo elevadas entre estes pa-
cientes.

e) Mortalidade

Estreitamente relacionada coa redución da morbilidade asociada á permanencia dos pa-
cientes en PTDO, o descenso da mortalidade é outro dos efectos habitualmente atribuídos
a estes programas. Algúns estudos confirman que as posibilidades de falecemento entre os
pacientes que seguen en tratamento son un terzo inferiores respecto daqueles que aban-
donan este (CAPLEHORN, J. R. M. et al.; 1993), ou que a mortalidade de pacientes se reduce
progresivamente en función do tempo de permanencia en PTDO (SEGEST, E. et al.; 1990).

Convén precisar, non obstante, que, malia resultar indiscutible o papel xogado polos PT-
DO durante os anos oitenta e noventa na redución da mortalidade entre os usuarios de
drogas e posibilitar o control e o tratamento da sida, a súa  influencia na redución da mor-
talidade estaría a debilitarse. 

No marco deste estudo contabilizáronse un total de 11 falecementos cando se cumprí-
an 24 meses do inicio do tratamento, que representan o 3,3% dos pacientes en
observación, o que cuestiona a capacidade destes programas para reducir de forma drásti-
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ca os niveis de mortalidade, polo menos nos estados iniciais do tratamento. Hai que sina-
lar, ademais, que 10 dos 11 falecementos se corresponden con pacientes que continuaban
vinculados aos PTDO, o que cuestiona que a permanencia en PTDO reduza as posibilidades
de falecemento respecto dos casos que abandonan o tratamento (CAPLEHORN, J. R. M. et
al.; 1993). 

Múltiples evidencias avalan a presenza de metadona entre falecidos por reacción agu-
da logo do consumo de drogas, feito que, en xeral, se atribúe ao consumo ilícito desta
substancia, á marxe da prescrición facultativa (FERNÁNDEZ, J. J.; 2005), cuestión que debe-
ría ser obxecto de verificación. O certo é que se observa unha importante presenza de
metabolitos de metadona entre os falecidos por reacción aguda tras o consumo de drogas.
No caso de Galicia, en 23 das 54 mortes confirmadas toxicoloxicamente (o 42,6%) no ano
2005 detectouse a presenza de metadona, ben como substancia única (7 casos), ben xunto
con outras drogas (16 casos), aínda que en ningún caso a metadona foi a causa básica da
morte. Estes datos relacionaríanse tanto coa expansión seguida polos tratamentos con me-
tadona en Galicia, como co feito de que moitos pacientes que participan nestes continúan
consumindo drogas (OGD, 2006).

f) Actividade laboral

Diversos estudos apuntan a positiva influencia que a permanencia nos PTDO ten na ac-
tividade laboral dos pacientes, situando as porcentaxes daqueles con traballo en niveis
próximos ao 50% (MADDUX, J. F. et al.; 1994). Así mesmo, sinálase a existencia dunha co-
rrelación positiva entre os períodos de permanencia en PTDO e os niveis de emprego
(APPEL, P. W. et al.; 2001). Non obstante, outras investigacións non mostran diferenzas sig-
nificativas nesta variable unha vez que se produce a incorporación dos pacientes a PTDO
(SEGEST, E. et al.; 1990). 

Esta investigación avalaría o favorable impacto dos PTDO na mellora da actividade la-
boral dos pacientes que permanecen en tratamento. Tras 24 meses de tratamento, a
porcentaxe de pacientes que teñen a actividade laboral como fonte principal de ingresos
pasou do 34,1% ao 45,4%, en tanto que a porcentaxe de parados con emprego anterior se
reduciu do 40,0% ao 24,4%.    

g) Actividades delituoas

A influencia que a permanencia no tratamento ten na redución dos actos delituosos é
outra das variables clave utilizadas para avaliar a efectividade dos PTDO, xunto co consu-
mo de drogas, a morbimortalidade e a inserción laboral, o que explica a abundancia de
referencias bibliográficas sobre o tema. A maior parte das investigacións practicadas coin-
ciden en sinalar a redución da comisión de actos delituosos entre os pacientes vinculados
aos PTDO, mencionándose descensos anuais do 79% na comisión de actos delituosos (BAL,
J. C. e ROSS, A.; 1991), no número de días de permanencia en presión (McGLOTHIN, W. H.
e ANGLIN, M. G.; 1981; BARCIA, D. et al.; 1991) e no número de arrestos (BARCIA, D. et al.;
1991). 

Os resultados do estudo “Avaliación da efectividade dos PTDO impulsados polo PGD”
confirman que a permanencia no tratamento se asocia cunha redución drástica nos delitos
cometidos polos pacientes. Se se analiza a evolución de diversas incidencias xudiciais que
afectan os pacientes aos 12 e os 24 meses do inicio do tratamento en PTDO por delitos co-
metidos nos últimos seis meses (relacionados ou non coas drogas), compróbase un descenso
xeneralizado nestas. A porcentaxe de pacientes que foron detidos por delitos cometidos
despois de iniciado o tratamento pasou do 10,2% aos 12 meses ao 7,2% aos 24 meses, a de
pacientes aos cales lles foron incoados procedementos xudiciais, do 14,4% ao 7,2%, e a dos
que ingresaron en prisión, do 5,1% ao 3,2%. Hai que constatar que o impacto favorable
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dos PTDO nos niveis de criminalidade non significa que non se rexistre un elevado nivel de
actos delituosos entre os pacientes dos PTDO, que podería estar relacionado coa continui-
dade no consumo de drogas por parte dun relevante número de pacientes en tratamento.

h) Calidade de vida

Aínda que a mellora da calidade de vida é un dos obxectivos da maior parte dos PTDO,
resulta tamén un dos aspectos menos avaliados, en boa medida polas  dificultades que com-
porta acoutar ou definir operativamente o concepto. De feito, algúns cuestionarios
deseñados especificamente para avaliar a calidade de vida dos pacientes, como o WHO-
QOL-Bref, incorporan dimensións como a saúde física, a saúde psicolóxica, as relacións
sociais ou a percepción do ámbito. 

A pesar destas dificultades, son varias as investigacións que confirman a mellora de ca-
lidade de vida que rexistran os pacientes vinculados aos PTDO (AIKEN L. S. et al.; 1994;
TORRENS, M. et al.; 1993; FERNÁNDEZ, J. J. et al.; 1999 e IRARGUI, I. et al.; 1999), aínda que
en niveis inferiores aos rexistrados entre a poboación xeral. Outro aspecto destacado é que
a mellora na calidade de vida é máis intensa nas dimensións ou dominios físicos ca nos psi-
colóxicos (FERNÁNDEZ, J. J. et al.; 1999). Neste sentido, este estudo vén confirmar a mellora
dunha serie de dimensións centrais na calidade de vida dos pacientes, entre as que cabe
mencionar a mellora da saúde física e, en menor medida, psicolóxica, e nas relacións sociais.   

12.2. Respecto das variables asociadas á efectividade dos 
PTDO

A continuación recóllense algunhas das variables que, no marco de diversas investiga-
cións, aparecen asociadas á efectividade dos PTDO (táboa 12.2), coa finalidade de
contrastar a súa capacidade preditora dos resultados do tratamento, cos achados obtidos
polo estudo Avaliación da efectividade dos PTDO impulsados polo PGD. 
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Tabla 12.2 Variables asociadas coa efectividade dos PTDO en diferentes investigacións.

VARIABLES AUTORES PAÍS RESULTADOS

A) RELATIVAS AOS SUJETOS

Antecedentes legais KOSTEN, T.R. et al, 1987 EEUU Mellora prognóstico
MAGURA, S. et al, 1999 EEUU Empeora retención

Gravidade adicción McLELAN, A.T. et al, 1993 EEUU Non se relaciona
KOSTEN, T.R. et al, 1987 EEUU Empeora prognóstico
MAGURA, S. et al, 1999 EEUU Empeora retención

Abuso de cocaína previo DUNTEMAN, G.H, et al, 1992 EEUU Non relación uso .
ao tratamento drogas en  Tto

FERNÁNDEZ, J.J. et al, 2001 España Uso heroína e cocaína 
en Tto. 

Psicopatoloxía asociada ALTERMAN, A.I. et al, 1996 EEUU < Retención > uso 
drogas Tto.

GRELLA, C.E. et al, 1997 EEUU < Retención > uso
drogas Tto.

KOSTEN, T.R. et al, 1987 EEUU > Uso drogas Tto.
FERNÁNDEZ, J.J. et al, 2001 España > Uso drogas Tto.

Deterioración somática GRELLA, C.E. et al, 1997 EEUU Maior abandono Tto
FERNÁNDEZ, J.J. et al, 2001 España Maior uso de drogas

Ningunha MADDEUX, J.F. et al, 1994 EEUU Ningunha variable 
relativa aos suxetos 
resulta preditiva

B) RELATIVAS AO TRATAMENTO 

Dose metadona > 60 mg/día BALL, J.C. y ROSS, A. 1991 EEUU > Retención < uso 
drogas Tto.

D´ÁUNNO y VAUGHM 1992 EEUU < Uso  drogas Tto.
CAPLEHORN, JRM et al 1993Autralia > Retención < uso 

drogas Tto.
MADDEUX, J.F. et al, 1994 EEUU > No hay diferencias
MAGURA, S. et al, 1999 EEUU > Retención
TORRENS, M. et al, 1996 España > Retención
FERNÁNDEZ, J.J. et al, 2001 España > Retención

Tempo en PTDO prolongado BALL, J.C. y ROSS, A. 1991 EEUU < Uso drogas Tto.
KOSTEN, T.R. et al, 1987 EEUU < Uso drogas Tto.
MAGURA, S. et al, 1999 EEUU < Uso drogas Tto.
CAPLEHORN, JRM et al 1993Australia < Uso drogas Tto.
APPEL, P.W. et al, 2001 EEUU < Uso drogas Tto.

