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Para conferir os Informes Mensais anteriores, clique aqui.

O Informativo Mensal de julho de 2022 faz parte da série de informes
temáticos elaborados pela Coordenação do Comitê do MPPR de
Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear. O tema desta
edição versa sobre a codependência e a dependência química, abordando
casos específicos de codependência infantojuvenil e/ou filial, feminina, de
pessoas idosas e de outras pessoas próximas ao usuário. 

Sumário clicável:

Atenção leitor: Os links disponibilizados neste Informativo estão sublinhados.

https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3577
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I. Conceito de codependência,  dependência emocional ou
dependência afetiva

É natural que, adentrando a discussão sobre dependência química e o uso abusivo de
substâncias, as mobilizações de cuidado e as políticas públicas sejam direcionadas ao
dependente químico e/ou à pessoa que, de fato, está ativamente envolvida em um
processo de recuperação. A doença transcende, no entanto, a esfera individual do
usuário de substâncias psicoativas. O Levantamento Nacional de Famílias dos
Dependentes Químicos (LENAD Família) aponta, nesse sentido, que em 2013 28
milhões de pessoas viviam com um dependente químico no Brasil.

Assim, por muito tempo não houve preocupação com as pessoas envolvidas e
atingidas, quase por dano colateral, pela dependência química do outro. Por isso,
apenas na década de 1980, por conta de estudos com esposas de alcoolistas, surgiu o
conceito de “codependência”, como uma expressão para se referir a questões
psicológicas, emocionais e comportamentais que afligiam as esposas e os filhos de
dependentes em álcool. (CULLEN & CARR, 1999 apud MAIA, 2012).

Em que pese não haver um consenso universal sobre o conceito - Whitfield a
considera como uma doença, Cermak como um padrão de traços de personalidade e
o Conselho Nacional em Codependência dos Estados Unidos (CODA) como
comportamento aprendido -, é inegável que os familiares e pessoas próximas de
usuários com transtorno por uso de substâncias encontram-se em uma posição de
vulnerabilidade, necessitando também de uma rede de proteção, apoio e amparo
institucional. 

Observa-se, ainda, que a codependência enfrenta críticas, como a alegada falta de
comprovação empírica, a conotação negativa dada a fenômenos que poderiam ser
considerados positivos e o tratamento imputado a mulheres afetadas pelo conceito,
que seriam culpabilizadas pelo comportamento de terceiros. (MAIA, 2012).

Charles L. Whitfield, médico americano especializado em trauma infantil, estudou
profundamente o fenômeno e dedicou o livro "Co-dependence healing the human
condition: the new paradigm for helping professionals and people in recovery"
para descrever as evidências científicas sobre essa temática. Para o autor,

A codependência é uma doença da individualidade perdida. Pode
mimetizar, associar-se, agravar e até mesmo levar a muitas das condições
físicas, mentais, emocionais ou espirituais que nos atingem na vida
cotidiana. (p. 3-4).

https://inpad.org.br/_lenad-familia/
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8178/1/ulfpie043202_tm.pdf


Codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra
afetá-la, e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa.
(p. 42)
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Melody Beattie, jornalista e escritora americana tida como responsável pela difusão
do termo “codependência”, apresenta no livro “Codependência nunca mais” o seu
conceito de pessoa codependente:

Já Elizabeth Zamerul, psiquiatra e membra da Associação Brasileira de Psiquiatria e da
ABRAEAD, descreve o fenômeno da codependência como a ausência de habilidade
individual em manter um relacionamento saudável com os outros e consigo
mesmo, ocasionando relacionamentos difíceis, desgastados ou destrutivos, também o
chamando de dependência emocional ou dependência afetiva. Zamerul, assim
como outros pesquisadores contemporâneos, adota uma posição mais abrangente
sobre a codependência, não a atrelando à existência de uma relação com um
dependente químico. 

Dessa maneira, sem a pretensão de fixar um conceito como absoluto, o presente
Informativo intenciona discutir o impacto dos transtornos por uso de substâncias
nos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e comportamentais de terceiros
próximos do usuário de drogas.

II. A expressão da codependência em crianças e adolescentes

Como já mencionado anteriormente, a presença de uma pessoa usuária abusiva de
substâncias psicoativas é extremamente comum nas famílias brasileiras, circunstância
banalizada pelo consumo “social” ou recreativo de álcool. Evidentemente, essa
presença também afeta crianças e adolescentes, que podem ter os mais diversos
tipos de vínculo com os usuários, ocupando as posições de filho(a), enteado(a),
irmão(ã), sobrinho(a) ou neto(a), entre outras possibilidades. A complexidade é maior
quando o usuário desempenha papel de paternidade ou maternidade perante esse
público.

