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INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM GRUPO NO CAT DE GUIMARÃES
– UM ANO DE EVOLUÇÃO

ANDREIA RIBEIRO
MARIA JOÃO SANTOS

RESUMO: As autoras fazem a análise de um ano de intervenção

psicológica em grupo no CAT (Centro de Atendimento a Toxicodepen-

dentes) de Guimarães. Descrevem as características da população

abrangida, destacando algumas das vantagens desta modalidade de

intervenção, reflectindo-se quer na taxa de adesão à consulta, quer na

reestruturação do estilo de vida, com consequências positivas ao nível da

paragem dos consumos e da (re)inserção sócio-profissional.

Palavras-chave: Toxicodependência; Intervenção em Grupo, Psicoterapia.

RÉSUMÉ: Découlée une année d’intervention en groupe au CAT (Centre

de Soins pour Toxicomanes) de Guimarães, les auteurs font une première

analyse. Elles dépeignent la population saisie en détachant de quelques

avantages de cette forme d´intervention en reflectant, soit sur la taxe

d’adhésion à la consultation soit à la restructuration du style de vie, avec

des conséquences positives au niveau de la consommation et de la

réinsertion socio professionnelle.

Mots-clé: Toxicomanie; Intervention en groupe; Psychotherapie.

ABSTRACT: The authors conduct a preliminary analysis of one year’s

worth of group psychological activity at CAT (Drug Addiction Centre) in

Guimarães. They describe the characteristics of the population concerned,

as they point out the advantages of this form of activity, which reflect both

in the number of people that took part in this consultation and in a

restructured lifestyle, with positive consequences in terms of the end of

addiction and of the social vocational reintegration.
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INTRODUÇÃO

A intervenção em grupo na população consumidora de
substâncias psicoactivas tem sido amplamente utilizada e
apresenta inúmeras vantagens no tratamento deste tipo de
população (cf. Edwards e Dare, 1997). Parece-nos que uma
das suas principais vantagens é a promoção do
desenvolvimento do relacionamento interpessoal e do apoio
mútuo, sendo geralmente esta uma das áreas afectadas na
população consumidora, com histórias de vida, muitas
vezes, marcadas por relacionamentos complexos e difíceis
e, principalmente, por o fim dos consumos implicar
frequentemente o corte com o antigo mundo relacional.
Esta experiência de intervenção em grupo fornece aos
participantes a oportunidade de validação da sua
experiência, rompendo com as limitações do seu
funcionamento, constituindo o grupo um público imediato
facilitador da construção de histórias alternativas
(Gonçalves, O. 2000).
Deste modo, a possibilidade de partilha e identificação com
outros que vivenciam experiências semelhantes cria a
oportunidade de perceber que os problemas e medos são
reais e existem também nos outros. Parece-nos que esta
consulta em grupo, permite uma abordagem mais
dinâmica, com carácter mais interventivo, promovendo
uma discussão mais abrangente das problemáticas,
havendo espaço para a troca de experiências e
resignificação das mesmas no seio de um grupo de
“pares”. Há uma maior dinamização das problemáticas
abordadas, recorrendo a jogos, role-playing e apresen-
tações temáticas recorrendo a filmes e reportagens de
interesse para o grupo. Estas consultas em grupo têm,
então, como objectivo principal a restruturação da persona-
lidade, bem como a total reorganização do estilo de vida
através da oportunidade da recriação de significações da
experiência passada, promotora de uma melhor adaptação
à diversidade das realidades com as quais os indivíduos se
confrontam ao longo do seu percurso de vida, favorecendo,
de igual forma, a manutenção da abstinência do consumo. 
É com este espirito que o CAT de Guimarães iniciou o
atendimento em grupo no dia 4 de Setembro de 2001. O
trabalho que a seguir se apresenta tem a ver com o ano de
funcionamento de 2002.

CARACTERIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS
GRUPOS

Os grupos destinam-se a utentes em regime de tratamento
ambulatório e, no ano de 2002, funcionaram três grupos:
grupo de adultos (A e C) e grupo de adolescentes (B),
permitindo a integração em consulta de 46 novos utentes,
que se juntaram aos 21 utentes que transitaram de 2001,
perfazendo um total de 67 utentes, todos pertencentes ao
sexo masculino.
As sessões tiveram uma periodicidade semanal por um
período de tempo de uma hora e meia.
Os grupos são homogéneos quanto à problemática dos
diferentes elementos (uso/abuso/dependência do consumo
de heroína) e heterogéneos na sua composição (sexo, nível
sócio-económico, habilitações académicas, religião, etnia, ...).
Nos grupos foi permitida a entrada de novos elementos
sempre que os terapeutas responsáveis assim o entenderam.
O grupo é conduzido em co-terapia, no qual os terapeutas
encorajam o grupo a pensar, a sentir e a interagir (cf. Brown,
e Pedder, 1997). O grupo tem o apoio médico individual por
parte de um dos médicos psiquiatras do serviço, antecedido
por discussão com os terapeutas do grupo. 
A cada grupo está atribuído um técnico superior do serviço
social, tendo como objectivo o acompanhamento individual
mais sistematizado, ao nível da vertente social e
profissional. 
No ano de 2002, na população adulta realizaram-se 45
sessões em cada grupo (A e C). Deste modo, em 2002, nos
referidos grupos integramos 31 novos utentes que se
juntaram aos 12 que transitaram de 2001, perfazendo um
total de 43 elementos. Em média a participação semanal no
grupo foi de 4 elementos. 
Relativamente ao grupo com adolescentes (grupo B),
realizaram-se 45 sessões, permitindo a (re)admissão em
tratamento de 15 novos utentes, em 2002, que se juntaram
aos 9 elementos que transitaram de 2001, perfazendo um
total de 24 elementos. Em média, a participação semanal
no grupo foi de 5 elementos.
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RESULTADOS

Por forma a facilitar a apresentação recolhida e evitar a
dispersão da mesma, optamos por estruturar a apresen-
tação dos resultados obtidos, valorizando 4 organizadores
específicos:

a) dados demográficos;
b) história do consumo e tratamentos;
c) história médica;
d) encaminhamentos efectuados.

Em todos os organizadores subdividimos a informação em
termos da população adulta e população adolescente.

a. Dados Demográficos

a.1 População Adulta (Grupos A e C)
Em termos de caracterização demográfica da população
adulta,  100% correspondeu ao sexo masculino e verificou-se
que a média de idade dos utentes situava-se nos 32 anos;
48,8% estavam solteiros, 37,2% eram casados e 14% eram
divorciados (quadro 1).

Em termos de escolaridade, constatou-se que, 41,9%
possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 30,2%
concluíram o 2º ciclo do ensino básico, 16,3% possuíam o 3º
ciclo do ensino básico completo, 7% não possuíam qualquer
grau de escolaridade concluído, 2,3% concluíram o ensino
secundário e 2,3% frequentou o ensino superior (quadro 2). 

Como podemos verificar pelo quadro 3, a situação laboral
dos utentes, à data de admissão, caracterizava-se por 51,2%
se encontrarem empregados, sendo que, em Dezembro de
2002, pelos dados disponíveis no processo clínico apenas
30,2% dos utentes estavam em situação laboral activa.

a.2 População Adolescente (Grupo B)
Relativamente à caracterização demográfica da população
adolescente, constatamos que 100% dos utentes
pertenciam ao sexo masculino e que a média de idade dos
utentes  se situava nos 22 anos. Face ao estado civil,
verificamos que 68% dos utentes eram solteiros e 32%
eram casados (quadro 3).
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Quadro 1 – Estado civil na população adulta

48,8%

37,2%
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14%

Quadro 3 – Distribuição da situação laboral pela população adulta

Dez – 02

Admissão

Empregado Desempregado

51,2%

30,2%

48,8%

69,8%

Quadro 2 – Grau de escolaridade na população adulta
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ensino secundário

sem grau de escolaridade
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2º ciclo ensino básico

1º ciclo ensino básico

3º ciclo ensino básico

30,2%

16,3%

7%
2,3% 2,3%



Relativamente ao percurso escolar, 56% concluíram o 2º
ciclo do ensino básico, 20% concluíram o 1º  e o 3º ciclo do
ensino básico e apenas 4% não concluiu qualquer grau de
escolaridade (quadro 5).