Oferta asistencial ampla KOSTEN, T.R. et al, 1987 EEUU > Retención - uso 
drogas Tto

BALL, J.C. y ROSS, A. 1991 EEUU > Retención - uso 
drogas Tto

McLELAN, A.T. et al, 1993 EEUU > Retención  
GRELLA, C.E. et al, 1997 EEUU < Uso drogas Tto.
MAGURA, S. et al, 1999 EEUU > Retención<uso 

drogas Tto

FUENTE: adaptado de “Efectividade dos programas de mantemento con metadona”. FERNÁNDEZ, J.J. (2005).

Convén precisar que a atribución que algunhas das investigacións relacionadas ante-
riormente lle asignan a certas variables como preditoras dos resultados obtidos polos PTDO
carecen dunha axeitada base estatística, ao ser resultado de análises de tipo bivariable. 
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Como é coñecido no ámbito da investigación epidemiolóxica, non abonda a constata-
ción da existencia dunha determinada asociación entre dúas variables para realizar
inferencias sobre a maior probabilidade de que aconteza un determinado evento ou acon-
tecemento. Só mediante o uso de técnicas de análise multivariable será posible identificar
preditores do éxito ou do fracaso no tratamento. Por iso, non debe sorprender que as téc-
nicas de análise multivariable (no caso desta investigación, a regresión loxística) acabe
reducindo substancialmente o número de variables prognóstico ou asociadas aos resulta-
dos dos PTDO, ao descartar moitas das posibles asociacións que cabería hipotetizar con
base nas asociacións existentes entre dúas variables. 

Realizadas estas precisións, hai que apuntar que os resultados das investigacións previas
non son concluíntes con respecto á influencia que certas variables relacionadas cos suxeitos
teñen no tratamento, de feito ofrecen resultados claramente contraditorios. En calquera
caso, parece existir coincidencia á hora de asignarlles ás variables relacionadas cos suxeitos
unha menor influencia ca ás relacionadas co tratamento. 

Mentres que algúns autores indican que a presenza de antecedentes legais empeora a
retención no tratamento (MAGURA, S. et al., 1999), outros sosteñen que melloran o prog-
nóstico (KOSTEN, T.R. et al.; 1987). O mesmo cómpre sinalar con respecto á gravidade da
adicción, que, mentres que para KOSTEN, T. R. et al. e MAGURA, S. et al., empeora o prog-
nóstico para outros non o faría (McLELAN, A. T. et al.; 1993). 

Pola súa parte, a presenza de psicopatoloxía asociada vincúlase de forma máis ou me-
nos recorrente cunha menor retención no tratamento (ALTERMAN, A. I. et al.; 1996;
GRELLA, C. E. et al.; 1997; KOSTEN, T. R. et al.; 1987 e FERNÁNDEZ, J. J. et al.; 2001) e un
maior consumo de drogas ilícitas (ALTERMAN, A. I. et al.; 1996; GRELLA, C. E. et al.; 1997),
aínda que non directamente co prognóstico no tratamento. 

Non obstante, algunhas investigacións (MADDEUX, J. F. et al.; 1994) indican que varia-
bles relacionadas cos suxeitos, como os antecedentes legais, a gravidade da adicción, o
abuso de cocaína, a presenza de psicopatoloxía asociada ao abuso/dependencia de opiáce-
os ou a deterioración orgánica non resultan preditivos da evolución, con máis ou menos
éxito, dos pacientes no tratamento. 

Os resultados desta avaliación, descritos no capítulo once, confirman en boa medida as
conclusións do traballo de MADDEUX e colaboradores, posto que as variables antes men-
cionadas non poden ser consideradas como preditoras do éxito ou fracaso no tratamento.
Isto non supón que non existan variables relacionadas cos suxeitos que actúen como predi-
tores da efectividade dos tratamentos, entre as que se inclúen: a ausencia de parella
drogodependente, a dispoñibilidade dun núcleo de convivencia estable, a residencia en es-
pazos ou lugares normalizados e a ausencia de problemas de soidade. 

Hai que sinalar que, no referido ás variables prognóstico relacionadas co tratamento,
existe unha maior coincidencia nos resultados obtidos polas distintas investigacións practi-
cadas sobre o tema. A dispensa de doses adecuadas de metadona (superiores a 60 mg/día)
asóciase a unha maior retención no tratamento na maioría dos estudos (BALL, J. C. e ROSS,
A.; 1991; D´ÁUNNO, T. e VAUGHM, C.; 1992; CAPLEHORN, J. R. M. et al.; 1993; MAGURA, S.
et al.; 1999; TORRENS, M. et al.; 1996 e FERNÁNDEZ, J. J. et al.; 2001) e, en menor medida,
á redución do consumo doutras drogas durante o tratamento (BALL, J. C. e ROSS, A.; 1991
e CAPLEHORN, J. R. M. et al.; 1993). 

Non obstante, tamén neste caso o traballo de MADDEUX, J. F. e colaboradores sinala a
ausencia de diferenzas significativas nos resultados atribuíbles á dose dispensada, extremo
este que foi confirmado no marco desta investigación. Probablemente, o que acontece é
que no marco dos estudos multicéntricos se identifican e analizan programas de tratamen-
to con metadona cunha filosofía e unhas pautas de administración do substitutivo
claramente diverxentes, o que si pode afectar os resultados obtidos por estes. Unha situa-
ción que non se produciría, por exemplo, no caso dos PTDO impulsados polo PGD, onde
existe bastante uniformidade no relativo ás doses dispensadas e aos criterios de indución e
estabilización do substitutivo. 
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Outra dos variables prognóstico relacionada co tratamento sobre a que existe unanimi-
dade á hora de asociala cuns menores niveis de consumo de drogas durante o tratamento
é a permanencia dos pacientes nos PTDO durante longos períodos de tempo (BALL, J. C. e
ROSS, A.; 1991; KOSTEN, T. R. et al.; 1987; MAGURA, S. et al.; 1999; CAPLEHORN, J. R. M. et
al.; 1993 e APPEL, P. W. et al.; 2001).

Aínda que o tempo de permanencia no programa de tratamento non foi incluída como
unha variable independente (explicativa do prognóstico no tratamento) neste estudo, da-
do que un dos obxectivos destes programas é precisamente mellorar a devandita retención
(sería, polo tanto, unha variable dependente ou para explicar), non cabe dúbida de que os
seus resultados confirman esta asociación. Malia unha porcentaxe relevante de pacientes
continuaren consumindo drogas cando se cumprían 24 meses do inicio do tratamento, é
posible observar como a súa prevalencia se reduce a medida que aumenta o tempo de per-
manencia en PTDO.

Finalmente, a última variable relacionada co tratamento que se sinala de forma máis ou
menos xeneralizada como preditiva da efectividade dos PTDO é a existencia dunha oferta
ampla de servizos, variable que se asocia a unha maior retención no tratamento (KOSTEN,
T. R. et al.; 1987; BALL, J. C. e ROSS, A.; 1991; McLELAN, A. T. et al.; 1993; GRELLA, C. E. et
al.; 1997 e MAGURA, S. et al.; 1999) e á redución do consumo de drogas durante este (KOS-
TEN, T. R. et al.; 1987; BALL, J. C. e ROSS, A.; 1991; GRELLA, C. E. et al.; 1997 e MAGURA, S.
et al.; 1999).

O valor preditivo desta variable (ampla oferta de servizos aos pacientes) é en parte ra-
tificada por este estudo, posto que confirma que os pacientes que no marco dos PTDO
reciben asistencia médica e intervencións psicolóxicas individuais dende os momentos ini-
ciais do tratamento teñen unha maior probabilidade de realizar unha evolución de éxito
neste.

Hai que concluír sinalando que o estudo identifica outras variables relacionadas co
tratamento, cunha importante potencia preditiva da súa efectividade, como son: 1) A
presenza dun alto grao de motivación fronte ao tratamento (vontade clara de cambio). 2)
Que as intervencións dos PTDO se orienten ao logro da abstinencia (asunción polo equipo
e os pacientes dun obxectivo ambicioso coa intervención). 3) A experiencia limitada dos
pacientes no tratamento das adiccións (realizar un reducido número de tratamento pre-
vios).
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1º) Os programas de tratamento con derivados opiáceos que impulsa o Plan de Galicia
sobre Drogas demostraron ser unha alternativa terapéutica eficaz para asegurar o
control asistencial dunha elevada porcentaxe dos adictos a opiáceos que acceden a
estes. Cando se cumprían dous anos da incorporación dos pacientes aos PTDO, o
67,4% continuaba en tratamento, porcentaxe que non inclúe os casos que foron de-
rivados a outros centros de tratamento, cambiaron de programa ou foron dados de
alta terapéutica, que suman outro 10,3%.

2º) Despois de transcorridos 24 meses da incorporación dos pacientes a PTDO, o 78,2%
mantería unha evolución positiva no tratamento, ben porque continúan vinculados
a este (o 67,4% dos pacientes), ben porque foron incluídos nun programa de maior
esixencia –libre de drogas ou de tratamento con antagonistas opiáceos– (7,8%), de-
rivados a outros centros de tratamento fóra da rede do PGD (0,3%) ou dados de alta
terapéutica (2,7%).

3º) Os PTDO non só se mostran eficaces para asegurar o control asistencial dos pacien-
tes que se incorporan a estes, permitindo a redución dos riscos e danos asociados ao
consumo de heroína, senón que constitúen unha alternativa terapéutica que permi-
te o logro da abstinencia para, aproximadamente, un de cada dez pacientes (suma
dos pacientes con cambios de programa e das altas terapéuticas).

4º) Os pacientes que continúan en tratamento en PTDO despois de dous anos 

rexistraron cambios, estatisticamente significativos, nas seguintes áreas:

a) Calidade de vida:

• Mellora nos niveis de actividade laboral e, xa que logo, na súa autonomía
económica (aumenta a porcentaxe de pacientes cuxa fonte principal de in-
gresos é o traballo).

• Intensa redución dos niveis de soidade que experimentan os pacientes.

• Incremento na porcentaxe de pacientes que manteñen relacións sociais con
amigos ou persoas, alleas ao núcleo familiar, non consumidoras de drogas e
intensificación da frecuencia destes contactos.

• Redución da frecuencia dos contactos con amigos ou colegas consumidores
de drogas.

b) Saúde: 

• Redución das urxencias hospitalarias por enfermidade/accidente sen rela-
ción directa coas drogas e/ou por sobredose.