Trindade e Bartilotti, ao estudarem o vínculo de cinco mães dependentes químicas de
Florianópolis com seus filhos, apontam que, durante o uso, o foco dessas mulheres era
direcionado ao consumo de drogas, provocando o distanciamento da maternidade.
As pesquisadoras identificaram que a tentativa de reconstrução dos relacionamentos
com os filhos ocorreu no período de recuperação, com a inserção de comportamentos
positivos, como diálogo e transmissão de amor nas relações. O estudo também
indica a necessidade de espaços exclusivos para o público feminino, como grupos
de mútua ajuda, possibilitando a partilha sobre questões de gênero afetas à
dependência química sem constrangimento para as mulheres.

https://www.record.com.br/autores/melody-beattie/
https://www.record.com.br/autores/melody-beattie/
https://www.record.com.br/autores/melody-beattie/
https://elizabethzamerul.com.br/codependencia/
https://www.redalyc.org/pdf/803/80349973002.pdf


Outra pesquisa dedicada à análise dos fatores de risco biopsicossociais de filhos de
dependentes químicos traça o perfil de 54 crianças e 45 adolescentes de um serviço
de prevenção seletiva, localizado em um bairro da periferia de São Paulo. Os
resultados encontrados demonstram que a maioria (67%) pertence à categoria
socioeconômica D, tem o pai como dependente químico (67%), que, por sua vez,
tem como substância de abuso o álcool (75%). Os comportamentos observados nas
crianças foram: timidez, sentimento de inferioridade, depressão, conflito familiar,
carência afetiva e bom nível de energia, sendo este último um indicativo positivo de
equilíbrio emocional e mental. Considerando os adolescentes, foram verificadas
desordens psiquiátricas e problemas nas áreas de sociabilidade, sistema familiar e
lazer/recreação.

Gilda Zamith Ribeiro Campos, mestre em Saúde da Família pela Fundação Oswaldo
Cruz, na dissertação “Codependência em crianças e adolescentes que convivem com
familiares alcoolistas: possibilidades e limites para o cuidado na atenção básica”
apresenta alternativas de intervenção junto ao público infantojuvenil. Mencionando
outros estudos, a autora salienta que a intervenção deve ser familiar e com grande
destaque ao cônjuge não dependente, cuja resiliência define quais serão os efeitos
da dependência química nos filhos. Ainda sobre as alternativas de intervenção,
Campos indica que uma maneira de prevenir diagnósticos psiquiátricos é através da
intervenção preventiva, realizada entre os 10 e os 13 anos.
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III. Codependência e a pessoa idosa

Se a codependência como fator isolado já merece especial atenção, o panorama
torna-se ainda mais árduo para a pessoa idosa com relações codependentes,
incluindo a convivência cotidiana com familiares dependentes químicos. A maneira
mais comum de evidenciar a codependência em idosos se dá quando a pessoa
infligida pelo transtorno por uso de substâncias ocupa a posição de filho.

Um estudo realizado com familiares de dependentes químicos atendidos por um
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-ad) em 2007 apontou que todos os
familiares participantes eram, em algum grau, codependentes da pessoa com
transtorno por uso de substância. A pesquisa identificou 5 expressões de
codependência nos discursos dos familiares: medo, culpa, cuidado e/ou controle,
mudanças de estilo de vida e desconfiança. Os relatos de mães de dependentes
químicos foram destacados nas categorias medo, culpa e cuidado e/ou controle.

A principal precaução que deve ser tomada quando a codependência é verificada, seja
pelos operadores do direito ou pela equipe da saúde, diz respeito à  identificação da
presença de qualquer forma de violência ou de violação de direitos,
especialmente quando há envolvimento de pessoas idosas. 

https://www.scielo.br/j/rpc/a/ZtCB8BRwmzdLcYWM3ZryWDB/abstract/?lang=pt
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/50647/2/gilda_zamith_ribeiro_campos_pres_profsa%c3%bade_2021.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/50647/2/gilda_zamith_ribeiro_campos_pres_profsa%c3%bade_2021.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/50647/2/gilda_zamith_ribeiro_campos_pres_profsa%c3%bade_2021.pdf
https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/v13n1a06.pdf
https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/v13n1a06.pdf
https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/v13n1a06.pdf


Witczak, Acosta, Coutinho e Leite (2016) apontam, nesse aspecto, que o consumo
de substâncias psicoativas pode ser motivado por questões sociais e reforça a
própria situação de exclusão, estando o usuário em uma posição ambivalente, na
qual necessita de assistência e também é uma ameaça à família. Os autores destacam
que a pessoa idosa pode se submeter à violência “pela sua vulnerabilidade, por
necessidades afetivas, por vergonha, ou pela própria invisibilidade”, ainda mantendo
expectativas da retratação do usuário e de uma "recuperação milagrosa". 

Essa construção ajuda a entender o motivo em virtude do qual os idosos não
denunciam situações de abuso, quando têm tal oportunidade, ou podem mostrar-se
relutantes em relação à adoção de medidas judiciais, exigindo uma atuação sensível
e humanizada do Sistema de Justiça. 

A codependência identificada nesse público específico adquire especial importância
em razão de dados recentes do Disque 100 que apontaram aumento de 53% no
número de denúncias de violência contra o idoso de 2019 para 2020. Em
reportagem do Jornal da USP destacam-se alguns relatos de idosos que diziam
preferir ser violentados pelos filhos ou até mesmo por outros parentes do que vê-los
em uma prisão, demonstrando não só medo sobre a punição que o parente possa
sofrer, mas também de retaliações ou abandono do agressor. A professora de
Gerontologia Bibiana Graeff ressalta, nesse ponto, a necessidade de adoção de
políticas públicas, especialmente quanto a modelos de moradia, e da gestão dos
equipamentos da Rede de Proteção ao Idoso. 

