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Objetivos 
 

 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. 
 

Metodologia 
 

 Trata-se de um estudo de coorte 
retrospectivo realizado por meio de busca 
ativa nos prontuários de todas as pacientes 
do sexo feminino que tenham sido 
atendidas pela primeira vez no Centro de 
Referência de Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas no período compreendido entre 
janeiro de 2007 a dezembro de 2008. 

 

Resultado e Discussão 
 

O perfil das mulheres atendidas no 
CRATOD de 2007 a 2008 caracteriza-se 
por mulheres com média de 36,54 anos, 
46,1% são solteiras, 66,6% têm filhos 
sendo, em média, 2,68 filhos para cada 
mulher; 39,1% com ensino fundamental 
incompleto, a maioria mora em albergue, 
está desempregadas, já tiveram 
pensamentos suicidas e sofrem de 
depressão e 75,7% abandonaram o 
tratamento.  

Pode-se constatar que 15,88 anos 
foi a idade média do primeiro contato com 
as drogas e que em 27,8% dos casos essa 
droga foi algum tipo de bebida alcoólica; 
60,7% buscaram tratamento para o abuso 
de múltiplas drogas.   

Ao analisar a história de vida de 
cada usuária, observa-se que 39,1% delas 
sofreram alguma perda ou separação na 
infância e 26,5% sofreram alguma violência 
ou maus tratos na mesma fase da vida; 
23,5% já tiveram problemas com a justiça 
ou já foram presas sendo 5,3 % por tráfico 
de drogas.  
           

Considerações Finais 
 

A pesquisa nos fez ver o uso de 
substâncias psicoativas por mulheres por 
outro âmbito, além do biológico, vimos pelo 
âmbito biopsicosocial. 

Estudos(1,2)apontam o aumento do 
consumo de álcool entre mulheres, 
mostrando que a diferença entre os 
gêneros tem diminuído progressivamente 
nas últimas décadas.  

 Diante destes resultados, 
concluímos que se faz necessário planejar 
estratégias de aderência ao tratamento 
especifico para mulheres usuárias de 
álcool com a finalidade de redução deste 
agravo a saúde nesta população de 
pacientes. 
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