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RESUMO

Estudo quantitativo, cujo objetivo foi caracterizar o perfil sociodemográfico e o padrão de uso de álcool e outras drogas
em mulheres por meio de análise de fichas de ocorrência toxicológica de um centro de assistência toxicológica do
Noroeste do Paraná notificadas no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. Dos 1250 casos de intoxicados por
álcool e outras drogas, 113 eram do sexo feminino (9,1%), na faixa etária entre 15 e 86 anos. Das 61 (53,9%) mulheres
com situação ocupacional  definida,  47 tinham atividade laboral  formal  e 14 se auto  declarou como estudantes.  As
mulheres  trabalhavam  principalmente  no  comércio  41,1%  e  no  trabalho  doméstico  29,5%. O  álcool  foi  à  droga
responsável pelo maior número de notificações, 96 mulheres (84,9%) (uso exclusivo 83 e associado 13), principalmente
na forma crônica (73,4%), seguido da maconha e do  crack. Ocorreram sete óbitos (6,2%). Chama atenção o uso de
álcool em extremos etários, jovens e idosas, por longo período e o numero expressivo de óbitos. Espera-se que os
resultados possam subsidiar estratégias de enfrentamento do uso de drogas no universo feminino, onde verifica-se o
aumento do número de casos na última década e  discussão na literatura ainda incipiente.
PALAVRAS CHAVE:  Centros de Controle de Intoxicações;  Enfermagem em Saúde Comunitária;  Saúde da Mulher;
Saúde do Trabalhador; Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias.

1 INTRODUÇÃO
O álcool  é  uma substância psicoativa de uso lícito,  com grande abrangência e aceitação

social.  Entretanto,  o consumo excessivo ocasiona importantes problemas de saúde, psicológico,
familiar e social, acarretando altos custos aos sistemas de saúde. Um fato paradoxal, pois tem seu
consumo em diversas situações religiosas,  sociais e familiares (BOHLAND, GONÇALVES 2015;
WILSNACK; WILSNACK; KANTOR; 2014).

Com a emancipação feminina o consumo de substâncias psicoativas é estimulado, na medida
em que a  mulher  assume novos papéis sociais,  tornando-as mais  competitivas  no mercado de
trabalho,  repercutindo na reprodução de comportamentos  masculinos,  como o  uso do tabaco e
álcool.  Trabalhar  fora  e  frequentar  bares  são  ações  favorecem  o  comportamento  feminino  do
consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias (PILLON et al, 2014). No entanto, estudos que
abordam a relação da mulher, trabalho e o uso de álcool e outras drogas ainda são incipientes.

Desde 1980, o Governo tem desenvolvido iniciativas em relação à prevenção e controle das
drogas de abuso, em 2003 foi instituída a Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e de
Outras Drogas, responsabilizando-se de forma integral e articulada pela prevenção, tratamento e
reabilitação dos usuários, considerando as drogas como um problema de saúde pública, e não mais
como uma visão de um problema jurídico e policial (SANTOS; OLIVEIRA, 2013). A toxicovigilância
tem um papel primordial neste contexto, pois representa um conjunto de ações que buscam eliminar
ou minimizar as situações que podem afetar a integridade física, mental e social dos indivíduos pela
exposição às substâncias químicas (BRASIL, 2017).

2 JUSTIFICATIVA
O consumo do álcool é um dos principais fatores de risco para acidentes de transito, violência

doméstica, homicídios e mortalidade prematura no mundo. O uso indevido é responsável pela maior
parte dos custos hospitalares resultantes do uso de substâncias psicoativas 83,1%no Brasil, contra
16,9% de gastos oriundos do consumo de outras drogas. A mortalidade e as limitações funcionais
em decorrência do uso superam as ocasionadas pelo tabaco (BOHLAND, GONÇALVES 2015).
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Nas últimas décadas, no mundo, houve um crescimento do uso de drogas por mulheres em
idade fértil, gerando novos desafios na relação drogas de abuso e saúde materno-infantil. O uso de
tabaco e álcool são as drogas mais pesquisadas na gravidez, no entanto, enquanto a maioria das
grávidas  reduz ou cessa  o  uso  destas  substâncias  durante  a  gestação,  parte  delas  continuará
usando fortemente, e necessita de apoio e tratamento específicos. E as razões para o uso pesado
continuar  consistem  numa  interação  complexa  entre  o  ambiente,  a  fisiologia,  e  características
individuais(BURNS; COLEMAN-COWGER; BREEN, 2016).

As mulheres tendem a omitir ou encobrir o uso consumo, temendo represália social, o que
constitui uma barreira na busca de tratamento. Mulheres usuárias de drogas, ilícitas e/ou ilícitas, são
estigmatizadas  pelo  preconceito  social  que  lhes  é  imposto  fazendo  que  elas  permanecem  no
anonimato, gerando a exclusão social e no sistema de saúde (PILLON et al, 2014). Porém, à medida
que a mulher aumenta o consumo de álcool, aumenta o risco de câncer de mama. Os problemas
psiquiátricos estão relacionados ao consumo intenso e compulsivo de álcool e outras drogas, além
de favorecer lesões físicas e o comportamento suicida (WILSNACK; WILSNACK; KANTOR; 2014).