Uma estratégia de atuação em casos de ameaça ou violação dos direitos da pessoa
idosa catalisados pela codependência e pelo abuso de substâncias psicoativas é a
aplicação das medidas de proteção previstas no Estatuto da Pessoa Idosa,
sempre visando ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O
Estatuto prevê, inclusive, no art. 45, inciso IV, medida específica de proteção a ser
determinada pelo Ministério Público, consistente na “inclusão em programa oficial
ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de
drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência
que lhe cause perturbação”. 
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O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência
elaborou capítulo específico do Manual de Orientação do
Comitê de Enfrentamento às Drogas abordando o assunto e
boas práticas na área de defesa dos Direitos do Idoso e da
Pessoa com Deficiência (páginas 97-103). 
Acesse o material aqui.

https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/30055/20843
https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/30055/20843
https://jornal.usp.br/atualidades/aumento-de-casos-de-violencia-contra-idosos-demonstra-a-falta-de-politicas-publicas/
https://jornal.usp.br/atualidades/aumento-de-casos-de-violencia-contra-idosos-demonstra-a-falta-de-politicas-publicas/
https://jornal.usp.br/atualidades/aumento-de-casos-de-violencia-contra-idosos-demonstra-a-falta-de-politicas-publicas/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
https://mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Manual_Semear_digital.pdf
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IV. Codependência e a mulher vítima de violência

A codependência da companheira do usuário de substâncias psicoativas é a mais
estudada e foi a responsável pela origem do termo. A sua ocorrência pode ter como
consequência a prática de violência contra a mulher (seja pelo usuário de
substâncias, seja pela exposição a violações de direito), assim como a mulher vítima de
violência anterior praticada por outro(a)s companheiro(a)s pode estar mais sujeita a
se envolver em relacionamentos codependentes. 

Esta Coordenação publicou 2 artigos relacionados ao tema, aos quais se remetem
os(as) leitores(as):

O Artigo “A Paz do Mundo Começa em Casa: Gestão holística da violência
doméstica catalisada pelo consumo de drogas'' foi publicado em junho de
2022 na 3ª edição da Revista Eletrônica da Coordenadoria Estadual da
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar - CEVID/TJPR e pode
ser acessado clicando aqui.

O Artigo “Programas judiciais de responsabilização para agressores:
redução do dano social na superação da violência doméstica catalisada
pelo consumo de drogas” foi publicado em junho de 2022 no 3º volume da
Revista MP, Justiça e Sociedade e pode ser acessado clicando aqui.

Colacionam-se abaixo trechos de destaque do artigo publicado na Revista MP, Justiça
e Sociedade:

A violência, enquanto fenômeno sociocultural, deslinda a complexidade que
envolve o vínculo, o laço social e os interesses materiais e morais, cuja
articulação faz do indivíduo um sujeito de direitos, sendo considerada um
problema de saúde pública, controle social e direitos humanos, incitando o
estabelecimento de protocolos interdisciplinares, transversais e baseados
em direitos. Segundo MOREIRA et al (2020), quando o parceiro percebe que
seu controle está sob ameaça, ele pode apelar para a violência,
acarretando continuidade no padrão de abuso.

Conforme expõe Campbell (2020), durante o período pandêmico da
COVID-19 foi constatado aumento nas taxas de violência doméstica ao
redor do mundo, incluindo aumento de 30% nas denúncias de violência
doméstica na França e crescimento estimado entre 40 a 50% nas denúncias
no Brasil.

https://www.feccompar.com.br/documentos/cevid3.pdf
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/MP-Justica-e-Sociedade_vol3.pdf


IN
FO

R
M

A
TI

V
O

 D
E 

JU
LH

O
 | 

pá
gi

na
 7

Ainda que a Lei Maria da Penha tenha previsto a criação de vários
recursos, inclusive estruturais, para proteger a vítima ao humanizar o
atendimento, oferecendo garantia à saída do agressor da casa e a proteção
dos filhos, a prisão em flagrante ou prisão preventiva decretada ao agressor
quando forem configurados riscos à integridade da vítima, assim como o
dever do Estado em estabelecer políticas públicas, via programas sociais de
proteção e atendimento, fato é que a mulher vitimizada podia renunciar a
representação a qualquer momento e, ainda que de modo hesitante, o fazia.
À época, tal hesitação parecia refletir, concomitantemente, o descaso ou
resistência do próprio sistema à mudança, incluindo a área policial e a
judicial, abordando a situação sem a seriedade devida. 

[...] a implantação dos novos espaços de julgamento mostrou-se essencial
para a efetivação judicial, garantindo à vítima atendimento humanizado,
assistida por profissionais capacitados para apoiá-la. Ainda que os
recursos sejam reduzidos frente às reais necessidades, tais esforços
demonstram a mudança nas estruturas e protocolos de atuação do Poder
Judiciário e Ministério Público, a exemplo da inclusão dos princípios da
Justiça Restaurativa e dos Círculos da Paz. Contudo, abuso ou violência
entre casais ou parceiros é um fenômeno presente na intimidade da
sociedade, ou seja, na família. O espectro psicológico da violência nesse
cenário é pouco detectável e difícil de provar, apresentando poder lesivo
diferente ao da violência física, esta última mais explícita.