Face à situação laboral, como se pode observar pelo quadro
6, à data de admissão, 52% dos utentes encontravam-se
empregados, sendo que, no final de Dezembro de 2002,
60% dos utentes estavam em situação de emprego. 

b. História do Consumo e Tratamentos

b.1 População Adulta (Grupos A e C)
No que diz respeito ao consumo de heroína, constatou-se
que a média de tempo de consumo se situa nos 11 anos.
Relativamente à via de consumo utilizada, à data de
admissão,  verificamos que 74,4% dos utentes utilizava a
via fumada,  16,3% dos utentes utilizava a via endovenosa
e 9,3% referiram a utilização das duas vias de
administração. (Quadro 7)

No quadro 8, procedemos à análise do historial de
consumos de substâncias psicoactivas dos utentes,

TOXICODEPENDÊNCIAS • Volume 9 • Número 3 • 2003

14 INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM GRUPO NO CAT DE GUIMARÃES – UM ANO DE EVOLUÇÃO • pp. 11-19

Quadro 7 – Distribuição da via de consumo pela população adulta

74,4%

16,3%
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fumada

mista

9,3%

Quadro 6 – Distribuição da situação laboral pela população adolescente

Dez – 02

Admissão

Empregado Desempregado

52%

60%

48%

40%

Quadro 4 – Estado civil na população adolescente

68%
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casados
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Quadro 5 – Grau de escolaridade na população adolescente
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2º ciclo ensino básico
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20%

20%
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comparando valores obtidos à data de admissão, com os
valores obtidos em Dezembro de 2002. Assim, verificamos
que, à data de admissão, 86% dos utentes se encontravam
a consumir heroína enquanto que, em Dezembro de 2002,
apenas 41,9% dos utentes mantiveram o referido consumo,
não tendo existido qualquer recaída por parte dos 14% dos
utentes que não consumiam heroína à data de admissão.
Face aos consumos de cocaína, verificou-se que, à data de
admissão, 67,4% dos utentes consumiam cocaína,
enquanto apenas 16,3% consumiam cocaína em Dezembro
de 2002, sendo que apenas 1 utente iniciou consumo
durante 2002. Relativamente ao consumo de haxixe, à data
de admissão, 27,9% dos utentes referiram consumos de
haxixe, verificando-se um decréscimo do consumo da
referida substância para 16,3% ao longo do ano,
verificando-se, no entanto, que esta percentagem inclui
utentes que à data de admissão não referiram consumos
de haxixe. Não foram referidos consumos de ecstasy por
esta população. Por último, quanto ao consumo de álcool,
à data de admissão, verificou-se que, 7% referiram
consumo abusivo desta substância, situação que, em
Dezembro de 2002, se situava nos 16,3%, pelo que se
percebe que alguns utentes passaram a consumir
abusivamente álcool, aquando da abstinência do consumo
de heroína.

No que diz respeito aos tratamentos efectuados
anteriormente à integração em grupo, tal como podemos
verificar pelo quadro 9, 37% dos utentes realizaram uma ou
mais  desabituações físicas, quer no domicílio, quer em
regime de internamento, sem tratamento subsequente no
âmbito da prevenção da recaída; 35% nunca efectuaram
qualquer tipo de tratamento; 19% apenas frequentaram ou
concluíram programa em Comunidade Terapêutica (tendo
realizado a desabituação física quando já se encontravam
em comunidade) e apenas 9% estiveram inseridos em
programa de prevenção de recaída com antagonista
opiáceo, sob vigilância médica e pressupondo desabi-
tuação física previamente. 

Pela observação do quadro 10, verificamos que, em termos de
tratamento farmacológico, 46,5% dos utentes esteve inserido
em programa de prevenção da recaída com antagonista
opiáceo (NTX), 18,6% encontrava-se em desabituação física,
no domicílio ou em internamento (DF), 4,7% integrava
programa de substituição opiácea com buprenorfina
(Subutex®), 2,3% frequentava o programa de substituição
opiácea com cloridrato de metadona (MTD) e 27,9% não
realizou qualquer tipo de tratamento farmacológico, quer por
estarem já abstinentes à data de admissão ou, então, por se
encontrarem em fase de avaliação.

15INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM GRUPO NO CAT DE GUIMARÃES – UM ANO DE EVOLUÇÃO • pp. 11-19

Quadro 8 – Distribuição do consumo de substâncias psicoactivas pela
população adulta

Dez – 02 Admissão

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Álcool
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Haxixe

Cocaína

Heroína

Quadro 9 – Distribuição dos programas de tratamento efectuados
anteriormente pela população adulta
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b.1.1 População Adolescente (Grupos B)
No que diz respeito ao consumo de heroína, constatamos
que a média de anos de consumo era de 4 anos. Pela
análise do quadro 11, aquando da admissão, verificamos
que 80% dos utentes utilizava a via fumada e apenas 20%
dos utentes utilizava a via endovenosa.

No quadro 12, realizamos a análise do historial de
consumos de substâncias psicoactivas dos utentes,
comparando os dados obtidos à data de admissão com os
dados de Dezembro de 2002. Deste modo, verificamos que,
à data de admissão, 96% dos utentes encontrava-se a
consumir heroína, enquanto que em dezembro de 2002,
apenas 12% mantiveram esse mesmo consumo, não se
verificando recaída de utentes que, à data de admissão, já
não consumiam heroína. Face ao consumo de cocaína,
verificou-se que à admissão, 72% dos utentes referiram

esse consumo sendo que, 8% mantiveram esse consumo
até Dezembro de 2002, não se verificando recaída de
utentes que, à data de admissão, não referiram consumos
de cocaína. Quanto ao consumo de haxixe, 52% dos
utentes referiram consumo aquando da admissão, sendo
que 40% mantiveram esse mesmo consumo, não se
verificando recaída de utentes que, à data de admissão,
não referiam consumos de haxixe. Face aos consumos de
ecstasy, verifica-se que 8% da população referiu consumos
à data da admissão, sendo que ao longo do ano esses
consumos passaram a ser mais esporádicos. Por último,
quanto ao consumo de álcool, 20% dos utentes efectuava
consumos abusivos sendo que em Dezembro de 2002
apenas 12% mantiveram esse mesmo consumo, sendo que
apenas 1 utente passou a referir consumo abusivo quando
inicialmente tal não acontecia.

No que diz respeito aos tratamentos efectuados
anteriormente à integração em grupo, tal como podemos
verificar no quadro 13, 44% dos utentes nunca realizaram
qualquer tipo de tratamento; 28% dos utentes realizaram
apenas uma ou mais desabituações físicas (domicílio/
internamento), sem tratamento de prevenção de recaída
subsequente; 16% já frequentaram ou concluíram
programa em Comunidade Terapêutica, integrando lá
desintoxicação física; 8% dos utentes estiveram inseridos
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Quadro 10 – Distribuição dos programas de tratamento farmacológico
em curso pela população adulta
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Quadro 11 – Distribuição da via de consumo pela população adolescente
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Quadro 12 – Distribuição do consumo de substâncias psicoactivas pela
população adolescente

Dez – 02 Admissão
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em programa de prevenção da recaída com antagonista
opiáceo, existindo previamente desabituação física com
acompanhamento médico e 4% referiram substituição
opiácea com Buprenorfina de rua.

No que diz respeito aos programas terapêuticos em termos
farmacológicos, durante o grupo, pelo quadro 14, verifica-
mos que 80% dos utentes estiveram inseridos em programa
de prevenção da recaída com antagonista opiáceo, pressu-
pondo desabituação física anterior; 12% não usufruiu de
qualquer tratamento farmacológico, quer por se encontra-
rem já abstinentes em Programa Livre de Drogas, quer por
se encontrarem em fase de avaliação, e 8% realizou apenas
desabituação física (no domicílio ou em internamento), sem
posterior indução de antagonista opiáceo.

c. História Médica

c.1 População Adulta (Grupos A e C)
Em termos da história médica, e como podemos observar
pelo quadro 15, 25,8% dos utentes apresentava serologia
reactiva para Hepatite C, sendo que 19,4% destes
apresentaram também alteração da função hepática. Face
ao HIV, 6,3% dos utentes revelaram serologia positiva.
Relativamente à Hepatite B, 32,3% apresentou-se imune
para a doença, por vacinação ou por doença prévia,
enquanto que, 67,7% não se encontrava imune. Não foram
encontrados resultados positivos, quer para Sífilis, quer
para Tuberculose Pulmonar.