• Redución das hospitalizacións por enfermidades ou accidentes con ou sen
relación directa coas drogas e/ou a sida.

• Mellora da percepción que do seu estado de saúde teñen os pacientes.

• Redución dos pacientes que expresan ter dificultades para traballar ou rea-
lizar as súas actividades cotiás ou para poder manter as súas actividades
sociais, debido ao seu estado de saúde física ou psicolóxica.

1 3 .  C o n c l u s i ó n s
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• Redución das prácticas de risco relacionadas cos hábitos sexuais (contactos
sexuais con parellas ocasionais sen utilizar preservativos) e de consumo de
drogas (redución no número de pacientes que compartiron xiringas ou ou-
tros materiais de inxección).

• Aumento dos pacientes en tratamento por presentar trastornos mentais (a
continuidade dos pacientes en PTDO facilita ou favorece o tratamento das
enfermidades mentais asociadas á dependencia a opiáceos).

• Mellora dos niveis de benestar psicolóxico dos pacientes.

c) Drogas: 

• Redución dos consumos de heroína e cocaína durante o tratamento.

• Redución dos consumos abusivos ou de risco de alcohol. 

5º) Non todos os cambios anteriormente mencionados teñen a mesma intensidade. Nes-
te sentido, cabe apuntar que, despois de 24 meses en tratamento, os pacientes
experimentan unha evolución máis positiva no seu estado de saúde orgánica e nas
súas relacións sociais. Pola contra, os progresos son máis limitados no relacionado co
consumo de drogas e a saúde mental.

6º) A pesar dos notables progresos rexistrados ao longo do tratamento, persisten situa-
cións que deben ser obxecto de intervencións específicas para a súa mellora, entre
as que cabe mencionar as seguintes: 

■ Cando se facían 24 meses do inicio do tratamento, a porcentaxe de pacientes
que consumira heroína, cocaína e benzodiacepinas nos últimos seis meses era,
respectivamente, do 53,2%, 45,6% e 26,4%, malia que os pacientes que consu-
miron estas mesmas substancias de forma continuada (dúas ou máis veces ao
mes) se reducía ata o 22,4%, 18,0% e 17,6%.

■ A pesar de que a porcentaxe de pacientes implicados en actos delituosos come-
tidos despois de iniciado o tratamento, relacionados ou non coas drogas, se foi
reducindo a medida que avanzaba o tratamento, esta continúa sendo aínda ele-
vado. A porcentaxe de pacientes detidos, procesados xudicialmente ou
internados en prisión por delitos cometidos nos últimos seis meses, cando se
cumprían dous anos do inicio do tratamento, situábase no 7,2%, 7,2% e 3,2%,
respectivamente. Por outra parte, o 3,3% dos pacientes incluídos no estudo se-
guía tratamento en PTDO aos 24 meses nunha unidade asistencial
intracarceraria.

■ Aínda que se reduciron de xeito importante as prácticas sexuais de risco cando
se cumprían dous anos de inicio do tratamento, o 11,2% dos pacientes recoñe-
cía que mantivera contactos sexuais con parellas ocasionais durante os últimos
seis meses sen protección (o 4,0% mantivo estas prácticas de forma sistemática,
non utilizando nunca preservativos ou facéndoo en menos da metade dos con-
tactos sexuais).

■ Malia que o uso compartido de xiringas ou outros materiais de consumo  se re-
duciu de forma intensa durante o tratamento, aínda o 4,4% dos pacientes sinala
manter esta conduta nos últimos seis meses, cando se cumprían dous anos da in-
corporación a PTDO. 

7º) Os pacientes mostran, en xeral, un elevado nivel de satisfacción co tratamento reci-
bido, malia ser posible detectar que requiren dos equipos profesionais encargados
da súa atención un maior apoio no ámbito dos autocoidados (preservar, protexer ou
mellorar a saúde) e as habilidades sociais. 
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8º) A investigación puxo de relevo algúns fenómenos que deben ser obxecto dunha
análise máis profunda. Por unha parte, o xa mencionado nivel de actividade deli-
tuosa dos pacientes, por outra, a presenza duns inusualmente elevados niveis de
mortalidade entre os pacientes vinculados ao tratamento. Hai que apuntar que se
sabe relativamente pouco das razóns que poderían estar detrás dos once falece-
mentos que se rexistraran despois de dous anos do inicio do tratamento e que
representan o 3,3% dos pacientes obxecto de estudo. 

9º) Avanzouse de forma importante na identificación das variables ou factores que per-
miten predicir as probabilidades de éxito dos pacientes nos tratamentos con
derivados opiáceos. Os resultados obtidos no contexto desta investigación descartan
o papel como preditores da evolución no tratamento de certas variables, como o
perfil dos pacientes, a severidade da adicción, os patróns de consumo de drogas ou
as doses de substitutivo dispensadas, que tradicionalmente se asociaban ao
éxito/fracaso dos pacientes no tratamento.Pola contra, o éxito no tratamento de-
pende da dispoñibilidade por parte do paciente dun ámbito social axeitado, dende
o cal afrontar este  (ausencia de relacións de parella con outros adictos, núcleo de
convivencia estable e un lugar de residencia normalizado), do seu compromiso para
cambiar (alta motivación e aceptación dun elevado nivel de esixencia no tratamen-
to) e de que se lle brinde atención nas áreas médico/psiquiátrica e psicolóxica
individual dende as etapas iniciais do tratamento. Ademais, existe unha última va-
riable preditora da evolución no tratamento, que se relaciona coa existencia dun
reducido número de experiencias previas no tratamento das adiccións (realizar 1 ou
2 tratamentos previos). Esta variable podería estar vinculada indirectamente cunha
maior motivación fronte ao tratamento (reinténtase superar a adicción) e coa incor-
poración de certas aprendizaxes por parte duns pacientes que aínda manteñen
expectativas/desexos por superar o seu problema coas drogas.

10º) Malia os positivos resultados que revela a avaliación realizada da efectividade dos
PTDO desenvolvidos no marco do Plan de Galicia sobre Drogas, é necesario axustar
o seu deseño cos achados desta investigación. Iso implica reforzar as intervencións
sobre aquelas variables que condicionan a evolución dos pacientes no tratamento e
sobre os aspectos da intervención que resultan susceptibles dunha clara mellora: a
redución das prácticas de risco, da mortalidade, dos actos delituosos e dos consumos
de drogas. Pero, ademais, é necesario que, en paralelo, se exploren outras vías de in-
tervención terapéutica, para adaptar as respostas asistenciais ás necesidades de
certos sectores de poboación heroinómana que non inician tratamento, que o man-
teñen de forma inadecuada (con interrupcións, consumos de opiáceos ilícitos ou
mantendo condutas de risco) ou que o abandonan.       
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A n e x o s :  I n s t r u m e n t o s  
p a r a  a  r e c o l l i d a  d e  i n f o r m a c i ó n

Código del Centro: Año apertura centro: Año puesta en marcha PTDO:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

Código UAD + Nº Historia Clínica: Fecha de re/entrada en PTDO:
Fecha de re/admisión del paciente al último tratamiento que realiza en la UAD:
Fecha cumplimentación cuestionario: Profesional responsable información:

UNA VEZ CONSIGNADOS TODOS LOS DATOS ANTERIORES, CUMPLIMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
RODEANDO CON UN CÍRCULO CADA UNA DE LAS OPCIONES ELEGIDAS. SALVO QUE LA PREGUNTA LO
INDIQUE EXPRESAMENTE, DEBERÁ REGISTRARSE UNA SOLA OPCIÓN.

P.1. Fecha de nacimiento: ………………………….

P.2. Sexo:     1.  Varón        2.  Mujer

P.3. Nacionalidad (consignar el país de nacionalidad. En caso de doble nacionalidad señalar ambas):

SITUACIÓN PERSONAL

P.4. Estado civil :

1. Soltero/a 2. Casado/a 3. Viudo/a 4. Divorciado/a 5. Separado/a 99.Desconocido

P.5. Nivel máximo de estudios alcanzado por el paciente:

1. No sabe leer ni escribir 2. Estudios Primarios Incompletos. 3. Estudios Prim. Completos
4.Secundaria 1ª EGB/ESO/FP1/Medio 5. Secundaria 2ª Etapa FPII/BUP/COU 6. Estudios Univer. Medios
7. Estudios Universitarios Superiores 8. Otros 99. Desconocido

P.6. Fuente principal de ingresos en el momento actual:

1. Actividad laboral 2. Ayuda familiar 3. Ayuda pareja
4. Actividades marginales 5. Prestaciones sociales 6. Prestaciones Desempleo
7. Otros 99. Desconocido

P.7. Situación laboral principal en el momento de iniciar el tratamiento con respecto a los últimos seis
meses (en caso de baja laboral considerar como relación laboral indefinida o temporal, según los
casos):

1. Contrato o relación laboral indefinida/Autónomo 2. Contrato o relación laboral temporal
3. Trabajando sin salario para  familia 4. Parado sin trabajo anterior
5. Parado con trabajo anterior 6. Incapacidad permanente/Pensionista
7. Estudiando u opositando 8. Realizando exclusivamente tareas del hogar
9, Otra situación 99. Desconocido

P.8. ¿En qué lugar ha vivido el paciente en los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento?:

1. Casas/pisos/apartamentos 2.Prisión/Reforma/internado menores 3. Otras instituciones
4. Pensiones/hoteles/hostales 5. Alojamiento inestable/precario 6. Otro lugar 99. Desconocido

P.9. Modo de convivencia del paciente  en los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento:

1. Solo/a 2. Únicamente con pareja 3. Únicamente con hijos/as
4. Con pareja e hijos/as 5. Con padres o familia de origen 6. Con amigos/as
7. Otros 99 Desconocido

ANEXO 1: CUESTIONARIO INICIAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

!!  ¿Le ha sido aplicado al paciente este mismo cuestionario en otro centro?. En caso
afirmativo cesar su aplicación.

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO:
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P.10. Número de hijos: ..........