Souza, Carvalho e Teodoro (2012) constataram que o abuso nas dinâmicas
familiares envolve cronicidade, mostrando-se sutil, intermitente e
constante, assimilado ou naturalizado em rotinas, derivando em
dependência emocional e lenta destruição da autoestima da vítima,
gerando sua progressiva anulação no contexto, situação que pode se
generalizar em outras esferas sociais. Moreira, Boris e Venâncio (2011), ao
pesquisarem sobre o estigma da violência sofrida por mulheres na relação
com seus parceiros íntimos, constataram que a desvalorização e inversão
da culpa são os aspectos emocionais mais usados pelo perpetrador, pois
mostram-se eficientes para desencadear distorção da realidade, situação
onde a vítima acredita merecer o abuso, camuflado de reprimenda ou
censura. Para manter-se incluída no ambiente doméstico, a vítima tende a
assumir o estigma de fracasso, contido em cenas como o abuso físico e/ou
divórcio. Quanto ao perfil do agressor, a vítima depara-se,
simultaneamente, com alguém dependente, inseguro, com pouca
capacidade empática e muita habilidade controladora. Tais abusadores
procedem de lares onde foram educados sob modelos de relação
baseados em controle e maus-tratos, tendo sido observado que o uso e
abuso do álcool e outras drogas favorecem este padrão de conduta.



Jonhson e Leone (2005) também apontaram que as consequências da
violência doméstica envolvem aspectos traumáticos e pós-traumáticos da
saúde mental das vítimas, observando que as mulheres expostas a longo
período de abuso apresentam consequências mais graves do que aquelas
expostas a um número limitado de situações. 

Quanto às consequências da naturalização do abuso psicológico, o estudo
indica presença de complexidade multifatorial, considerando a submissão
da vítima a situação de estresse crônico, propiciando o desencadeamento
de doenças físicas ou gatilho para estados latentes. Também relatam que
dentre os sintomas mentais visíveis que respondem à somatização do
estresse emocional estão a ansiedade, problemas com o sono e/ou
alimentação, cansaço crônico, cefaleias, tristeza, apatia, depressão,
consumo de psicofármacos e alto risco de abuso do álcool.
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Para além da violência doméstica, a codependência da mulher vítima de violência
pode afetar a motivação e a efetividade do tratamento do usuário de substâncias
psicoativas e até imputar situação de insegurança jurídica à mulher, que
usualmente pode enfrentar acusações de tráfico em razão da presença de
substâncias psicoativas nas propriedades comuns do casal, como a casa ou o carro, e
estar mais suscetível a ser envolvida em situações de criminalidade. 

V. Cuidado aos familiares de usuários de substâncias psicoativas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, em 2004, o estudo “Neurociência do
Consumo e Dependência de Substâncias Psicoativas”. No documento, a OMS separa
os principais efeitos nocivos do uso de substâncias em quatro categorias: efeitos
crônicos para a saúde; efeitos biológicos da substância sobre a saúde; problemas
sociais graves; e problemas sociais crônicos. Tanto os problemas sociais graves
(términos de relacionamentos complicados) como os problemas sociais crônicos
(incapacidade de exercer papel paterno/materno) afetam a família e as relações
próximas do usuário.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Neuroscience_P.pdf
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Além disso, o estudo afirma que “o risco de farmacodependências é oito vezes
maior entre familiares de pessoas dependentes de uma vasta gama de substâncias,
incluindo opióides, cannabis, sedativos e cocaína, do que entre grupos de controle” (p.
26). 

Conforme os estudos de Carvalho e Chrisostomo, constata-se que a dependência
química é uma doença progressiva e multifatorial, sendo a família o contexto
social modelador do padrão que influencia o indivíduo. Ainda segundo os autores, a
maioria das famílias não percebe a dependência química como uma doença, antes a
associando com a criminalidade, o descaso e com falta de caráter, situação que acaba
procrastinando a procura por tratamento e aumentando a sua complexidade.
Indica-se, outrossim, que a repercussão das substâncias psicoativas nos familiares
têm consequências com impactos nas esferas psicológica, emocional, física,
comportamental, cultural e espiritual, afetando os relacionamentos e a convivência
intrafamiliar e ensejando sofrimento e sentimentos tóxicos que resultam no
adoecimento mental e, consequentemente, na vulneração dos vínculos.

A discussão sobre codependência desperta para um debate fundamental: quem
cuida de quem cuida? Tem-se como assente que uma sólida base familiar configura
fator protetivo ao uso de drogas e que a participação da família auxilia no processo de
recuperação, entretanto pouco se fala sobre a necessidade de cuidado aos
familiares de usuários de substâncias psicoativas.

Pesquisadores das áreas de enfermagem e nutrição sinalizam que as
responsabilidades assumidas pelo familiar do usuário desencadeiam desgastes
físicos e sobrecarga emocional, devendo o familiar descobrir estratégias de
enfrentamento antes de exercer a função de cuidador. Essas medidas permitem que
o usuário de substâncias psicoativas considere a família como aliada e contribuem
para o processo terapêutico. Desse modo, relata-se a importância de identificar
socialmente as necessidades de saúde dos familiares para torná-las o ponto
principal das intervenções e práticas.