c.2 População Adolescente (Grupo B)
Na história médica destes utentes e pela análise do quadro
16 verificou-se que, 22,2% apresentaram serologia reactiva
para Hepatite C e destes, 16,7% apresentaram alterações
ao nível da função hepática. Face à Hepatite B, consta-
tamos que, 38,9% se encontravam  imunes para a doença
por vacinação ou por doença prévia, sendo que 61,1% não
se encontrava imune para a doença. Verificamos apenas
um caso com Sífilis (4,2%), sendo que não foram encontra-
dos indicadores positivos, quer para o HIV, quer para a
Tuberculose Pulmonar.
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Quadro 13 – Distribuição dos programas de tratamento efectuados
anteriormente pela população adolescente
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Quadro 14 – Distribuição dos programas de tratamento em curso pela
população adolescente
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Quadro 15 – Distribuição da história médica pela população adulta
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Torna-se importante realçar que, em termos de doença, os
utentes que frequentaram a consulta de grupo em 2002,
ainda que apresentem uma percentagem inferior à média
nacional, não se distanciam dos valores encontrados na
população geral do CAT de Guimarães, admitida durante o
referido ano (Plano de Actividades do CAT de Guimarães
em 2002).

d. Encaminhamentos Efectuados

Relativamente aos encaminhamentos efectuados, nos
grupos A e C, verificou-se que, 14% foram encaminhados
para a Segurança Social, 4,7% para o Centro de Emprego e
Câmara Municipal, 9,3% para a Segurança Social e Centro
de Emprego e 2,3% foram encaminhados para um médico
assistente, consulta de especialidade e formação
profissional.
Relativamente aos encaminhamentos efectuados até
Dezembro de 2002 no grupo B, constatamos que, 16% dos
utentes foram encaminhados para a Segurança Social, 12%
recorreram à Segurança Social e ao médico assistente e 4%
foram encaminhados para Centro de Emprego e Câmara
Municipal.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

População Adulta (Grupos A e C)
Relativamente à variável sexo, apenas utentes do sexo
masculino frequentaram, em 2002, as sessões de grupo. De
acordo com o DSM-IV(1996) as perturbações relacionadas

com substâncias são mais frequentemente diagnosticadas
nos homens, espelhando o que tem sido verificado em
diferentes estudos sobre o fenómeno da toxicode-
pendência, nomeadamente no reconhecimento que a
população masculina acorre com maior frequência aos
centros de tratamento, salvaguardando aqueles que por
razões particulares se dedicam especificamente a
determinadas populações, nomeadamente mulheres
grávidas (cf. Pina 2001; Gonzaléz et al., 2000). Por outro
lado, é frequente que as histórias de vida dos utentes do
sexo feminino enquadrem situações de prostituição,
critério  de exclusão decidido pelos terapeutas. Trata-se de
um critério de exclusão, no sentido das terapeutas
considerarem que estas mulheres frequentemente relatam
histórias de abuso e maus tratos perpetuados por homens,
não perspectivando a consulta de grupo como o espaço
terapêutico por excelência para abordar esta problemática.
No que diz respeito à escolaridade, verifica-se um baixo
nível, em que a maioria dos participantes não têm completa
a escolaridade mínima obrigatória actualmente em vigor.
Verifica-se de facto um afastamento precoce da escola,
frequentemente por razões económicas. Neste sentido, em
termos laborais verifica-se uma larga percentagem de
utentes que inicialmente já se encontravam em situação
activa. No entanto, trata-se frequentemente de situações
de elevada precariedade que não permitem uma análise
pormenorizada e conduzem estes indivíduos a ciclos
repetidos de emprego/desemprego. Esta situação poderá
explicar o facto de em Dezembro de 2002, a percentagem
de utentes em situação profissional activa ser menor que a
percentagem inicial. Relativamente à situação de consumo
de substâncias psicoactivas, verifica-se que, à excepção do
álcool, existe uma diminuição significativa dos consumos,
podendo significar, por um lado que, em algumas das
situações, o consumo de álcool passou a ser assumido
como um problema, facto que antes da frequência do
grupo não era valorizado, ou por outro lado, pode significar
uma substituição dos consumos de heroína, sem que, no
entanto, os utentes tenham essa percepção. Salienta-se
ainda que a maioria dos utentes não havia frequentado
programas terapêuticos estruturados anteriormente à sua
integração no grupo. Um outro aspecto significativo,
parece-nos ser a elevada percentagem de elementos
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Quadro 16 – Distribuição da história médica pela população adolescente
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inseridos em programa de prevenção da recaída ou com
integração próxima em detrimento dos programas de
substituição opiácea que apresentam baixas percentagens.
Relativamente à situação médica, é com elevado agrado
que constatamos que existe um baixo índice de infecção
serológica nos utentes ao contrário do que inicialmente
poderíamos supor.

