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Objetivo 

Considerando a escassez de estudos 
relacionados aos problemas decorrentes do 
uso de substâncias psicoativas entre as 
mulheres

1
, o aumento do número das 

dependentes que buscaram tratamento
2 

e a 
magnitude desse problema na saúde da 
mulher

3
, este estudo pretende caracterizar o 

perfil sócio-demográfico das mulheres 
dependentes de álcool e outras drogas 
atendidas em um Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas do estado de 
São Paulo. 

 

Métodos e Procedimentos 

Esta pesquisa utilizou um estudo de coorte 
retrospectivo realizado por meio de busca ativa 
dos prontuários de mulheres usuárias de álcool 
e outras drogas que foram atendidas no 
CRATOD. Inicialmente foram considerados os 
casos admitidos nos anos de 2008 e 2009. 
Porém, visando abranger um período mais 
recente, optou-se por considerar os casos 
admitidos em 2009 e 2010. Dos 639 
prontuários deste período, foram incluídos 171 
referentes às mulheres usuárias de álcool e 
outras drogas. Os demais 468 foram excluídos 
da pesquisa, pois se referiam às mulheres que 
buscaram o serviço para tratamento somente 
de tabaco ou para tratamento da obesidade. 
 

Resultados 

A idade média das usuárias é de 34 anos, 47% 
(N=168) são naturais da cidade de São Paulo, 
62% (N=118) moram em albergues ou referem 
estar na rua, 57% (N=155) são solteiras e 80% 
(N=134) referiram ter em média 2 filhos. 
A busca pelo tratamento foi devido ao abuso de 
mais de 4 substâncias psicoativas: 32%; abuso 

do álcool: 24%; crack: 16%; maconha: 2%; 
cocaína: 7%; maconha e cocaína: 3%; uso de 2 
ou 3 substâncias: 2%. O álcool e o crack estão 
associados com outras substâncias, 
respectivamente em 10,5% e 3,5% (N=171). 

Conclusões 

Embora 97% das mulheres (N=60) tenham 
respondido que as drogas prejudicam suas 
vidas e que 95% (N=103) já tenham 
conseguido ficar um período abstinente, muitos 
fatores contribuem para a continuidade do uso 
das substâncias e principalmente para as 
recaídas. Um deles é o local de uso das 
substâncias: 67% (N=54) das mulheres utilizam 
nas ruas e nos bares. Pensando neste fator e 
observando que 83% das usuárias de álcool e 
outras drogas atendidas no CRATOD em 2009 
e 2010 abandonaram o tratamento depois de 
aproximadamente 14 dias, e que a maioria 
delas estão em situação de rua e albergadas, 
nota-se a importância de um bom acolhimento 
feito pelo serviço de saúde para a adesão 
dessas mulheres. Por isso, percebe-se que o 
conhecimento sobre o perfil dessas usuárias é 
fundamental para a elaboração de possíveis 
estratégias de acolhimento. 
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