Em matéria publicada no Conjur, o Procurador de Justiça do Ministério Público do
Estado de São Paulo Mário Sérgio Sobrinho discorre sobre a necessidade de esforço
do Poder Judiciário para elaborar estratégias institucionais de acompanhamento do
usuário de substâncias psicoativas em conflito com a lei, fazendo menção expressa à
codependência:

Respeitado o drama que envolve os usuários que abusam das drogas e do
álcool e observadas as peculiaridades de cada situação, é possível notar
que a pessoa que desenvolveu a doença da drogadicção e do alcoolismo,
além de  vivenciar  o  intenso  sofrimento  físico  e  psíquico  relacionado  ao

http://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/view/2542/1897
http://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/view/2542/1897
https://revistas.ufg.br/fen/article/view/47410/26039
https://www.conjur.com.br/2017-ago-21/mp-debate-articulacoes-justica-frente-aos-desafios-gerados-drogadiccao
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consumo abusivo (ou falta) dessa substâncias, pode gerar danos a
terceiros e prejuízos intensos a ele próprio, muitos deles evitáveis, além de
ser capaz de causar sérios efeitos aos seus familiares que, algumas vezes,
desenvolvem quadro de desequilíbrio intenso e incapacitante chamado
codependência.

Para acessar a matéria “Articulações da Justiça frente aos desafios
gerados pela drogadicção e pelo alcoolismo”, clique aqui. 

VI. Atendimento

Mulher em situação de violência

De acordo com o Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2021,
publicado com base nos levantamentos decorrentes da pandemia, e conforme
noticiado pelo Governo do Mato Grosso do Sul, 1 em cada 4 mulheres brasileiras
acima de 16 anos (24,4%) (cerca de 17 milhões de mulheres) afirmaram ter sofrido
alguma forma de violência durante a pandemia da COVID-19, especificamente nos
últimos 12 meses, o que resulta em 8 agressões a cada 1 minuto no período. O 
 Infográfico está disponível para consulta  aqui.

Dentre os recursos para atendimento desse público específico, destacam-se:

A Casa da Mulher Brasileira;

Telefones Importantes:

Disque 100 - Para denúncias de violações de direitos humanos;
Disque 180 - Para denúncias de violações contra a mulher;
Disque 190 - Contato direto com a Polícia Militar.

O Boletim de ocorrência via internet:

Os boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Estado do Paraná poderão
ser realizados tanto pela internet quanto presencialmente. Basta selecionar no site a
opção “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei Maria da Penha)” e iniciar o
processo. A medida protetiva urgente não pode ser solicitada pela internet e apenas a
vítima maior de 18 anos pode registrar a ocorrência on-line. Em até 48 horas após a
denúncia a polícia deve averiguar os fatos e o procedimento é encaminhado para o
Juizado de Violência Doméstica para definir sobre a medida protetiva.

https://www.conjur.com.br/2017-ago-21/mp-debate-articulacoes-justica-frente-aos-desafios-gerados-drogadiccao#author
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/06/relatorio-visivel-e-invisivel-3ed-2021-v3.pdf
https://www.naosecale.ms.gov.br/violencia-contra-a-mulher/
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/06/infografico-visivel-e-invisivel-3ed-2021-v3-3.pdf
https://www.curitiba.pr.gov.br/locais/casa-da-mulher-brasileira-de-curitiba/2117
https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO
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Botão do Pânico Físico

O serviço está disponível em: Curitiba, Foz do Iguaçu, Apucarana, Cascavel,
Londrina, Fazenda Rio Grande, Maringá e Arapongas. 

O Botão do Pânico, instituído no Estado do Paraná pela Lei nº 18.868/2016, é um
dispositivo de segurança preventiva destinado à fiscalização do cumprimento de
medidas protetivas de urgência em favor de vítimas de violência doméstica e familiar.
Ele é concedido a mulheres em situação de risco mediante decisão judicial, após
avaliação psicossocial para determinar se essas estão em condições de utilizar o
dispositivo e se existe a possibilidade de retomar a relação com o/a autor/a de
violência doméstica. Na seleção dos municípios para implantação do Botão do Pânico
foram analisados os seguintes critérios: registro de alto índice de violência contra a
mulher, Guarda Municipal em funcionamento, equipes socioassistenciais e do
judiciário atuantes e existência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 

Projeto Escuta Ética 

Oferece acolhimento psicológico online e gratuito às mulheres em situação de
violência e vulnerabilidade econômica. Há possibilidade de atendimento psicológico
a preço social e grupos terapêuticos gratuitos para toda a população brasileira. 
Acesse o formulário para atendimento aqui.

Projeto Vidora 

Plantão de acolhimento psicológico online e gratuito para pessoas vítimas de
violência doméstica e relacionamentos abusivos. Os atendimentos são realizados
por estagiários de Psicologia da Universidade Positivo, por meio das plataformas
WhatApp ou Skype, de segunda à sexta-feira. 
Acesse o formulário para atendimento  aqui.

Mulheres que Amam Demais Anônimas - MADA

O Grupo MADA (Mulheres que Amam Demais Anônimas) é uma irmandade
internacional de mulheres criada a partir das experiências relatadas no livro Mulheres
que Amam Demais, de Robin Norwood e adaptada ao programa de recuperação de
12 Passos e 12 Tradições de Alcoólicos Anônimos (AA).

