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1 INTRODUÇÃO 
 

O consumo de álcool atinge índices cada vez mais elevados, acompanhando a 

produção gradativamente maior. Nos últimos seis anos o consumo de álcool entre as mulheres 

teve um aumento, considerando a frequência de uma vez ou mais por semana, de 34,5% 

(LARANJEIRA, 2013). 

Muito se debate acerca do uso de substâncias psicoativas, no entanto, há carência de 

estudos interdisciplinares cujo foco seja uma visão integralizada do indivíduo. A abordagem 

sociocultural de gênero possibilita expandir essa discussão para além da moralidade, ou do 

biológico. E através de uma escuta capacitada, dos profissionais, é possível que as 

experiências das mulheres alcoolistas possam orienta-los a superar as condições de 

sintomas, aspectos morais e legais (ALVES e ROSA, 2016). 

Os estigmas acerca das mulheres alcoolistas são reproduzidos por grande parte da 

população brasileira, associações com prostituição e rebeldia ainda são frequentes, essa 

realidade pode ser o fator dominante para os pequenos números de mulheres alcoolistas em 

tratamento. Cientes de que a discriminação é sofrida por ambos, porém em proporções 

distintas (LUCCAS, 2015). 
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 2 OBJETIVO 

Descrever o perfil de mulheres alcoolistas que são atendidas pelo Centro de Atenção 

Psicossocial de um município do interior de São Paulo. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
3. 1 Instrumentos 

Como instrumento de coleta de dados pretende-se utilizar um questionário estruturado, 

autoaplicável, dividido em: Ficha médica, e escalas de avaliação de consumo de álcool 

validadas em território nacional e utilizadas para avaliação do consumo de álcool, sendo elas: 

T-ACE; TWEAK; CAGE e AUDIT. Além destes, visando o resguardo ético da pesquisa, serão 

entregues aos participantes: Cartas de informação ao participante de pesquisa e Termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

3.2 Método 

O presente estudo constitui-se como uma pesquisa do tipo qualitativa, exploratória, 

pois nos possibilita contato com fenômenos relativamente desconhecidos, identificando 

conceitos ou variáveis promissoras (SAMPIERE, et al., 2006). 

A pesquisa qualitativa “é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações 

que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, 

sentem e pensam” (MINAYO, 2010, p. 57). 

3.3 Participantes 

A amostra será composta de mulheres em tratamento atual ou pregresso devido ao 

uso e/ou abuso de álcool. A faixa etária com variação entre 19 anos (mínimo) e 71 anos 

(máximo). Espera-se o recrutamento de aproximadamente 25 mulheres.  

 
3.4 Local  

3.4.1 Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD)  
 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços da rede pública de saúde 

que visam o cuidado dos indivíduos com transtornos mentais (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2013). O CAPS no qual a pesquisa se realizará tem como equipe os seguintes 

profissionais: 01 Médico Psiquiatra; 03 Psicólogas; 02 Assistentes Sociais; 01 Enfermeira; 01 

Técnico em Enfermagem; 02 Terapeutas Ocupacionais. O número de mulheres atendidas em 

média mensal, no primeiro semestre do ano de 2016 é de 60.  Considerando o mesmo período 
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para os homens tem-se 134 atendimentos mensais, de acordo com a chefe do setor 

administrativo da saúde mental do munícipio do ano 2016. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

As entrevistas serão apresentadas em forma de súmula. Os questionários que 

integram a Ficha Médica serão digitados em planilha Excel, por grupos de perguntas e de 

domínios de comprometimento, visando a facilitação na descrição do perfil das mulheres.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Espera-se com esta pesquisa a construção de uma base de dados capaz de subsidiar 

a atuação de profissionais que trabalham diretamente com esta demanda, em especial os 

Assistentes Sociais, e também para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes. 
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