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Memorando Coletivo de Preocupação para:
Organização Mundial da Saúde sobre
"Alienação Parental"
RE: Inclusão de 'Alienação Parental' como um “Problema de relacionamento entre cuidador e

criança” Código QE52.0 na Classi�cação Internacional de Doenças 11ª Revisão (CID-11) 

De: Concerned Family Law Academics, Family Violence Experts, Family Violence Research

Institute, Child Development and Child Abuse Experts, Children's Rights Networks and

Associations

Recentemente, chamou nossa atenção coletiva que a Organização Mundial da Saúde está

considerando a adição de “alienação parental” (PA) como um “problema de relacionamento

entre cuidador e criança” na CID-11, a 11ª Revisão da Classi�cação Internacional de Doenças.

Estamos surpresos com a falta de consulta prévia em relação às questões de igualdade de

gênero associadas ao conceito e estamos profundamente preocupados com esta proposta do

ponto de vista da segurança da mulher e do desenvolvimento infantil, da saúde e segurança,

bem como do ponto de vista da pesquisa e da ciência. Solicitamos a remoção de todas as

referências a “alienação parental” e conceitos relacionados na CID-11 pelas razões

apresentadas no documento anexo. Nossa pesquisa e experiência em tribunal demonstraram

que a alienação parental, que carece de credibilidade,

Em 24 de setembro de 2019, o Memorando Coletivo, vinculado abaixo, com referências à

literatura cientí�ca na área e as preocupações levantadas, foi endossado por 352

especialistas e organizações pro�ssionais de 36 países, bem como por 764 indivíduos (em

julho 2, 2019) na Itália.

Documento completo e referências disponíveis aqui.
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Rede Internacional de Mães em Luta

ALIENAÇÃO PARENTAL, INTERNACIONAL, LOBBY MASCULINISTE, VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA, VIOLÊNCIA PÓS-SEPARAÇÃO

Organização Mundial da Saúde remove alienação
parental de seu índice de classificação

16 de fevereiro de 2020septembre 20, 2020  networkiml

Atualização de 20 de setembro de 2020: desde setembro de 2020, foi validada a retirada de
qualquer menção à alienação parental na Classificação Internacional de Doenças (CID-11) . Na
verdade, a versão oficial em azul acaba de ser atualizada e não se refere mais a este termo, como
mostrado nesta captura de tela. 

Article original :

““
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Em artigo anterior esclarecemos a posição da Organização Mundial da Saúde: “  não, a Organização
Mundial da Saúde não reconheceu a alienação parental
(h�ps://reseauiml.wordpress.com/2019/08/05/non-lorganisation-mondiale-de-la-sante-na-pas-
reconnu-lalienation-parentale/) ”. A expressão esteve presente apenas no índice de sua Classificação
Internacional de Doenças 11 (CID ou CID-11) .

Em 15 de fevereiro de 2020, a OMS declara que excluiu esta noção pseudocientífica de seu índice e
de sua classificação (versão provisória, laranja).

Os italianos do grupo PAS: informazioni e disinformazione no
(h�ps://www.facebook.com/208153139630337/photos/a.208261099619541/859643661147945/?
type=3&theater) Facebook foram os primeiros a divulgar a informação. Eles encontraram um
comentário de uma equipe da OMS, Team3 WHO , na página da Classificação dedicada aos maus-tratos
psicológicos , em resposta a uma observação que lembrava que a alienação dos pais não tinha base.

Team3 WHO declara:

A alienação parental foi removida da classificação CID-11 por ser um termo e uma questão
legal. Sua inclusão para fins de codificação na CID-11 não contribuirá para o estabelecimento
de estatísticas de saúde válidas ou significativas.

Anúncio
DENUNCIAR ESTE ANÚNCIO

Com efeito, quando procuramos, após a ligação ao site, a expressão alienação parental na Classificação ,
ou quando consultamos o verbete Problema de relação cuidador-filho , a expressão já não aparece.

Esta informação (h�ps://studiolegaledonne.webnode.it/l/la-parental-alienation-viene-
definitivamente-esclusa-dal-icd-11/) é uma oportunidade para revisar os eventos recentes.

Após a indexação do conceito pela OMS, seus apoiadores obviamente lançaram imediatamente uma
campanha de desinformação. Em agosto de 2019, na França, atendendo ao nosso pedido, o jornal La
Voix du Nord publicou um artigo (h�ps://www.lavoixdunord.fr/623481/article/2019-08-10/oms-et-
alienation-parentale-demelons-le-vrai-du-faux) corrigindo essa desinformação e lembrando que a
OMS não havia reconhecido a alienação parental.

Então em novembro de 2019 William Bernet presidente do Parental Alienation Study Group um dos
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Então, em novembro de 2019, William Bernet, presidente do Parental Alienation Study Group , um dos
mais motivados promotores da alienação parental, relatou em um boletim informativo
(h�ps://gallery.mailchimp.com/796c6ae5670d8ecc6ca936b0f/files/cc7c2e25-cac2-4caf-a0fd-
50509da38346/POUR_EN_FINIR_AVEC_LA_POLE_MIQUE_OMS_AP.pdf) , traduzido e distribuído
na França pela ACALPA, o posicionamento do Comitê Consultivo OMS Médico e Científico ( MSAC) .
Este Comitê Consultivo lembrou, em particular, o que já sabíamos: a presença de um conceito no índice
da Classificação não implica em reconhecimento oficial por parte da OMS. Entretanto, surgiu uma
definição de alienação parental, apenas na entrada do índice, o que poderia ter levado a crer num
futuro reconhecimento desta pseudo-teoria pela OMS.

Em 29 de outubro de 2019, as discussões pareceram encerradas e a falta de uma posição clara da OMS
alimentou a confusão. Com efeito, a mera presença desta noção, onde quer que esteja na
Classificação, favoreceria sua instrumentalização por seus promotores e seu uso por homens
violentos nos tribunais de família, como lembrado no Memo Coletivo de Preocupação para: Organização
Mundial da Saúde sobre "Alienação Parental " (h�p://www.learningtoendabuse.ca/collective-memo-of-concern-
to-WHO-about-parental-alienation.html) .

Convidamos a todos, ativista, jornalista, pesquisador, a divulgar essa informação e a pedir a quem
persiste em afirmar que a OMS reconheceu a alienação parental que publique uma correção.
Convidamos também os legisladores a tomarem cuidado para não inserir na lei conceitos sem
embasamento científico.

Artigo da Rede Internacional de Mães em Luta 
atualizado em 20 de setembro de 2020

Anúncio
DENUNCIAR ESTE ANÚNCIO

Postado por reseauiml

Ver todas as postagens de reseauiml

Pensei em “A Organização Mundial da Saúde remove a
alienação parental do índice de sua classificação”

1. Pingback: Não, a Organização Mundial da Saúde não reconheceu a alienação parental - Rede
Internacional de Mães em Luta

CRIE UM SITE OU BLOG GRATUITO EM WORDPRESS.COM.