O único requisito para ser membro do MADA é o desejo de superar e evitar
relacionamentos tóxicos. As integrantes do Grupo MADA compartilham nas
reuniões online e gratuitas o significado de suas angústias e frustrações que
decorrem de relacionamentos tóxicos, bem como seus avanços na superação da
dependência emocional. 
Acesse  o questionário para saber se você é uma MADA aqui.

https://linktr.ee/escuta.etica
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3W57W8nP82qgEQrTuV7aOMg0jq6SjdxMIk-ngsWKLJNxOsA/viewform
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Mulheres_que_amam_demais.pdf
https://grupomadabrasil.com.br/sou-uma-mada/%C2%A0
https://grupomadabrasil.com.br/sou-uma-mada/%C2%A0
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Os projetos sociais Instituto Maria da Penha, Tamo Juntas,  Mapa do Acolhimento
e Justiceiras também prestam informações e ajuda gratuita nas áreas jurídica,
psicológica e social para apoiar a mulher a denunciar a violência.

Autores de Violência Doméstica

Segundo publicação do Jornal Estadão feita em fevereiro de 2022, o Brasil tem 312
grupos de reflexão para autores de violência contra a mulher no País.
Concentrados principalmente no Sul e no Sudeste, eles atenderam 62.554 homens
de 2012 a 2020. Desde abril de 2020 a presença do autor de violência nos centros de
reflexão integra o conjunto de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha.

Telefones Importantes:

Disque 100 - Para denúncias de violações de direitos humanos;
Disque 190 - Contato direto com a Polícia Militar.

Pessoa idosa em situação de violência

Disque Idoso - 0800 141 00 01
O Disque Idoso Paraná, criado em 1997, é um serviço telefônico gratuito ligado a um
banco de dados, que coloca à disposição da população orientações sobre os direitos
da pessoa idosa, presta informações, encaminha denúncias e recebe elogios e
sugestões sobre os serviços públicos, promovido pelo Conselho Estadual dos Direitos
do Idoso (CEDI) do Paraná, estando disponível nos 399 municípios paranaenses.

Segundo dados apresentados pela Procuradora de Justiça Rosana Beraldi
Bevervanço no 2° Encontro do 4° Ciclo do Grupo de Pesquisa de Políticas Públicas
sobre Drogas, em 2021 foram registradas mais de 1.534 denúncias de abuso contra
idosos, a maioria relacionada à violência patrimonial e financeira. De janeiro a maio de
2022 foram 861 denúncias e a experiência indica que a maior parte dos casos têm
como pano de fundo o abuso de drogas por familiares ou parentes próximos.

Crianças e adolescentes em situação de violência

Disque 156 (Município de Curitiba) - Canal emergencial de denúncias para crianças,
adolescentes e idosos que sofrem situação de violência em ambiente domiciliar. 

Conselhos Tutelares 
Todos os 399 municípios do Paraná possuem uma sede do Conselho Tutelar.  O
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que casos suspeitos ou
confirmados de castigo físico, tratamento cruel/degradante e de maus-tratos
contra criança ou adolescente devem ser comunicados ao Conselho Tutelar. É
possível encontrar o Conselho Tutelar mais próximo, clicando aqui. 

https://www.institutomariadapenha.org.br/
https://tamojuntas.org.br/
https://www.mapadoacolhimento.org/
https://justiceiras.org.br/
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pais-tem-312-grupos-de-reeducacao-de-autores-de-violencia-domestica,70003978304
https://www.cedi.pr.gov.br/Pagina/Disque-Idoso-0800-141-00-01
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/conselhos_tutelares/cts_parana.htm


A Cartilha “MULHER, vire a página”, publicada pelo Ministério Público
do Mato Grosso do Sul, tem por objetivo compartilhar informações
sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação, bem como propor
reflexões sobre o conceito de gênero. É uma ferramenta para que
mulheres que estejam em situação de risco e/ou de violência
doméstica busquem o conhecimento necessário para a adoção das
providências e elaboração de estratégias para viver uma vida sem
violência. 
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VII. Material de Apoio

Grupos reflexivos e responsabilizantes para homens autores de violência
contra mulheres no Brasil: Mapeamento, análise e recomendações

Trata-se de um mapeamento nacional dos grupos para homens
autores de violência doméstica e familiar contra as mulheres
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Colégio de
Coordenadores Estaduais da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro, o Poder Judiciário
de Santa Catarina e a Universidade Federal de Santa Catarina.

Mulher, vire a página

Como ajudar uma pessoa dependente de drogas

A cartilha contempla uma série de procedimentos e orientações
que representam caminhos para auxiliar dependentes químicos e
seus familiares. Dentre as abordagens, destacam-se a
comunicação assertiva, a prática de mindfulness (atenção plena) e a
regulação emocional (equilíbrio emocional).