P.11. ¿La pareja del paciente es drogodependiente (aplicar criterio SEA)?:

1.Si tiene
    pareja drogodependiente

2. No tiene
    pareja drogodependiente

3. Sin pareja 99. Desconocido

P.12.  ¿Tiene el paciente un núcleo de convivencia o familiar estable?:

1. Si 2. No 99. Desconocido

P.13. Sólo para quienes no conviven con familia de origen,¿mantiene una relación fluida con la
familia?

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido

P.14. ¿Cuántas veces se ha sentido solo/a en los últimos 3 meses?:

1. Nunca   2. Muy rara vez    3. Rara vez    4.  De vez en cuando   5.  A menudo   6.  Muy a menudo

P.15. ¿Con qué frecuencia ha mantenido relaciones sociales (salir, quedar para charlar), con personas
diferentes a la pareja/padres/hermanos, durante el último mes previo al inicio del tratamiento?:

Con amigos o colegas
consumidores de drogas

Con amigos o colegas NO
consumidores de drogas

1. Ningún día
2. De 1 a 3 días al mes
3. De 1 a 3 días a la semana
4. A diario o casi diario (4-7 días semana)

SITUACIÓN JUDICIAL

P.16. ¿Ha tenido e paciente alguna incidencia legal previa al inicio del tratamiento por delitos
relacionados o no con las drogas? (Respuesta múltiple. No incluir detenciones que no hayan
derivado en procedimientos judiciales):

1. Ninguna 2.  Procedimientos judiciales sin ingreso en prisión
3. Procedimientos judiciales con estancia en

prisión
4. Procedimientos judiciales pendientes de solución

definitiva
99. Desconocido

 (EN CASO NEGATIVO PASAR A PREGUNTA 20)

P.17. Número de veces que el paciente estuvo en prisión: ........

P.18. Número de meses que en conjunto estuvo el paciente en prisión: .......

P.19. ¿Cuál es la situación personal actual del paciente con referencia a su posible problemática
legal?:

1. Libertad 2. Cumpliendo medida seguridad 3. Período de suspensión de pena
4. Libertad provisional 5, Libertad condicional 6. Tercer grado
7. Prisión preventiva 8. Penado en centro penitenciario 9 Otra (detallar): 99. Desconocido

ÁREA SANITARIA

P.20. Presencia de la infección por VIH (verificar con los datos en la historia clínica):

1. Positivo 2. Negativo con análisis en últimos
6   meses

3 .Negativo sin análisis en últimos
6 meses

4. Negativo sin fecha de análisis 5. Pendiente de resultados 6. No se ha hecho análisis
99. Desconocido

P.21.  ¿Estuvo el paciente en contacto con VHA? (verificar en historia clínica y/o realizar pruebas):

SI incluye: infección aguda (actual) e infección pasada (inmune). NO incluye: no contacto, susceptible

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido

P.22.  ¿Estuvo el paciente en contacto con VHB? (verificar en historia clínica y/o realizar pruebas):

SI incluye: infección aguda (actual) e infección pasada (inmune). NO incluye: no contacto, susceptible

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido
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P.23. ¿El paciente ha sido vacunado frente a la hepatitis B antes de iniciar el tratamiento?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.23.1. En caso afirmativo, ¿cuál es el estado del proceso vacunal?:

1. Completo   2. Actual  3.  Incompleto    9.Desconocido

P.23.2. En  caso de que se haya completado el proceso vacunal, ¿hay seroconversión?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.24.  ¿Estuvo el paciente en contacto con VHC? (verificar en historia clínica y/o realizar pruebas):

SI incluye: infección aguda (actual) e infección pasada (inmune). NO incluye: no contacto, susceptible

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido

P.25. ¿Estuvo el paciente en contacto con infección tuberculosa (verificar historia clínica y/o realizar
pruebas):

1.  Contacto 2. No contacto 3. Enfermedad activa 99.  Desconocido

(QUIENES NO HAN ESTADO EN CONTACTO CON LA INFECCIÓN PASAR A PREGUNTA 28)

P.26. Sólo a los pacientes que han estado en contacto con la infección, pero que no han desarrollado
la enfermedad tuberculosa (quienes señalen la opción de respuesta 1 en la P.25), ¿recibieron
quimioterapia para infección latente (antes denominada quimioprofilaxis) para el tratamiento de
la misma?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.26.1. En caso afirmativo, ¿se completó el mismo?:

1. Tratamiento completo  2. Tratamiento parcial  3. Tratamiento actual. 99. Desconocido

P.27. Sólo a los pacientes que desarrollaron la enfermedad tuberculosa en algún momento de su vida,
¿recibieron o reciben quimioterapia antituberculosa?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.27.1. En caso afirmativo, ¿completó el paciente la misma?:

1. Tratamiento completo  2. Tratamiento parcial  3.Tratamiento actual 99.  Desconocido

P.28. Nº de urgencias hospitalarias en últimos 12 meses por accidente/enfermedad sin relación directa
con las drogas: .........

P.29. Nº de urgencias hospitalarias en últimos 12 meses por sobredosis/reacción aguda tras consumo
drogas: ……….

P.30. Nº de ingresos hospitalarios en últimos 12 meses por accidente/enfermedad sin relación directa
con las drogas: ……….

P.31. Nº de ingresos hospitalarios en últimos 12 meses por enfermedad directamente relacionada con
las drogas o con la infección por VIH/sida (no incluir ingresos para desintoxicación): ..........

P.32. ¿Ha acudido en últimos 30 días, por cualquier motivo, a los Servicios de Atención Primaria?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.33. ¿Ha mantenido relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) en los 12 meses previos al inicio
del tratamiento con parejas ocasionales sin usar preservativos?:

1. Nunca 2. Menos de la mitad de las
veces

3. La mitad de las veces

4. Más de la mitad de las
veces

5. Siempre 6. No ha tenido este tipo de relaciones

99. Desconocido

P.34. ¿Sigue el paciente algún tratamiento farmacológico por problemas derivados de la infección por
VIH/Sida?

1. Si 2. No 99. Desconocido

P.35. ¿Sigue el paciente algún tratamiento farmacológico por problemas de hepatitis?:

1. Si 2. No 99. Desconocido
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(RECABAR DIRECTAMENTE LA OPINIÓN DEL PACIENTE)

P.36. Valoración actual que el paciente realiza de su estado de salud:

1. Excelente    2. Muy buena     3. Buena    4. Regular    5. Mala

P.37. Durante las 4 últimas semanas ¿tuvo el paciente dificultades para hacer su trabajo o sus
actividades cotidianas a causa de su salud física?:

1. Si        2. No

P.38. Durante las 4 últimas semanas ¿hasta que punto su salud física o los problemas emocionales le
han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, vecinos u otras
personas?:

1. Nada  2. Un poco    3. Regular   4. Bastante    5. Mucho

ÁREA DROGAS

P.39. ¿En qué año se inicio el paciente al consumo de la droga principal (heroína/opiáceos)?:......

P.40. Frecuencia de consumo droga principal (opiáceo) en los 30 días previos a la admisión a
tratamiento:

1. Todos los días 2. De 4 a 6 días en semana 3. 2-3 días a la semana 4. Un día a la semana
5. Menos 1 día en semana 6. No consumió 99. Desconocido

P.41. Vía más frecuente de administración de la droga principal en los últimos 30 días de consumo:

1. Oral 2. Pulmonar o inhalada 3. Intranasal o esnifada
4. Parenteral o inyectada 5. Otras 99. Desconocida

P.42. Otras drogas consumidas en últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento (respuesta
múltiple, señalar todas las consumidas, no sólo las cuatro como define el SEA)

1. Alcohol 2. Tabaco 3. Cánnabis 4.Benzodiacepinas 5. Anfetaminas
6. Cocaína 7. Drogas de síntesis 8. Otras 9. Ninguna otra 99. Desconocido

P.43. ¿Realizó algún tratamiento previo por abuso/dependencia de la misma droga principal en
centros profesionales acreditados?:

1. Si      2. No      99.  Desconocido

P.44. En caso afirmativo, ¿cuántos tratamientos realizó en este tipo de centros?:........

P.45. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se inyectó por última vez cualquier sustancia
psicoactiva?:

1. Menos de una semana 2. Menos de un mes 3. Menos de seis meses 4.  Menos de un año
5. Uno o dos años 6. Tres o cuatro años 7. Cinco a nueve años 8. Diez años o más
9. Nunca se ha inyectado 99. Desconocido

P.46. En los últimos 12 meses previos al inicio del tratamiento, ¿compartió alguna vez jeringuillas u otros
materiales de inyección (cucharillas, tapón, filtros, etc.)?:

1. Si      2. No      99. Desconocido
P.47. Por favor, pase el Test AUDIT al paciente y traslade la puntuación parcial obtenida para cada

pregunta, así como la puntuación total (suma de los valores de las diez preguntas del Test).

1) Audit: 2) Audit: 3) Audit: 4) Audit: 5) Audit:
6) Audit: 7) Audit: 8) Audit: 9) Audit: 10) Audit:

P.47. Puntuación total Test Audit: ………
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ÁREA PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA

1.2 P.48. ¿Padeció el paciente alguna vez en su vida una enfermedad nerviosa o mental?
(entiéndase como tal aquella que requirió tratamiento por médico general/psiquiatra/psicólogo,
aunque no se iniciara el mismo)

1. Nunca 2. Una vez 3. En dos ocasiones separadamente
4.  En más de dos ocasiones 5. La padece habitualmente 99. Desconocido

P. 49. ¿Ha recibido el paciente alguna vez en su vida tratamiento psiquiátrico o psicológico?:

1. No 2. Una vez 3. Varias veces en una sola
temporada

4. Varias veces en diferentes momentos

P.49.1. En caso afirmativo, ¿qué edad tenía cuando recibió el primer tratamiento?:………….