População Adolescente (Grupo B)
Relativamente aos resultados obtidos no grupo B, é de
salientar um reduzido número de anos de consumo de
heroína (média: 4 anos), comparativamente aos grupos de
população adulta, reflectindo-se também num menor número
de tentativas de paragem de consumos, à data de admissão.
Centrando-nos nos resultados obtidos ao longo de um ano
de acompanhamento, verificamos uma adesão francamente
positiva, quer em termos da obtenção da abstinência do
consumo de heroína e cocaína, quer em termos da
manutenção dessa mesma abstinência.
Face ao consumo de haxixe e álcool, verificamos uma
pequena redução do seu consumo, embora não tenhamos
obtido um valor tão significativo como nas substâncias
anteriormente analisadas, consideramos existir uma
evolução no sentido de um consumo mais controlado, o
normalmente denominado consumo recreativo. Especifica-
mente abordando o consumo de ecstasy, não obtivemos
uma redução percentual significativa, mas tal como no
consumo de haxixe e álcool, obtivemos um uso cada vez
menos frequente, uma redução na quantidade consumida
e os utentes passaram a ter um maior conhecimento, quer
da substância quer do seu uso/abuso. 
Verificamos que o programa de tratamento farmacológico
mais utilizado neste grupo, é o programa de prevenção da
recaída com antagonista opiáceo, o que nos poderá levar a
equacionar a sua relação com o baixo número de tentativas
anteriores de tratamento e o reduzido número de anos de
consumo. Relativamente aos familiares dos utentes
integrados no grupo B, verificou-se uma adesão de 4% ao
grupo de apoio a familiares e significativos, que decorre no
CAT de Guimarães, quinzenalmente.
Em suma, salvaguardando, desde logo, as respectivas
características dos três grupos em funcionamento, parece-
-nos existirem bons indicadores no sentido da mais valia

desta modalidade de intervenção, destacando-se o seu
potencial de mudança em termos de processo terapêutico
individual através do setting de grupo. Em simultâneo,
evidencia-se uma progressiva adaptação dos utentes à
resposta de grupo percebendo-se uma maior capacidade
em usufruir da dinâmica de grupo, apresentando uma
elevada taxa de adesão às actividades propostas, sendo em
grande número solicitadas pelos utentes, revelando ainda
uma elevada coesão grupal. Um outro aspecto significativo
é a constatação de uma vivência de grupo intensa por
parte dos diferentes elementos, ainda que expressa de
forma diferente, com responsabilização individual no bom
funcionamento do grupo. Salienta-se, ainda, que se no
início, existia alguma resistência, por parte dos utentes, à
integração nesta modalidade terapêutica, actualmente,
verifica-se até uma solicitação da resposta em detrimento
da consulta individual. É, igualmente, importante referir
relativamente à adesão dos elementos à consulta de grupo,
que se constata a presença de um elevado número de
utentes que se mantém em consulta de seguimento, desde
a sua integração no grupo, promovendo uma melhor
continuidade e desenvolvimento do projecto terapêutico.

Contacto
CAT de Guimarães

Rua Joaquim de Meira, 259 

4810-273 Guimarães

Telefone: 253 424 020

Fax: 253 424 029 
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