Cartilha de Orientação Ministerial - Idoso em Risco

O CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com
Deficiência elaborou a “Cartilha de Orientação Ministerial - Idoso
em Risco” com o objetivo de contribuir para a atuação efetiva das
Promotorias de Justiça na defesa dos direitos do idoso em
situações de especial vulnerabilidade. Adotou-se abordagem
resumida e prática, com base nos atendimentos, consultas,
situações provenientes dos canais de denúncia, e com lastro na
experiência ministerial, estudos realizados e pareceres emitidos. 

http://www2.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/ebook/mapeamento-1.pdf
https://issuu.com/mthayssa/docs/cartilha_148x210_web
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/cartilha_como-ajudar-uma-pessoa-dependente-de-drogas.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf
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VIII. Tecnologia e plataformas multimídia

Codependência conjugal e a (des)construção dos vínculos afetivos em casos
de dependência química

Em 30/04/2022, às 10h, a Associação Brasileira de
Estudos do Álcool e outras Drogas (ABEAD) promoveu o
encontro on-line “Codependência conjugal e a
(des)construção dos vínculos afetivos em casos de
dependência química”. O evento contou com a participação
do Marco Aurélio Negreiros, médico, psicólogo e doutor
em psiquiatria, e Romina Miranda, terapeuta de família 
 pela UNIFESP, pesquisadora  na  área  de  codependência
e jornalista. A moderação do encontro foi realizada pela psicóloga Isabel Ferreira da

Silva, especialista em dependência química e em psicologia hospitalar. A gravação do
evento está disponível aqui.

Tina Turner: Better Be Good to Me! - Relações Abusivas e Dependência
Química

Em 07/04/2022, às 10h, a Associação Brasileira de Estudos
do Álcool e outras Drogas (ABEAD) realizou o encontro on-line
“Tina Turner: Better Be Good to Me!”, que pautou as relações
abusivas e a dependência química. O evento contou com a
participação de Ana Café, Psicóloga Clínica especializada na
prevenção e tratamento da dependência química e em saúde
mental da infância e adolescência, e Daniel Cruz Cordeiro,
Médico Psiquiatra especialista em dependência química e se -
xualidade humana. A moderação do encontro foi realizada por Dodora  Soares,
Terapeuta Familiar Sistêmica e Pós-Graduada em dependências químicas e
comportamentais (UNIFESP). Acesse aqui.

Podcast "Dependência química com Psicanálise e Terapia Familiar" - “T2 #14
- Famílias de usuário de drogas: vítimas ou algozes?"

Apresentado pelos psicólogos Nicácio Mendonça e Raphael
Mestres, do Instituto Frontale, o podcast disponível na plataforma
Spotify aborda de forma profunda temas relacionados à
Dependência Química, nas perspectivas da Psicanálise e da Terapia
Familiar. O episódio, que narra elementos importantes sobre o
adoecimento da família na dependência química e onde a família
se encaixa no tratamento, está disponível aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=nU3MgAsf_XA
https://www.youtube.com/watch?v=nU3MgAsf_XA
https://www.youtube.com/watch?v=pTNIX-C-fF8
https://www.youtube.com/watch?v=pTNIX-C-fF8
https://open.spotify.com/episode/2tflRotuNUAAsUJtqBddF9
https://open.spotify.com/episode/2tflRotuNUAAsUJtqBddF9


A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos também conta com uma central
de denúncias no aplicativo Telegram. Basta digitar, na barra de pesquisa, 
 “DireitosHumanosBrasil” para ter acesso.IN
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PenhaS

O Aplicativo PenhaS, da AzMina, oferece apoio para mulheres em
relacionamentos abusivos. Nele, todas as mulheres cadastradas (em
situação de violência ou não) podem ter acesso à informação, ao diálogo
sigiloso, ao apoio, à rede de acolhimento e ao botão de pânico.

App Direitos Humanos Brasil

O App Direitos Humanos Brasil, disponível na página de
atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 
 (ONDH), permite a realização de denúncias de forma
identificada ou anônima. Cada denúncia recebe um
número de protocolo para acompanhamento e também
pode ser feita por chat ou por vídeo chamada em uma
área exclusiva para pessoas que se comunicam através
da língua brasileira de sinais - LIBRAS.

Aplicativo do Pânico Paranaense - APP 190

O aplicativo 190 PR é uma iniciativa conjunta do Tribunal de Justiça do
Paraná, através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar – CEVID, da Secretaria da Segurança
Pública e Administração Penitenciária, da Secretaria da Justiça, Família e
Trabalho e da Celepar, visando conferir maior proteção à vítima de 
 violência doméstica, bem como contribuir para a efetividade na
fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência
previstas na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

É concedido pelo magistrado de forma conjunta ou posterior à apreciação da medida
protetiva de urgência e a permite detectar a posição geográfica atual da vítima, além
de gravar sessenta segundos de áudio do ambiente onde o celular se encontra
quando a ocorrência é aberta. Ao receber o chamado, a Central da Polícia Militar, no
mesmo instante, encaminha a viatura mais próxima disponível e transmite aos agentes
responsáveis todas as informações necessárias para o atendimento.

https://play.google.com/store/apps/details?id=penhas.com.br&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=penhas.com.br&hl=pt_BR&gl=US
https://www.gov.br/mdh/pt-br/apps/direitos-humanos-brasil
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.celepar.sesp.emgpr&hl=pt_BR&gl=US
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IX. Legislação e Jurisprudência Temáticas

A codependência da mulher (vítima ou não de violência) pode ter reflexos
significativos no crime de tráfico de drogas. Não é desconhecido o fenômeno de
mulheres persuadidas pelos filhos ou companheiros a praticarem ações que
configuram tráfico. Essa situação específica foi tema do HC 144704 / SP - SÃO
PAULO, julgado em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal, que teve como relator o
Ministro Ricardo Lewandowski.