P. 50. ¿Está el paciente en tratamiento en la actualidad por alguna enfermedad nerviosa o mental?:

1. NO 2. SI, médico general (centro salud) 3. SI, psiquiatra/psicólogo (CSM)
4. SI, psiquiatra/psicólogo privado 5. SI, en UAD 6. SI, por otros

(SI NO EXISTEN TRASTORNOS PSCIOLÓGICOS/PSIQUIÁTRICOS PASAR A PREGUNTA 56)

P.51. ¿Cuál es el diagnóstico psiquiátrico actual del paciente según la Clasificación de enfermedades
mentales del CIE-10?. (Respuesta múltiple. Para cada trastorno debe codificarse si, no o
desconocido):

P.51.1. Trastornos mentales orgánicos

1. Si   2. No   99. Desconocido

P.51.2. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

1. Si   2. No   99. Desconocido
P.51.3. Trastornos del humor

1. Si   2. No   99. Desconocido

P.51.4. Trastornos neuróticos (trastornos ansiedad)

1. Si   2. No   99. Desconocido
P.51.5. Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas

1. Si   2. No   99. Desconocido
P.51.6. T. Personalidad y comportamiento adulto

1. Si  2.  No   99. Desconocido

P.51.7. Otros trastornos psiquiátricos

1. Si  2. No   99. Desconocido

P.52. ¿Cómo definiría la gravedad de los trastornos psiquiátricos del paciente?:

1. Leves 2. Moderados 3. Graves
4. Muy graves 99. Desconocido

1.3 P.53. ¿Cómo describiría la evolución del cuadro del paciente?:

1. Agudo 2. En remisión 3. Crónico 4. Remisión completa 99. Desconocido

P.54. ¿Qué carácter tendrían los trastornos psicológicos/psiquiátricos observados?

1. Previos al consumo de
sustancias

2. Concomitantes 3. Inducidos por el consumo de sustancias

4. Otro (detallar) 99. Desconocido

P.55. ¿Le está siendo administrado al paciente  actualmente algún psicofármaco?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.55.1. En caso afirmativo, ¿de qué tipo? (respuesta múltiple, señalar todos los prescritos):

1. Hipnóticos, sedantes, ansiolíticos 2. Antipsicóticos 3. Antidepresivos
4. Estabilizadores del ánimo y anticonvulsivantes 5. Otros 99. Desconocido

BIENESTAR PSICOLÓGICO

PASAR EL CUESTIONARIO SCL-90-R A TODOS LOS PACIENTES (AUTOADMINISTRADO) Y TRASLADAR LAS
PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LAS DIFERENTES DIMENSIONES:

P.56. Dimensión somatización: P.57. Dimensión obsesión/compulsión:
P.58. Dimensión sensibilidad interpersonal: P.59. Dimensión depresión:
P.60. Dimensión ansiedad: P.61. Dimensión hostilidad:
P.62. Dimensión ansiedad fóbica: P.63. Dimensión ideación paranoide:
P.64  Dimensión psicoticismo: P.65. Índice general sintomático:
P.66. Total síntomas positivos: P.67. ÍNDICE DE MALESTAR:
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA

P.68. Fuente de referencia principal/Vía de acceso al centro (indicar sólo una):

1. Otro servicio Tto. Drogodepend. 2. Médico general/Atención Primar. 3. Hospital/otros servicios salud
4. Servicios sociales 5. Motivación legal 6. Empresa o empleador
7. Familiares o amigos/as 8. Iniciativa propia 9. Otros
99. Desconocido

P. 68,1 En caso de motivación legal, precisar la naturaleza de la misma:

1. Derivación de centro penitenciario 2. Derivación de centro de menores
3. Disposición judicial 4. Disposición administrativa
5. Motivado problemática legal/penal 6. Motivado problemática legal derivada L.O.  2/1992
7. Motivado por otros problemas legales 8. Indicación de jueces o Cuerpos de Seguridad
9. Indicación servicios legales 10. Otros 99. Desconocido

P.69. Demanda inicial principal del paciente (indicar sólo una):

1. Medicación de urgencia 2. Naltrexona 3. Desintoxicación 4. Psicoterapia
5. Metadona 6. Desintox.  Hospitalaria 7. Internamiento en C.T. 8. Unidad de Día
9. Demanda no específica 10. Otros 99. Desconocido

1.4 P.70. Grado de motivación del paciente hacia tratamiento en una escala de 1 (“nada
motivado”) a 5  (“muy motivado”)

1    2    3    4    5

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA (DE LA INTERVENCIÓN ASISTENCIAL)

P.71. ¿Cuál es el objetivo básico a corto plazo de la intervención con el paciente?:

1. El logro de la abstinencia 2. La reducción de daños

P.72. Señalar en una escala de 1 (nada exigente) a 5 (muy exigente) el nivel de exigencia planteado
al paciente por el programa:

1    2    3    4    5

P.73. ¿Cuáles de las siguientes intervenciones se desarrollan actualmente –DESDE EL INICIO DEL PTDO
A LA FECHA DE PASE DEL CUESTIONARIO- con el paciente en el contexto del PTDO, con
independencia de las tomas del sustitutivo opiáceo (respuesta múltiple, señalar todas aquellas
desarrollada)?:

1. Intervención médico/Psiquiátrica 2. Intervención enfermería (*) 3. Intervención psicológ. individual
4. Intervención psicológica grupal 5. Intervención Trabajo Social 6. Actividades ocupacionales
7. Formación laboral 8. Otras 99. Desconocidas

(*) No se tendrán en cuenta la administración de metadona u otros tratamientos.
(**) Los campos 6 (Actividades ocupacionales) y 7 (Formación laboral) deben ser cumplimentados

manualmente tras consultar la información obrante en la historia del paciente.

P.74. ¿Participan los familiares del paciente en el tratamiento?:

1. Si, en actividades individuales 2. Si, en actividades grupales 3. SI, en ambas
4. No 99. Desconocido
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ADMINISTRACIÓN DE SUSTITUTIVOS

P.75. Dosis diaria actual prescrita (en miligramos): ...............

P.76. Modalidad de administración:

1. Toma presencial (incluye take home para fin de semana)    2.  Take home (dosis para llevar)

P.77. Forma de presentación farmacéutica del sustitutivo (metadona):

1. Comprimidos dispersables      2. Solución oral

EQUIPO PROFESIONAL (A CUMPLIMENTAR DIRECTAMENTE POR LA EMPRESA RESPONSABLE DEL PROCESO
DE DATOS

P.78. Número total de técnicos, excluyendo personal administrativo y de apoyo, que trabajan en el
centro: .........

P.79. Ratio global de pacientes/profesionales que trabajan en ese momento en el PTDO en ese centro:
….........

P.80.  Ratio de pacientes/ profesionales en cada una de las siguientes áreas:

1. Médico/Psiquiátrica: 2. Psicológica: 3. Enfermería:
4. Farmacéutico: 5. Trabajo Social: 6. Ocupacional (Educativa/Monitores):

P.81. Experiencia laboral media -en meses-, en el campo de la atención a las drogodependencias de
los técnicos del centro adscritos al PTDO en recursos asistenciales homologados:……………………

POR FAVOR, REVISE EL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO Y COMPRUEBE QUE HAN SIDO
CUMPLIMENTADAS TODAS LAS PREGUNTAS.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

01 EETMo gallego.qxd:Maqueta CI  23/4/09  12:00  Página 225



EFECTIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS226

ANEXO 2: CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

Código del Centro: Período de corte (6/12/18/24 meses):
Código UAD + Nº Historia Clínica: Fecha de re/entrada en PTDO:
Fecha cumplimentación cuestionario: Profesional responsable información:

UNA VEZ CONSIGNADOS TODOS LOS DATOS ANTERIORES, CUMPLIMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
RODEANDO CON UN CÍRCULO CADA UNA DE LAS OPCIONES ELEGIDAS. SALVO QUE LA PREGUNTA LO
INDIQUE EXPRESAMENTE, DEBERÁ REGISTRARSE UNA SOLA OPCIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PACIENTE EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO

P.1. ¿Continúa el paciente en tratamiento en el PTDO?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

(EN CASO NEGATIVO PASAR A P.3)

P.1.1. En caso afirmativo, ¿en qué tipo de dispositivo realiza en estos momentos el PTDO?:

1. UAD 2. Unidad Día 3. C. Terapéutica
4. Prog. .Intrapenitenciario (Galicia) 4. Prog. Intrapenitenciario (otra CCAA)

P.1.2. También en caso afirmativo, ¿cómo ha sido el tratamiento?:

1.  Continuo      2.  Discontinuo

P.2. ¿Se ha producido cambio en el nivel de exigencia al que está adscrito el paciente en el PTDO?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.2.1. En caso afirmativo, ¿en qué sentido?:

1. De logro de la abstinencia a reducción daños 2. De reducción daños a logro de la abstinencia

P.3. Sólo para quienes no continúen en tratamiento en PTDO, ¿por qué motivo abandonaron el
programa?:

1. Cambio de programa ( paso a PTLD o PTANO) 2. Derivación a otro centro 3. Abandono
4. Exclusión 5. Ingreso en prisión 6. Ingreso hospitalario
7. Fallecimiento 8. Alta terapéutica 9. Otros

P.3.1. En caso de fal lecimiento, ¿cuál fue la causa de la muerte?:
:……………………………………………………………………

P.4.  Para quienes no continúan en tratamiento, ¿cuántos días permaneció el paciente en PTDO?
(diferencial entre la fecha de ingreso y de salida del programa expresada en días?:…………...

