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ÁLCOOL E VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

do álcool
Como lidar com os danos

Como se define a 
violência contra a 
  mulher?

"Qualquer ato de violência de gênero que 
resulte ou possa resultar em danos ou 
sofrimentos físicos, sexuais ou mentais 

para a mulher, incluindo as ameaças de 
tais atos, coação ou privação arbitrária 

da liberdade, seja na vida pública ou 
privada" 1.

• As mulheres tendem a sofrer mais que 
os homens com o consumo de álcool 
pelo parceiro e suas consequências 
negativas, como a violência doméstica.

• Os efeitos do álcool nos agressores 
podem resultar em maior gravidade da 
agressão sofrida pela parceira.

• Implementar políticas para identificar e 
prevenir o uso excessivo de álcool que pode 
resultar em perpetração de violência contra as 
mulheres e as meninas.

• Garantir o acesso a serviços de saúde e 
assistência social abrangentes para mulheres 
que sofreram violência.

• Defender políticas, leis e regulamentação 
pautadas em evidências científicas para controlar 
o uso de álcool e sua oferta.

• Os homens em geral ingerem uma 
maior quantidade de álcool e têm um 
padrão de consumo mais prejudicial, 
como o consumo excessivo episódico.
• O consumo excessivo de álcool 
contribui para a perpetração da 
violência, aumentando o risco de 
violência por parte do parceiro íntimo 
e violência sexual .

Problemas associados ao 
consumo excessivo de álcool

• A violência física e/ou sexual contra as 
mulheres por parte do parceiro íntimo é muito 
prevalente em todo o mundo e persiste como 
um problema generalizado de saúde pública e 
de direitos humanos na Região das Américas.

• Em muitos países, estão surgindo dados que 
indicam um aumento do risco de violência 
doméstica durante a pandemia de COVID-19.

• O uso do álcool é um fator de risco 
associado à violência sexual e à 
violência por parte do parceiro íntimo.

A violência por parte do parceiro 
íntimo é a forma mais comum 

de violência contra as mulheres.

As mulheres enfrentam 
consequências graves 

decorrentes da violência 
associada ao uso de álcool.
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