Sobre este prisma, Rosa Del Olmo chama-nos a atenção para os tipos
“esdrúxulos” de participação nesses delitos. É muito comum, explica a
referida criminóloga, a prisão de mulheres em razão de colaborarem com
um ou mais homens – quase sempre por razões afetivas ou familiares -
no transporte de drogas ou simplesmente por estarem em lugares onde se
produzia ou armazenava tais produtos ilícitos, o que as tornam
cúmplices, digamos assim involuntárias, não obstante vinculadas à ação
criminosa (Reclusion de mujeres por delitos de drogas reflexiones iniciales.
Reunión del Grupo de Consulta sobre el Impacto del Abuso de Drogas en la
Mujer y la Familia. Organización de los Estados Americanos O.E.A.
Fundación José Félix Ribas).

No ponto, observo que as mulheres em situação de prisão têm demandas e
necessidades muito específicas, o que não raro é agravado por históricos
de violência doméstica, familiar e outros fatores, como a própria
maternidade, a nacionalidade estrangeira, a perda financeira ou o uso
de drogas. Não é possível desprezar, nesse cenário, a distinção dos
vínculos e relações familiares estabelecidos pelas mulheres, bem como sua
forma de envolvimento com o crime, quando comparados com a população
masculina, o que repercute de forma direta nas condições de
encarceramento a que estão submetidas. (grifos nossos)

A impetrante, assistida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, requereu a
aplicação de causa de diminuição da pena prevista pelo art. 33, § 4°, da Lei nº
11.343/2006 e o direito de recorrer em liberdade. O julgado, além de abordar as
Regras de Bangkok, que tratam do encarceramento feminino e priorizam medidas
não privativas de liberdade para mulheres, relaciona o caso concreto - no qual a
impetrante trazia consigo 1,4 Kg de Cannabis a pedido do seu companheiro, que
estava encarcerado - com a teoria da criminóloga venezuelana Rosa del Olmo.
Vejamos:

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho753607/false


IN
FO

R
M

A
TI

V
O

 D
E 

JU
LH

O
 | 

pá
gi

na
 1

7

A Câmara dos Deputados aprovou, em  09/03/2022, o Projeto de Lei n° 4875/2020,
que inclui, como uma das medidas protetivas na Lei Maria da Penha, a concessão de 
 auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por até
seis meses. A proposta será enviada ao Senado Federal, acrescentando o inciso VI 
 ao artigo 23 da Lei Maria da Penha.

Na Apelação Cível n° 1.0245.10.009239-5/001, do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, o Município de Santa Luzia apelou de decisão que julgava procedente a
inclusão de filho de pessoa idosa em programa de auxílio, orientação e tratamento
a usuários e dependentes de drogas pelo Município.

0 Município defendeu sua ilegitimidade como parte e aduziu que "a solução do
problema da autora se daria com a instauração de processo criminal contra o segundo
réu, e na esfera cível, com a retirada do agressor do lar materno". Sustentou, ainda, "que
em ações que objetivam o tratamento compulsório de cidadão capaz, necessária a
cumulação de internação, além de parecer médico, o que não foi observado no caso". 

O Tribunal,  no entanto, confirmou a sentença, decidindo que: a) É obrigação do
Estado assegurar aos idosos o respeito e a dignidade da pessoa humana; b) Trata-se
de caso grave de saúde pública, sendo que o Estado deve promover acesso à
prestação de serviços de proteção à saúde e c) O segundo réu não se opôs ao
tratamento, havendo relatório médico  atestando a dependência química. 

Dessa forma, a jurisprudência colecionada garante o respeito aos direitos da pessoa
vulnerável e vítima de violência, enquanto também fortalece os vínculos familiares,
uma vez que a violação dos direitos da pessoa idosa estava diretamente relacionada
ao abuso de substância do familiar. Além disso, a decisão dá preferência a medidas
de cuidado extra-hospitalares em detrimento de medidas extremas, como o
internamento compulsório. 

ESTATUTO DO IDOSO - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - INCLUSÃO DE PESSOA DE
CONVIVÊNCIA COM O IDOSO EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE
DROGAS - INTELIGÊNCIA DOS ART. 196, 198, II, 226, § 8º DA CF E ART.
45, IV, DA LEI FEDERAL Nº 10.741/2003 - SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. Os
art. 196 e 198, II e 226, § 8º da Constituição Federal atribuem aos Entes
Federados a obrigação de assegurar o direito à saúde e a proteção à
família contra a violência. 3. Nos termos do art. 45 do Estatuto do Idoso,
cabe ao Ministério Público solicitar as medidas de proteção ao idoso,
dentre as quais se inclui a inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas
ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause
perturbação. 4. Sentença mantida no reexame necessário, prejudicado o
recurso voluntário. (grifos nossos)

https://www.camara.leg.br/noticias/856822-camara-aprova-projeto-que-cria-auxilio-aluguel-para-vitimas-de-violencia-domestica/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264226
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10245100092395001
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