3 OBJETIVO
objetivo foi caracterizar o perfil sociodemográfico e o padrão de uso de álcool e outras drogas

em mulheres por meio de análise de fichas de ocorrência toxicológica de um centro de assistência
toxicológica do Noroeste do Paraná notificadas no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. 

4 METODOLOGIA
Estudo quantitativo de natureza descritiva, realizado por meio de análise retrospectiva dos

registros  epidemiológico  em  Fichas  de  Ocorrência  Toxicológica  por  álcool  e  outras  drogas  de
mulheres notificadas no Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário  Regional de
Maringá CCI/HUM.  

O critério de inclusão adotado foi, mulheres com ≥15 anos, notificadas com diagnóstico de
intoxicação por álcool e outras drogas, entre janeiro de 2012 a dezembro de 2014, classificadas
como População Economicamente Ativa (PEA).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística define a PEA como a mão de obra que o setor
produtivo pode contar, ou seja, os habitantes em idade e condições físicas para exercer um ofício no
mercado de trabalho.  O IBGE classifica como população ocupada (com ofício  remunerado,  não
remunerado, por conta própria ou como empregado) ou desocupada (sem emprego e que estão
aptas a trabalhar), e engloba a população com idade mínima de 15 anos (IBGE, 2017).

O CCI/HUM é um órgão  de  assessoria  e  consultoria,  na  área de urgências/emergências
toxicológicas, atendendo solicitações, presencial e via telefônica 24 horas por dia, aos profissionais
de saúde e à população leiga,  contribuindo para a toxicovigilância e desenvolvimento de ações
educativas, visando à prevenção e a redução das morbimortalidades. É um serviço integrante da
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT), coordenada pela
ANVISA, desde 2005 (BRASIL, 2017).

Como fonte de dados foi utilizada as fichas de Ocorrência Toxicológica por Álcool e Outras
Drogas  (OT/IA),  arquivadas  no  CCI/HUM.  A  ficha  tem  modelo  padronizado  nacionalmente,  ela
fornece dados sociodemográficos dos pacientes notificados e dados sobre a ocorrência toxicológica,
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o atendimento prestado e a evolução clínica do caso. Os dados foram transcritos para planilha do
Software Microsoft Excel® 2013, e analisados por estatística descritiva simples. O estudo respeitou
as normas que regulamentam pesquisas envolvendo seres humanos.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período analisado, foram encontrados 1250 registros de intoxicações por álcool e outras

drogas, sendo 113 do sexo feminino, representando 9,1% da população, a maioria delas 67,3%,
procedentes de Maringá– PR, com uma média de 37,6 casos/ano.

Em relação a faixa etária, a idade das mulheres variou 15 e 86 anos, maioria entre 22 a 29
anos (25,6%), entretanto, havia dois extremos de idade, mulheres jovens (17,7%) e idosas (12,4%)
notificadas  devido  intoxicação  por  álcool  e  outras  drogas,  durante  o  triênio  analisado.  Mesmo
adequando  a  escolaridade/faixa  etária,  verificou-se  que  as  trabalhadoras  apresentavam  baixo
padrão educacional, uma vez que 45,1% delas realizaram apenas o ensino fundamental, ou parte
dele. Verificou-se que 16,8%das mulheres chegaram a frequentar o ensino médio, porém, apenas
13,3% concluíram. Dentre as 113 mulheres, nenhuma tinha ensino superior completo, quatro delas,
auto referenciaram o ensino superior incompleto (3,5%).

O baixo nível de escolaridade, a falta de qualificação profissional, o nível socioeconômico, os
cuidados com filhos, a necessidade de trabalhar, experiências infantis negativas, o uso de drogas
pelos parceiros e familiares, o comportamento de amigos em relação ao consumo de álcool e outras
drogas a baixa capacidade de controle dos impulsos frente às adversidades do meio são fatores que
contribuem para o desenvolvimento precoce do uso de drogas (PILLON et al., 2014).

Ao analisar a situação ocupacional das 113, verificou-se que em 61  (53,9%) fichas OT/IA,
havia  o  registro  de  atividade  laboral  formal  e  14  (12,3%)  mulheres  se  auto  declarou  como
estudantes. Vale salientar que em 52 (46,1%) fichas não havia registro da situação ocupacional (não
consta e/ou não respondeu). 

As atividades laborais das trabalhadoras foram classificadas em sete categorias profissionais,
41,1%  exerciam  atividades  no  Comercio/Serviços  –  vendedora,  operador  de  caixa,  auxiliar  de
cozinha, recepcionista, vigilante, professora, médica e escriturária; 29,5% trabalhadora doméstica;
3,3% cuidadora familiar; 1,6 % na indústria e 1,6% no trabalho rural. Dentre as 61 mulheres que
tinha renda familiar, 14 eram idosas, e onze delas estavam aposentadas (18,0%).

