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Objetivos 

O alcoolismo configura-se como um dos 
maiores problemas de saúde da atualidade, 
atingindo um grande percentual da população. 
No que se refere ao gênero existem diferenças 
com relação ao consumo do álcool, sendo que 
o uso abusivo é mais freqüente entre homens, 
no entanto, está aumentando o número de 
mulheres usuárias, mostrando que a diferença 
entre os gêneros tem diminuído 
progressivamente nas últimas décadas.¹ O 
objetivo deste estudo é caracterizar o perfil 
sociodemográfico de mulheres dependentes de 
álcool e outras drogas atendidas em um Centro 
de Referência em Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas do Estado de São Paulo – CRATOD . 

 

Métodos/Procedimentos 

Trata-se-á de um estudo de coorte 
retrospectivo que está sendo realizado através 
de busca ativa nos prontuários de todas as 
pacientes do sexo feminino atendidas no 
Centro de Referência em Álcool, Tabaco e 
Outras Drogas no período compreendido entre 
janeiro de 2003 a dezembro de 2008. Os dados 
estao sendo coletados por meio de 
questionário que contém informações 
relacionadas a: dados sociodemográficos; tipo 
de droga usada; início e tempo de uso; 
comorbidades; tipo de tratamento prescrito, uso 
de medicações, trajetória dentro do serviço 
(alta, abandono, em seguimento) dentre outras 
que se julgarem pertinentes e constarem no 
prontuário das pacientes.  Os dados coletados 
estão sendo armazenados e analisados por 
meio do software SPSS - Statistical Package 
for the Social Sciences. 

Resultados 

Os resultados preliminares referem-se aos 
dados coletados em 122 prontuários referentes 
aos atendimentos realizados entre 2007 e 
2009. Observou-se que as mulheres que 
procuraram o CRATOD têm em média 36,99 
anos; 48,4% das mulheres são solteiras, 22,1% 
casadas; Quanto à condição de moradia, 
13,1% das usuárias são moradoras de rua, 
19,7% moram em albergues e 13,1% têm casa 
própria; Pôde-se constar que 16,52 anos foi a 
idade média do primeiro contato com as drogas 
e que em 24,6% dos casos essa droga foi a 
bebida alcoólica; 29,5% das usuárias 
procuraram o tratamento devido ao abuso de 
álcool e 44,3% devido ao abuso de diversas 
drogas; A substância mais utilizada é a bebida 
alcoólica em 36,9% dos casos seguido do 
crack em 25,3%; No que se refere às 
características clínicas,  39,3 % das mulheres 
atendidas  referiram depressão  e  69,7% já 
ficaram em abstinência. Quanto à situação 
atual no tratamento observou-se que das 122 
mulheres atendidas pelo serviço no período, 
apenas um percentual de 14,8% aderiram ao 

tratamento.     
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