SITUACIÓN PERSONAL

P.5. Estado civil actual:

1. Soltero/a 2. Casado/a 3. Viudo/a 4. Divorciado/a 5. Separado/a 99. Desconocido

P.6. Fuente principal de ingresos en el momento actual:

1. Actividad laboral 2. Ayuda familiar 3. Ayuda pareja
4. Actividades marginales 5. Prestaciones sociales 6. Prestaciones Desempleo
7. Otros 99. Desconocido
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SITUACIÓN LABORAL

P.7. Situación laboral actual, con respecto a hace 6 meses (en caso de baja laboral considerar como
relación laboral indefinida o temporal, según los casos):

1. Contrato o relación laboral indefinida/Autónomo 2. Contrato o relación laboral temporal
3. Trabajando sin salario para  familia 4. Parado sin trabajo anterior
5. Parado con trabajo anterior 6. Incapacidad permanente/Pensionista
7. Estudiando u opositando 8. Realizando exclusivamente tareas del hogar
9. Otra situación 99. Desconocido

P.8. ¿Ha conseguido trabajo el paciente (como asalariado o por cuenta propia) en los últimos 6 meses
desde que se incorporó al programa, aunque en estos momentos no lo tenga?:

1. Si    2. No    3. Ya lo tenía    4. No puede trabajar    5. No desea trabajar    99. Desconocido

P.8.1. En caso afirmativo, ¿cuántos meses ha trabajado en total (de forma continuada o no)
desde la fecha que se incorporó a tratamiento en el PTDO?: …………

P.9. ¿Ha participado el paciente en los últimos 6 meses, o lo está haciéndolo en estos momentos, en
algún programa de formación profesional o laboral? (reglado o no reglado)?:

1. Si     2. No      99. Desconocido

ÁREA FAMILIAR Y SOCIAL

P.10. ¿En qué lugar vive el paciente en la actualidad?:

1. Casas/pisos/apartamentos 2. Prisión/Reforma/internado menores 3. Otras instituciones
4. Pensiones/hoteles/hostales 5. Alojamiento inestable/precario 6. Otro lugar 99. Desconocido

P.11. Modo de convivencia actual:

1. Solo/a 2. Únicamente con pareja 3. Únicamente con hijos/as
4. Con pareja e hijos/as 5. Con padres o familia de origen 6. Con amigos/as
7. Otros 99 Desconocido

P.12.  ¿Tiene el paciente un núcleo de convivencia o familiar estable?:

1. Si  2. No 99. Desconocido

P.13. ¿La pareja del paciente es drogodependiente (aplicar criterio SEA)?:

1. Si tiene
     pareja drogodependiente

2. No tiene
    pareja drogodependiente

3. Sin pareja 99. Desconocido

P.14. Sólo para quienes no conviven con familia de origen, ¿mantiene una relación fluida con su
familia?:

1. Si       2. No      99. Desconocido

P.15. ¿Cuántas veces se ha sentido solo/a en los últimos 6 meses?:

1. Nunca   2.  Muy rara vez   3.  Rara vez    4.  De vez en cuando    5.  A menudo    6.  Muy a menudo

P.16. ¿Con qué frecuencia ha mantenido relaciones sociales (salir, reunirse para charlar, etc.) con
personas diferentes a la pareja, padres o hermanos, durante el último mes de tratamiento?:

Con amigos o colegas
consumidores de drogas

Con amigos o colegas no
consumidores de drogas

1. Ningún día
2. De 1 a 3 días al mes
3. De 1 a 3 días a la semana
4. A diario o casi diario (4-7 días semana)
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SITUACIÓN JUDICIAL

P.17. ¿Cuál es la situación personal actual del paciente con referencia a su posible problemática
legal?:

1. Libertad 2. Cumpliendo medida de seguridad 3. Período de suspensión de pena
4. Libertad provisional 5, Libertad condicional 6. Tercer grado
7. Prisión preventiva 8. Penado en centro penitenciario 9 Otra (detallar): 99. Desconocido

P.18. ¿Ha sufrido el paciente alguna detención por delitos cometidos en los últimos 6 meses,
relacionados o no con las drogas?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.19. ¿Le ha sido incoado al paciente algún procedimiento judicial por delitos cometidos en los últimos
6 meses (una vez incorporado a tratamiento), relacionados o no con las drogas?:

1. Si    2. No    99. Desconocido

P.20. ¿Ha ingresado en prisión en los últimos 6 meses por delitos, relacionados o no con las drogas,
cometidos con posterioridad al inicio del tratamiento?:

1. Si    2. No    99. Desconocido

ÁREA SANITARIA

P.21. Presencia de la infección por VIH (verificar con los datos en la historia clínica):

1. Positivo 2. Negativo con análisis en
últimos 6   meses

3. Negativo sin análisis en últimos 6
meses

4. Negativo sin fecha de análisis 5. Pendiente de resultados 6. No se ha hecho análisis
99. Desconocido

P.22.  ¿Estuvo el paciente en contacto con VHA? (verificar en historia clínica y/o realizar pruebas):

(SI incluye: infección aguda actual NO incluye: no contacto, susceptible)

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido

P.23.  ¿Estuvo el paciente en contacto con VHB? (verificar en historia clínica y/o realizar pruebas):

(SI incluye: infección aguda actual NO incluye: no contacto, susceptible)

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido

P.24. ¿El paciente ha sido vacunado frente a la hepatitis B una vez iniciado el tratamiento?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.24.1 En caso afirmativo, ¿cuál es el estado del proceso vacunal?:

1. Completo  2. Incompleto  3. Actual  9.Desconocido

P.24.2 En caso de que se haya completado el proceso vacunal, ¿hay seroconversión?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.25.  ¿Estuvo el paciente en contacto con VHC? (verificar en historia clínica y/o realizar pruebas):

(SI incluye: infección aguda actual NO incluye: no contacto, susceptible)

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido
P.26. ¿Está el paciente en contacto con infección tuberculosa (verificar historia clínica y/o

realizar pruebas):

1.  Contacto 2. No contacto 3. Enfermedad actual 99.  Desconocido

(QUIENES NO HAN ESTADO EN CONTACTO CON LA INFECCIÓN PASAR A PREGUNTA 29)
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P.27. Sólo a los pacientes que están en contacto con la infección, pero que no han desarrollado la
enfermedad tuberculosa (quienes señalen la opción de respuesta 1 en la P.26), ¿han
comenzado a recibir quimioterapia de infección latente (antes denominada quimioprofilaxis)
para el tratamiento de la misma, una vez incorporados al PTDO?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.27.1. En caso afirmativo, ¿se completó el mismo?:

1. Tratamiento completo 2. Tratamiento parcial 3. Tratamiento actual. 99. Desconocido

P.28. Sólo a los pacientes que desarrollaron la enfermedad tuberculosa, ¿han comenzado a recibir
quimioterapia  una vez incorporados al PTDO?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.28.1. En caso afirmativo, ¿ha completado el paciente la misma?:

1. Tratamiento completo  2. Tratamiento parcial  3. Tratamiento actual 99.  Desconocido

P.29. Nº de urgencias hospitalarias en últimos 6 meses por accidente/enfermedad sin relación directa
con las drogas: ..........

P.30. Nº de urgencias hospitalarias en últimos 6 meses por sobredosis/reacción aguda tras consumo
drogas: ............

P.31. Nº de ingresos hospitalarios en últimos 6 meses por accidente/enfermedad sin relación directa
con las drogas: ………………

P.32. Nº de ingresos hospitalarios en últimos 6 meses por enfermedad directamente relacionada con las
drogas o con la infección por VIH/sida (no incluir ingresos para desintoxicación): ..........

P.33. ¿Ha acudido en últimos 30 días, por cualquier motivo, a los Servicios de Atención Primaria?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.34. ¿Ha mantenido relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) en los últimos 6 meses con
parejas ocasionales sin usar preservativos?:

1. Nunca 2. Menos de la mitad de las veces 3. La mitad de las veces 4. Más de la mitad de
las veces

5. Siempre 6. No ha tenido este tipo de relaciones 99. Desconocido

P.35. En los últimos 6 meses, ¿compartió alguna vez jeringuillas o algún otro material de inyección
(cucharillas, tapón, filtros, etc.)?:

1. Si         2. No       99. Desconocido

P.36. ¿Sigue el paciente en estos momentos algún tratamiento farmacológico por problemas
derivados de la infección por VIH/Sida?

1. Si 2. No 99. Desconocido

P.37. ¿Sigue el paciente algún tratamiento farmacológico por problemas de hepatitis?:

1. Si 2. No 99. Desconocido

P.38.   ¿Le están siendo administradas al paciente benzodiacepinas por prescripción facultativa?:

1. Si 2. No 99. Desconocido

(RECABAR DIRECTAMENTE LA OPINIÓN DEL PACIENTE)

P.39. Valoración actual que el paciente realiza de su estado de salud:

1. Excelente    2. Muy buena      3. Buena     4. Regular       5. Mala

P.40. Valoración que realiza el paciente de su estado de salud actual, comparado con el del momento
de incorporarse a tratamiento:

1. Mucho mejor ahora 2. Algo mejor ahora 3. Más o menos igual 4. Algo peor ahora 5. Mucho peor ahora
P.41. Durante las 4 últimas semanas ¿tuvo dificultades para hacer su trabajo o sus actividades

cotidianas a causa de su salud física?:

1. Si         2. No
P.42. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto su salud física o los problemas emocionales le

han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, vecinos u otras
personas?:

1. Nada  2. Un poco    3. Regular   4. Bastante    5. Mucho
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ÁREA PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA

P. 43. ¿Está el paciente en tratamiento en la actualidad por alguna enfermedad nerviosa o mental?

1. NO 2. SI, médico general (centro salud) 3. SI, psiquiatra/psicólogo (CSM)
4. SI, psiquiatra/psicólogo privado 5. SI, en UAD 6. SI, por otros

(SI NO EXISTEN TRASTORNOS PSCIOLÓGICOS/PSIQUIÁTRICOS PASAR A PREGUNTA 48)

P.44. ¿Cuál es el diagnóstico psiquiátrico actual del paciente según la Clasificación enfermedades
mentales del CIE-10?. (Respuesta múltiple. Para cada trastorno debe codificarse si, no o
desconocido):

P.44.1. Trastornos mentales orgánicos

1. Si   2. No   99. Desconocido

P.44.2. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

1. Si   2. No   99. Desconocido
P.44.3. Trastornos del humor

1. Si   2. No   99. Desconocido

P.44.4. Trastornos neuróticos (trastornos ansiedad)

1. Si   2. No   99. Desconocido
P.44.5. Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas

1. Si   2. No   99. Desconocido
P.44.6. T. Personalidad y comportamiento adulto

1. Si  2.  No   99. Desconocido

P.44.7. Otros trastornos psiquiátricos

1. Si  2. No   99. Desconocido

P.45. ¿Cómo definiría la gravedad de los trastornos psiquiátricos del paciente?:

