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Introducció
• En pacients amb dependència de l’alcohol (DA) 

recaigudes part de la recuperació.

• Recaigudes del 50 % a l’any del tractament. 

• Trets de personalitat (TCI-R) com a predictors de 
recaigudes en pacients dependents de l'alcohol 
(DA)

-♂↑Cerca de novetat
-♀↑Evitació del dany (primerenques)
-♂ & ♀↓ Persistència



Objectiu de l'estudi 

• Valorar la relació dels trets de personalitat 
amb la recaiguda en pacients amb DA havent 
passat per la terapia de grup en prevenció de 
recaigudes. (TG PR)



Objectiu de l’estudi

12     M e s o s

TCI-R



Mètode

• Disseny: Estudi retrospectiu longitudinal
• Participants: 37 subjectes del CAS Barceloneta 

amb DA en remissió.

Diferents grups van començar la TG PR 
setmanal durant 4 mesos, entre l'any 2008 i el 
2012. 



TG PR OH

Identificació antecedents

Estratègies afrontament

Identificació de 
recaigudes

+ Abordatge
motivacional

Marlatt i 
Gordon, 1998

Miller i 
Rollinck,

1991



Mètode

Procediment: 
-Per a avaluar l'abstinència vs. recaiguda(a l’any)

→controls d'orina (CO) 
→ curs clínic dels pacients

-Al començament de la TG PR, es va avaluar amb 
el qüestionari de personalitat TCI-R (versió castellà, 
2001)



Instrument: TCI-R



Mètode: Procediment



Mètode:
Anàlisi de dades

-Anàlisi bivariat per a valorar els trets de 
associats amb recaiguda/abstinència

-Per a l'anàlisi dels resultats es va utilitzar el 
paquet estadístic SPSS v 14.0.



Resultats: retenció



Resultats



Resultats * Retinguts



Resultats variables demogràfiques



Resultats variables de personalitat



Conclusions

• 1- Amb la mostra retinguda, el tractament va 
resultar efectiu, el 81% dels pacients en TG PR 
van romandre abstinents als 12 mesos de 
finalitzar el tractament.

• 2- Cap de les variables de personalitat, 
mesurades amb el TCI-R, van mostrar una relació
significativa amb la recaiguda o la abstinència al 
any de finalitzar el tractament. Grandària de la 
mostra.



Conclusions

• 3- Cap altra variable es va associar amb la 
abstinència/recaiguda als 12 mesos.

• 4- Un focus especific en processos psicològics 
porta beneficis addicionals



Limitacions

• No existència de grup control

• 1 únic instrument d’avaluació (TCI-R)

• Seguiment a més llarg termini

• Avaluar personalitat pacients missing

• Necessitat de controlar tr. farmacològic

• Necessitat d’augmentar N
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