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“O codependente é aquele que deixou-se influenciar pelo
comportamento de outra pessoa e que vive obcecado em
controlar o comportamento desse outro.”



“A palavra Codependência é para se referir
aqueles, geralmente parentes, cujas as vidas
foram afetadas pela forte ligação a uma
pessoa com séria dependência física e /ou
psicológica de uma substância.”



O codependente é aquele que deixou-se influenciar
pelo comportamento de outra pessoa, e que vive
obcecado em controlar o comportamento desse outro.



O outro pode ser uma
criança, um adulto, um
cônjuge, um irmão ou
irmã, um avô, pai, cliente
ou melhor amigo.



É uma doença emocional 
e comportamental que 
desencadeiam doenças  
como:

Depressão

Hipertensão

Diabetes

outras

A codependência é uma doença?



CARROSSEL DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

O dependente químico vive em função da droga, o
codependente vive em função do dependente químico.

Enquanto o dependente químico está agindo, o codependente está
reagindo.



Podemos mudar? 

Somos capazes de aprender outros 
comportamentos mais saudáveis?

É possível mudar.

Codependência tem recuperação



É importante que o codependente faça algum tipo de
acompanhamento:

 Psicológico - situação que envolve grande sofrimento e
muito difícil de ser resolvida sem ajuda;

 Psiquiátrico – em alguns casos também é recomendado.



• A comunicação não é saudável

• O ambiente sem regras e sem limites

• As pessoas se relacionam com ressentimentos

• São ansiosas

• Não suportam a pressão

• Podem deprimir

A Família do DQ: Disfuncional



CARACTERÍSTICAS PRESENTES NA FAMÍLIA DE 
DEPENDENTES QUÍMICOS

• NEGAÇÃO: Ocorre tensão e
desentendimento e as pessoas
deixam de falar sobre o que
realmente pensam e sentem.

• EXTREMA PREOCUPAÇÃO:
Tentam controlar o uso da droga e as
consequências físicas e emocionais. A
regra é não falar do assunto.



ESTÁGIOS DO FAMILIAR

• DESORGANIZAÇÃO:
É comum ocorrer uma inversão de
papéis e funções. Seus membros
servem de facilitadores.

• EXAUSTÃO EMOCIONAL: Podem surgir
graves distúrbios de comportamento e
de saúde em todos os membros. A
situação fica insuportável gerando
desestruturação familiar.



O QUE OS FAMILIARES PODEM E DEVEM FAZER 
PARA AJUDAR?

• PEDIR AJUDA • A QUEM?

• Procurar auxílio e orientação para a
sua própria situação;

• Evitar fazer o papel de coadjuvante;

• Compreender que a DQ é uma doença
progressiva, incurável e de terminação
fatal.



O que a família não deve fazer?

Não deve envergonhar-se

Isolar-se

Fazer julgamentos e reprovações

Apegar-se a ressentimentos

Fingir que o problema não existe.



Quanto mais rápida for a busca da
conscientização para um melhor tratamento
e acompanhamento, maiores serão as
chances de recuperação.

A família precisa se fortalecer e se reequilibrar. 



• Grupos de Mútua-ajuda

• Terapia de Grupo Familiar

• Terapia Individual

• Acompanhamento psiquiátrico

TRATAMENTO
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