1. Leves 2. Moderados 3. Graves
4. Muy graves 99. Desconocido

1.5 P.46. ¿Cómo describiría la evolución del cuadro del paciente?

1. Agudo 2. En remisión 3. Crónica 4. Remisión completa 99. Desconocido

P.47. ¿Le está siendo administrado al paciente  actualmente algún psicofármaco?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.47.1. En caso afirmativo, ¿de qué tipo? (respuesta múltiple, señalar todos los prescritos):

1. Hipnóticos, sedantes, ansiolíticos 2. Antipsicóticos 3. Antidepresivos
4. Estabilizadores del ánimo y anticonvulsivantes 5. Otros 99. Desconocido

BIENESTAR PSICOLÓGICO

PASAR CUESTIONARIO SCL-90 R A TODOS LOS PACIENTES (AUTOADMINISTRADO) Y TRASLADAR LAS
PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LAS DIFERENTES DIMENSIONES:

P.48. Dimensión somatización: P.49. Dimensión obsesión/compulsión:
P.50. Dimensión sensibilidad interpersonal: P.51. Dimensión depresión:
P.52. Dimensión ansiedad: P.53. Dimensión hostilidad:
P.54. Dimensión ansiedad fóbica: P.55. Dimensión ideación paranoide:
P.56. Dimensión psicoticismo: P.57. Índice general sintomático:
P.58. Total síntomas positivos: P.59. Índice de malestar:
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ÁREA DROGAS

P.60. ¿Con qué frecuencia ha consumido en los últimos 6 meses las siguientes drogas distintas del
sustitutivo opiáceo (respuesta múltiple, señalar la frecuencia de uso de todas las drogas)?:

(CONSUMO OCASIONAL: 1 o menos veces al mes. CONSUMO CONTINUADO: dos o más veces al mes)

DROGAS
60.1. Alcohol 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.2. Tabaco 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.3. Cánnabis 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.4. Benzodiacepinas 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.5. Anfetaminas 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.6. Drogas de síntesis 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.7. Cocaína 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.8. Heroína 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.9. Otros opiáceos 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado
60.10. Otras (detallar): 1. No ha consumido 2. Consumo ocasional 3. Consumo continuado

P.61. En el último urinocontrol realizado sobre la muestra recogida en el mismo día de la
cumplimentación del presente cuestionario, ¿se ha identificado la presencia de metabolitos de
alguna de las siguientes drogas de abuso (respuesta múltiple, indicar todas aquellas
identificadas)?:

1. Heroína/opiáceos distintos a metadona 2. Cocaína 3. Benzodiacepinas 4. Ninguna 5. Otras

P.62. En los últimos 6 meses, ¿se ha iniciado el paciente al consumo de alguna droga que no
consumiera en el momento de iniciar el tratamiento (alcohol y tabaco incluidos)?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P. 62.1. En caso afirmativo, ¿de cuáles? (respuesta múltiple, señalar todas ellas):

1. Heroína 2. Otros opiáceos 3. Cocaína
4. Anfetaminas 5, Benzodiacepinas 6. Drogas de Síntesis
7. Cánnabis 8. L.S.D. 9. Otros Alucinógenos
10. Alcohol 11. Tabaco 12. Otras (detallar):

P.63. En los últimos 6 meses, ¿ha intensificado el paciente el consumo de alguna droga (alcohol y
tabaco incluidos) que ya consumiera?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P. 63.1. En caso afirmativo, ¿de cuáles? (respuesta múltiple, señalar todas ellas):

1. Heroína 2. Otros opiáceos 3. Cocaína
4. Anfetaminas 5, Benzodiacepinas 6. Drogas de Síntesis
7. Cánnabis 8. L.S.D. 9. Otros Alucinógenos
10. Alcohol 11. Tabaco 12. Otras (detallar):

P.64. Por favor, pase el Test AUDIT al paciente y traslade la puntuación parcial obtenida para cada
pregunta, así como la puntuación total (suma de los valores de las diez preguntas del Test).

1) Audit: 2) Audit: 3) Audit: 4) Audit: 5) Audit:
6) Audit: 7) Audit: 8) Audit: 9) Audit: 10) Audit:

P.64. PUNTUACIÓN TOTAL TEST AUDIT: ……..
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA (DE LA INTERVENCIÓN ASISTENCIAL)

P.65. ¿Cual es el objetivo a corto plazo que persigue en estos momentos la intervención con el
paciente?

1. El logro de la abstinencia 2. La reducción de daños

P.66. Señalar en una escala de 1 (nada o poco exigente) a 5 (muy exigente), cuál es el nivel de
exigencia planteado en la actualidad al paciente por el programa:

1    2   3    4    5
P.67. ¿Cuáles de las siguientes intervenciones se han desarrollado en los últimos 30 días con el

paciente en el contexto del PTDO, con independencia de las tomas del sustitutivo opiáceo
(respuesta múltiple, señalar todas aquellas desarrolladas)?:

1. Intervención médico/Psiquiátrica 2. Intervención enfermería (*) 3. Intervención psicológ. individual
4. Intervención psicológica grupal 5. Intervención Trabajo Social 6. Actividades ocupacionales
7. Formación laboral 8. Otras 99. Desconocidas

(*) No se tendrán en cuenta la administración de metadona u otros fármacos.
(*) Los campos 6 (Actividades ocupacionales) y 7 (Formación laboral) deben ser cumplimentados

manualmente tras consultar la información obrante en la historia del paciente.

P.68. ¿Participan los familiares del paciente en el tratamiento?:

1. Si, en actividades individuales 2. Si, en actividades grupales 3. SI, en ambas
4. No 99. Desconocido

P.69. En los últimos 30 días, ¿cuántos días ha acudido el paciente al centro para participar en alguna
actividad distinta a la administración del sustitutivo opiáceo o a la realización de controles
toxicológicos o trámites administrativos?: ..........

P.70.  Señalar el número de intervenciones realizadas a los largo de los últimos 30 días por cada una de
los siguientes profesionales:

1. Médico/Psiquiátrica: 2. Psicólogo: 3. Enfermería:
4. Farmacéutico: 5. Trabajador Social: 6. Educadores/monitores:

1.6 P.71. ¿Cómo definiría el grado de motivación actual del paciente hacia tratamiento en una
escala de 1 (“nada motivado”) a 5  (“muy motivado”)

1    2    3    4    5

ADMINISTRACIÓN DE SUSTITUTIVOS

P.72. Dosis diaria prescrita  actualmente al paciente (en miligramos)): ……………..

P.73. Modalidad actual de dispensación:

1. Toma presencial (incluye también take home para fin de semana)    2. Take home (dosis para llevar)

P.73.1. Para los pacientes en take home, ¿para cuántos días se le facilita la dosis?:

1. Una semana o menos
días

2 . D o s
semanas

3. Tres semanas 4 . C u a t r o
semanas

5. Para más de un mes

P.73.2. También para pacientes en take home, ¿cuántos meses lleva en total desde inicio del
tratamiento actual en take home (tiempo acumulado)?:………………

P.74. Forma de presentación farmacéutica del sustitutivo (metadona):

1. Comprimidos dispersables       2. Solución oral

Una vez finalizado el cuestionario, por favor, revise su contenido y compruebe que
han sido completadas la totalidad de las preguntas. A continuación entregue
al paciente las preguntas referidas a su grado de satisfacción en el programa,

para que las cumplimente el mismo.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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SATISFACCIÓN PACIENTES CON EL TRATAMIENTO
(CUESTIONARIO AUTOADMINISTRADO)

CÓDIGO UAD + Nº DE HISTORIA (a cumplimentar por el profesional):

Por favor, indique con total sinceridad cual es su grado de satisfacción actual con el
tratamiento que viene recibiendo, señalando con un círculo la opción que mejor describa su
situación.

Por ejemplo, si considera que la eficacia del centro para ayudarle a resolver sus problemas es malísima
deberá rodear con un círculo la opción número 1 del siguiente modo: _

En base a su experiencia durante los 6 últimos meses de estancia en el centro:

A.1. ¿Cuál es su impresión general respecto a la eficacia del centro en ayudarle a afrontar sus
problemas?:

1. Malísima 2. Generalmente insatisfactoria 3. Ni buena ni mala  4. Generalmente satisfactoria 5. Excelente

A.2. ¿Cuál es su impresión general sobre todos los servicios que ha recibido?:

1. Malísima 2. Generalmente insatisfactoria   3. Ni buena ni mala    4. Generalmente satisfactoria    5.
Excelente

A.3. ¿Cuál es su impresión general sobre la eficacia del centro en ayudarle a mejorar sus relaciones
con personas fuera de su ambiente familiar (amigos, vecinos, compañero de trabajo)?:

1. Malísima 2. Generalmente insatisfactoria 3. Ni buena ni mala  4. Generalmente satisfactoria  5. Excelente

A.4. ¿Cuál es su impresión general sobre la eficacia del centro en ayudarle a mejorar su capacidad de
cuidarse a si mismo (por ejemplo, la higiene personal, su alimentación, su alojamiento, etc.)?:

1. Malísima  2. Generalmente insatisfactoria 3. Ni buena ni mala 4. Generalmente satisfactoria 5. Excelente

A.5. ¿Recibió usted en los últimos 3 meses ayuda de los miembros del equipo para aprender a/o
mejorar su conducta y sus capacidades que le resultaron útiles en su vida social y laboral? (por
ejemplo, entrar en lugares públicos, hacer tareas de la casa, comportarse de manera adecuada
con sus familiares u otras personas).

1. Si 2. No
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ANEXO 3: EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS PTDO IMPULSADOS POR EL PGD
- FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS -

AVISO IMPORTANTE

El paciente, cuyos datos le son solicitados a ese servicio-institución, se encuentra incluido en
un estudio promovido por el Plan de Galicia sobre Drogas (Consejería de Sanidad de la
Xunta de Galicia), que tiene por objetivo la "Evaluación de la Efectividad de los Programas
de Tratamiento con Derivados Opiáceos" (metadona). Dicho estudio contempla el
seguimiento de una muestra de 400 pacientes durante un período de 24 meses que se han
incorporado a programas de tratamiento con derivados opiáceos, incluso en el caso de que
éstos hayan abandonado el programa.

