Consequências do consumo de álcool
na saúde das mulheres
O álcool causa danos à saúde das mulheres de várias maneiras

Saúde

AUMENTA O RISCO DE MUITAS
DOENÇAS EM MULHERES, ESPECIALMENTE:

Gravidez

PODE TAMBÉM LEVAR A EFEITOS NEGATIVOS
DURANTE A GESTAÇÃO, TAIS COMO
(Rehm et al. 2010)

Aborto espontâneo
Baixo peso ao nascer

Câncer de mama
Doenças cardíacas

Prematuridade

Acidente vascular cerebral

Doenças do espectro
alcoólico fetal (DEAF)

Lesões
Depressão

DEAF são um grupo de doenças causadas
pela exposição do feto ao álcool durante
a gestação. DEAF pode variar na gravidade
e pode incluir uma variedade de problemas:

Dependência
Cirrose hepática

Algumas doenças, como
o câncer, são associadas
com o consumo
de qualquer quantidade
de álcool.
ANOS DE VIDA PERDIDOS AJUSTADOS
POR INCAPACIDADE ATRIBUÍDOS AO
USO DE ÁLCOOL (DALY) POR CAUSA,
ENTRE MULHERES. REGIÃO DAS
AMÉRICAS 2012 (OPAS 2015)

DNT

Transtornos devidos
ao uso de álcool
Doença alcoólica
do fígado
Câncer de mama

Dificuldades na coordenação motora
Hiperatividade
Déficit de atenção
Distúrbio de memória
Dificuldades de aprendizado
Atraso no desenvolvimento da linguagem
Deficiência intelectual
Deficiência na capacidade
de julgamento e raciocínio

distúrbios físicos
Anomalias faciais
Microcefalia

363.593

Problemas de visão ou audição

208.754

683.681

Outras doenças
não transmissíveis

282.863
Condições
transmissíveis, maternas,
perinatais e nutricionais

Lesões

transtornos mentais

Problemas cardíacos,
renais e ósseos
(Barr & Streissguth 2001)
1.730.233

649.805

Estes efeitos foram observados mesmo
quando a gestante consumiu poucas
quantidades de álcool.

A OMS RECOMENDA NÃO
CONSUMIR ÁLCOOL DURANTE
(OMS 2013) A GRAVIDEZ

MAIS INFORMAÇÃO:
www.paho.org/alcohol

Consequências do consumo de álcool
na saúde das mulheres
O álcool causa danos à saúde das mulheres de várias maneiras
A mesma quantidade de bebidas alcoólicas consumida por mulheres e homens
produz um nível de álcool sanguíneo superior nas mulheres devido a fatores
biológicos:
Menor volume corporal de água
%H2O

(Baraona et al. 2001)

Diferenças no metabolismo do álcool
Menores fisicamente
Risco relativo de lesões relacionadas
ao consumo de álcool (Cherpitel et al. 2014)

Historicamente, os homens têm sido os principais
consumidores de álcool e, como resultado,
têm sofrido mais consequências induzidas pelo álcool.

Razão de chances de sofrer
lesões relacionadas ao álcool
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ENTRETANTO, AS MULHERES ESTÃO BEBENDO
CADA VEZ MAIS E COM MAIOR FREQUÊNCIA.
EM ALGUNS PAÍSES AS MULHERES ESTÃO A PONTO
DE ALCANÇAR OS HOMENS. (Bloomfield et al. 2006)
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Número de doses consumidas

Mulheres

Homens

O aumento do consumo de álcool
entre mulheres é preocupante, uma
vez que elas tendem a sofrer mais
problemas com um nível de consumo
inferior.

A Região das Américas apresenta a maior taxa
transtornos atribuídos ao uso de álcool*
entre as mulheres no mundo (OPAS 2015)
Prevalência de transtornos
atribuídos ao uso de álcool
(maiores de 15 anos de idade) 2010

Mediterrâneo
oriental
0,20

Ásia
sudoriental
0,50

Pacífico
ocidental
0,50

África
0,90

Europa
2,90

Américas
3,20

Promedio
mundial
1,30

* Proporção da população que sofre por transtornos devidos ao consumo de álcool. Transtornos devido ao consumo de álcool incluem tanto as pessoas
com dependência alcoólica como as que fazem uso nocivo segundo a definição da Classificação Internacional de Doenças, versão 10 (CID-10).

Diminuir o consumo de álcool diminui
o risco de danos à saúde.
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