As relações precárias de trabalho que se dão pelo subemprego, ou pelo trabalho por conta
própria,  ou irregular,  atingem mais mulheres que o homens no Brasil.  A literatura aponta que o
salário de mulheres é inferior que o de homens para a mesma função, afetando a vida da mulher
trabalhadora, diminuindo a qualidade de vida e favorecendo a baixa autoestima e exclusão social,
com consequências de uso de álcool e outras drogas, depressão e tentativa de suicídio (MONTEIRO
et al., 2011; MARANGONI; OLIVEIRA, 2013; GAVIOLI et al., 2014)

As alterações decorrentes  do envelhecimento,  mudanças na aposentadoria,  redução e/ou
perda de amigos, solidão e isolamento social, deixam as idosas mais vulneráveis e propensas ao
consumo de álcool e ao tabagismo (SENGER et al., 2011). Cerca de um terço dos idosos começa a
fazer uso do álcool tardiamente e são comuns problemas acima de 60 anos, mas por ser pouco
reconhecido,  é  denominado como epidemia  invisível,  por  causa do preconceito  e  estigma,  eles
permanecerem anônimos, retardando a procura por assistência (MOREIRA et. al, 2008).
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Isoladamente  o  álcool  foi  à  droga  responsável  pelo  maior  número  de  notificações,  96
mulheres (84,9%), uso era de forma exclusiva 83 (73,4%) e associado a outras drogas 13 (11,5%).
As drogas ilícitas foram utilizadas por 29 (24,7%) das mulheres, sendo que em 16 (14,2%) casos,
observou-se o uso da maconha e do crack e nas demais, o uso de drogas ilícitas estava associado
com a bebida alcoólica. Ao analisar o tipo de intoxicação e/ou fase da dependência, a maioria das
mulheres foram categorizadas como intoxicação crônica 73,5%. Corroborando com a literatura, onde
demonstra  um  crescimento  do  consumo  alcóolico  no  universo  feminino  favorecendo  as
complicações do uso crônico do álcool ao longo do tempo.

O consumo per capita de álcool puro no mundo em média é de 21,2L para os homens e 8,9L
para as mulheres, impactando no total de mortes de homens de 7,6%, e 4,0% entre as mulheres
atribuíveis ao álcool e a proporção da carga de doença de 7,4% para os homens e 2,3% para as
mulheres. O alcoolismo tem relação estreita com mais de 200 formas de doenças, distúrbios mentais

e adoção de comportamentos de risco. Em países desenvolvidos a intoxicação alcoólica é o 3ºfator
de risco  para  morbimortalidade e representa  9,5% de anos de vida  perdidos ou incapacitados,
enquanto as drogas ilícitas ocupam a oitava posição com 1,8%. Já em países em desenvolvimento,
o  álcool,  surge  como principal  fator  de  risco,  e  representa  6,2% de  anos  de  vida  perdidos  ou
incapacitados (GARCIA, FREITAS, 2015).

Apesar da alta hospitalar ser o principal desfecho dos casos notificados de intoxicação por
álcool e outras drogas, encontrado em 83,2% dos casos, vale salientar, a ocorrência de sete óbitos
6,2% na população analisada. 

Embora a alta hospitalar tenha sido o principal desfecho encontrado nos casos analisados de
intoxicação por álcool e outras drogas, presente em 83,2% dos casos de intoxicação, a ocorrência
de sete óbitos 6,2% em mulheres, indica um aumento na morbimortalidade, relacionada ao uso de
álcool e outras drogas na população feminina.

6 CONCLUSÃO
As características sociodemográfica e da situação ocupacional encontrado corroboram com a

literatura, porém, o estudo avançou, pois, permitiu conhecer o padrão do uso de álcool e outras
drogas em mulheres em da região Noroeste do Paraná, notificadas no CCI/HUM, demonstrando um
aumento  no  consumo  de  álcool  e  outras  drogas  e  a  mudança  no  padrão  de  uso  no  universo
feminino, demonstrado pela ocorrência toxicológica em extremos etários, jovens e idosas, por longo
período e o numero expressivo de óbitos.

É  sabido  que  o  alcoolismo  é  um  problema  de  saúde  pública  incapacitante  e  tem  sido
considerado um tema complexo e multifatorial e que algumas empresas comerciais e industriais vêm
adotando programas de controle do uso de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho.

Embora  fatores  limitadores  à  pesquisa,  como  fichas  OT/IA  com  situação  ocupacional
indefinida,  os  dados  encontrados,  são  originários  de  um  centro  de  informação  e  assistência
toxicológica,  considerado  unidade  sentinela  para  captação  de  casos  e  difusão  de  informação
toxicológica e espera-se que os resultados subsidiem estratégias de enfrentamento ao da epidemia
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emergente de drogas de abuso, principalmente no universo feminino onde se verifica o aumento do
número de casos na ultima década e a discussão na literatura ainda incipiente. 
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