Con el fin de evitar posibles sesgos en los resultados de la investigación puesta en marcha,
al obtener tan sólo datos procedentes de sujetos que continúan en tratamiento (de los que
en principio cabría suponer que son los que tienen una evolución más favorable),se ha
diseñado un procedimiento de “recaptura” de información referida a los pacientes que han
abandonado el tratamiento. En consecuencia, resulta fundamental su colaboración para
poder recuperar información relevante sobre los pacientes incluidos en el estudio, que en la
actualidad no se encuentran en tratamiento en el centro donde iniciaron el mismo.

Por esta razón, le solicitamos que rellene la presente “Ficha de control de cambios” que se
adjunta y la remita por correo a la siguiente dirección. Si la persona encargada de
cumplimentar la Ficha tiene alguna dificultad para ello, no dude en llamar al teléfono que
figura a continuación:

PERSONA DE CONTACTO:
CENTRO DE REFERENCIA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO DE CONTACTO:

Tal como puede comprobar, en la copia del consentimiento informado firmado por el
paciente que se adjunta, la persona en cuestión ha facilitado autorización escrita para que
otras personas e instituciones puedan informar a nuestro centro de su situación en relación
con los contenidos de la investigación. Toda la información que nos sea facilitada será
objeto de un mero tratamiento estadístico, sin que este proceso incluya ninguna referencia
que permita la identificación de ninguno de los participantes en el estudio, de conformidad
con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de Carácter Personal.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PTDO IMPULSADOS POR EL PGD
- FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS -

INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO DEL PGD RECEPTOR DE LA FICHA
Código de centro: Código UAD + Nº Historia Clínica:
Fecha de remisión de la ficha: Fecha de recepción de la ficha:

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

! No consigne el nombre del paciente, puesto que tanto el nº de su historia, como el código de
identificación personal, permiten el procesamiento estadístico de los datos aportados.

! Rodee con un círculo la opción de respuesta que aparecen a continuación de cada una de las
preguntas. Por ejemplo, si la respuesta a la pregunta relativa a si el paciente recibe algún tipo de
tratamiento por su problema con las drogas (pregunta 3) fuera afirmativa deberá rodear con un
círculo la opción _.

! Todas las preguntas que están precedidas del símbolo » deben ser formuladas directamente al
paciente. Si esto no fuera posible, elija la opción Desconocido (código 99).

! Por favor, lea atentamente las preguntas y siga las instrucciones concretas que se señalan para
cada una de ellas.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA FICHA DE CONTROL DE
CAMBIOS

P.1. Señale el nombre de la institución con la que mantiene contacto el paciente y cuyo personal se
ha encargado de rellenar la Ficha de control de cambios. Si su relación con el paciente es de
carácter familiar o personal, pase a la pregunta número 2:

Nombre de la institución o centro:
Profesional responsable de la información:
Fecha de cumplimentación del cuestionario: Teléfono de contacto:

P.2. ¿Qué tipo de relación mantiene con el paciente?:

1.  Es un familiar 2. Es su pareja 3.  Es un amigo/a
4. Pertenece a una asociación u ONG que trabaja con estas personas 5.  Otra (detallar)

SITUACIÓN ACTUAL DEL PACIENTE EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO

P.3. ¿Recibe en estos momentos algún tipo de tratamiento por su problema con las drogas?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

P.4. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?:

1. Tratamiento con metadona 4. Tratamiento en un centro penitenciario
2. Tratamiento en un centro ambulatorio 5. Tratamiento en un centro de ex toxicómanos
3. Tratamiento en comunidad terapéutica 6. Otro tipo de tratamiento (detallar):

SITUACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR
P.5. ¿Cuál es en estos momentos la principal fuentes de ingresos del paciente?:

1. Actividad laboral 2. Ayuda familiar 3. Ayuda pareja
4. Actividades marginales 5. Prestaciones sociales 6. Prestaciones desempleo
7. Otras: 99. Desconocido

P.6. ¿Cuál es la situación laboral actual del paciente (en caso de baja laboral señalar relación laboral
indefinida o temporal, según los casos)?:

1. Contrato o relación laboral indefinida/Autónomo 2. Contrato o relación laboral temporal
3. Trabajando sin salario para  familia 4. Parado sin trabajo anterior
5. Parado con trabajo anterior 6. Incapacidad permanente/Pensionista
7. Estudiando u opositando 8. Realizando exclusivamente tareas del hogar
9. Otra situación 99. Desconocido

P.7. ¿En qué lugar vive el paciente en la actualidad?:

1. Casas/pisos/apartamentos 2. Prisión/Reforma/internado menores 3. Otras instituciones
4. Pensiones/hoteles/hostales 5. Alojamiento inestable/precario 6. Otro lugar 99. Desconocido
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P.8. ¿Cuál es el modo de convivencia actual del paciente?:

1. Solo/a 2. Únicamente con pareja 3. Únicamente con hijos/as
4. Con pareja e hijos/as 5. Con padres o familia de origen 6. Con amigos/as
7. Otros 99 Desconocido

P.9. ¿Tiene el paciente un núcleo de convivencia o familiar estable?:

1. Si  2. No 99. Desconocido

P.10. Sólo para quienes no conviven con la familia de origen, ¿mantiene una relación fluida con su
familia?

1. Si     2. No      99. Desconocido

» P.11. ¿Cuántas veces se ha sentido solo/a en los últimos 6 meses? (formular la pregunta directamente
al paciente. Si no es posible, señalar la opción desconocido):

1. Nunca  2. Muy rara vez   3. Rara vez  4 .De vez en cuando  5. A menudo 6. Muy a menudo 99.Descon.

» P.12. ¿Con qué frecuencia ha mantenido relaciones sociales (salir, reunirse para charlar, etc.)
durante el último mes con personas diferentes a la pareja, padres o hermanos? (formular la
pregunta directamente al paciente. Si no es posible, señalar la opción desconocido):

Con amigos o colegas
consumidores de drogas

Con amigos o colegas no
consumidores de drogas

1.    Ningún día
2.   De 1 a 3 días al mes
3.   De 1 a 3 días a la semana
4.   A diario o casi diario (4-7 días semana)
99. Desconocido

P.13. ¿Participa en algún programa de inserción social o laboral?:

1. Si      2. No     99. Desconocido

SITUACIÓN JUDICIAL

P.14.  ¿Cuál es la situación legal actual del paciente?:

1. Libertad 2. Cumpliendo medida de
seguridad

3. Período de suspensión de pena

4. Libertad provisional 5, Libertad condicional 6. Tercer grado
7. Prisión preventiva 8. Penado en centro penitenciario 9 Otra (detallar): 99. Desconocido

P.15. ¿Conoce si el paciente ha sido detenido, procesado judicialmente o internado en algún centro
penitenciario en los últimos 6 meses, por delitos cometidos relacionados o no con las drogas?:

1. Si (detallar incidencias sufridas):                                                        2. No              99. Desconocido

ÁREA SANITARIA

» P.16. Presencia de la infección por VIH/sida (elegir la opción desconocido si no se dispone de
análisis que avalen la información o si no es posible obtener esta información del paciente):

1. Positivo 2. Negativo con anális. últimos 6
meses

3. Negativo sin anális. últimos 6 meses

4. Negativo sin fecha anális. 5. Pendiente de resultados 6. No se ha hecho
análisis

99. Desconocido

P.16.1. Sólo en los casos de infección por VIH/sida, ¿recibe el paciente en estos momentos algún
tratamiento farmacológico por los problemas de VIH/Sida?:

1. Si 2. No 99. Desconocido

P.17. ¿Está el paciente en contacto con VHA (hepatitis tipo A)?:

(SI incluye: infección aguda  actual NO incluye: no contacto, susceptible)

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido

P.18. ¿Está el paciente en contacto con VHB (hepatitis tipo B)?:

(SI incluye: infección aguda actual NO incluye: no contacto, susceptible)

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido
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P.19. ¿Está el paciente en contacto con VHC (hepatitis tipo C)?:

(SI incluye: infección aguda actual NO incluye: no contacto, susceptible)

1.  Si     2.  No    99.  Desconocido

P.20. Sólo en los casos de infección por hepatitis A, B o C, ¿recibe el paciente en estos momentos algún
tratamiento farmacológico por problemas de hepatitis?:

1. Si   2. No     99. Desconocido

P.21. ¿Ha acudido el paciente en últimos 30 días, por cualquier motivo, a los Servicios de Atención
Primaria de Salud (médico de cabecera, etc.)?:

1. Si     2. No    99. Desconocido

P.22. ¿Está el paciente en contacto con la infección tuberculosa?:

1.  Contacto 2. No contacto 3. Enfermedad actual 99.  Desconocido

P.23. ¿Recibe en estos momentos tratamiento con quimioterapia para infección latente
(quimioprofilaxis) o quimioterapia antituberculosa?:

1. Si      2. No      99. Desconocido

» P.24. ¿Cómo valora el paciente su estado de salud actual? (formular directamente al paciente, en
caso contrario señalar la opción desconocido):

1. Excelente    2. Muy buena    3. Buena    4. Regular    5. Mala    99. Desconocido

ÁREA PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA
P.25. ¿Presenta el paciente alguna patología psiquiátrica?:

1. Si       2. No      99. Desconocido

(EN CASO NEGATIVO, PASAR A PREGUNTA 28)

P.26. ¿Está recibiendo tratamiento psiquiátrico en estos momentos?:

1. Si       2. No     99. Desconocido

P.27. ¿Cómo definiría la gravedad de los trastornos psiquiátricos del paciente?:

1. Leves 2. Moderados 3. Graves 4. Muy graves 99. Desconocido

ÁREA DROGAS
P.28. ¿Conoce si en estos momentos el paciente consume alguna de estas drogas (señalar todas las

consumidas)?

1. Alcohol 2. Tabaco 3. Cánnabis 4 .Benzodiacepinas
5. Anfetaminas 6. Drogas de síntesis 7. Cocaína 8. Heroína
9. Otros opiáceos 10. Ninguna otra droga 11. Otras (detallar):

P.29. ¿Sabe si se ha inyectado alguna droga en los últimos 6 meses?:

1. Si      2. No      99. Desconocido
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