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Uma relação abusiva, de modo geral, é
aquela em que predomina o poder
excessivo de um sobre o outro, a partir
de ações, atitudes e ordens verbais que
humilham, constrangem e limitam.

Muitas pessoas estão vivendo um
relacionamento abusivo e não sabem,
por causa da ideia que uma relação só é
abusiva quando existe sobre violência
física ou verbal. 

Um relacionamento familiar, amoroso,
com amigos e no ambiente de trabalho
em que haja intimidação, abuso de poder,
manipulação, perda da liberdade,
punição, jogo de poder, violência
psicológica ou humilhação pode ser
considerado abusivo.

O que é
relacionamento
abusivo?

E - B O O K

Será que eu estou em
um relacionamento
abusivo?

Muito se tem falado sobre
relacionamento abusivo e as atitudes que
configuram tal ato.

Apesar disso, você e tantas pessoas
ainda têm dúvidas sobre o tema, não
sabem exatamente o que significa e
como identificar essas características
dentro das suas relações. 

E como Especialista da saúde e bem estar
do casal posso te ajudar a identificar e te
orientar no que poderá ser feito estando
você vivendo em um relacionamento
amoroso abusivo. 

Onde eu posso identificar
um relacionamento
abusivo?
É importante você saber que, o 
 comportamento abusivo, ele pode se dar
dentro de qualquer pessoa e qualquer
tipo de relação afetiva ou relação social.

Ele pode se manifestar como pequenos
gestos e comportamentos, às vezes
imperceptível



O comportamento abusivo pode ser tão
sutil que ele pode ser confundido até como
um certo cuidado ou proteção que vai se
tornando um autocontrole pelo abusador.

Isso vai crescendo quando o abusador vai
agindo, vai descobrindo que ele pode ter o
total controle da situação, ou da vida da
pessoa no qual está se submetendo ao ato,
chegando ao ponto da vítima se sentir
dependente, aprisionada, com o auto
estima baixa, porque o outro faz questão
de minar.

Esses comportamentos constantes tendem
a ser caracterizados por um
comportamento abusivo!

Vale lembrar que não são só os homens
que manifestam esses tipos de
comportamentos abusivos.

As mulheres também podem ser
controladoras abusivas tanto com seu
parceiro e muitas vezes em família, e em
seu ciclo social. 

Um local muito comum hoje em dia se
notar um comportamento abusivo e no
ambiente de trabalho, em escolas, e em
qualquer tipo de ambiente social, você
precisa descobrir quais são as formas de
identificar e se desvencilhar desse
problema, sem muitos abalos emocionais.

Como saber se estou
em um relacionamento
abusivo?

Há sinais de um relacionamento abusivo
que são recorrentes e que podem ajudar
você a se reconhecer dentro do seu
cenário.

Nem todos os aspectos acontecem
simultaneamente, às vezes pode ser
apenas um ou outro, mas o importante é
você conseguir se avaliar nessas questões.

Sinais do Relacionamento
Abusivo

●Você sofre humilhação e julgamento por
conta da sua vida no passado, desde
relacionamentos anteriores, tipo de
profissão que exercia, até comportamento
sexual.

●Ter a sua liberdade limitada por ameaças
do tipo se você for não necessita voltar,
você não vai com esse tipo de roupa, se for
assim eu não deixo você ir.

●Você é impedido de manter outras
relações impedido de ter amigos ou até
mesmo tem que se afastar da sua família
para poder estar nessa relação.

●Sentir-se culpada constantemente, pois
as situações negativas são sempre sua
culpa.

●Você não pode contrariar as vontades da
outra pessoa para evitar brigas ou
irritações.



●A sua opinião nunca é pedida ou válida em
uma tomada de decisão.

●Quando o outro diz que você não tem
potencial, inteligência, beleza ou qualquer
outro comentário negativo que diminua o
seu valor diante aquela situação.

●Ser exposto a situações constrangedoras
dentro do relacionamento como traições.

● Ciúmes obsessivos 

●Existem pessoas que têm sua vida
totalmente controlada. Não tem a liberdade
de usar seu próprio dinheiro. Os outros
usam como forma de controle, punição,
humilhação ou vínculo afetivo.

●Se você se sente preso a um
relacionamento com a necessidade de ter
seus passos controlados aonde vai, com
quem vai, você é obrigado a passar a senha
do seu celular para a pessoa saber o que
você está fazendo ou se fala a verdade.
 
●Se você é obrigado a atender todas as
vontades dele ou até mesmo os desejos
sexuais contra a sua vontade.

●Qualquer circunstância em que haja abuso
de poder, racismo, preconceito ou
machismo pode ser um sinal claro.

●Ser obrigado a ficar naquele
relacionamento porque aquele indivíduo
acha que é o seu dono.



●Você é agredido mesmo que não haja um
ato violento, como tapas, socos, empurrões,
mais se apenas você for segurada com força
capaz de te machucar e deixar marcas em
você.

●Se você ouve frases ameaçadoras, “Se você
me largar não irá encontrar alguém que te
ame nunca mais.”

●Agressões físicas, verbais ameaças, punição
através de violência 

●Se você é ameaçada de morte caso você
conte a alguém ou pra sua família o que 
 acontece entre vocês.



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

SE VOCÊ IDENTIFICOU ALGUM
DESSES SINAIS EM SEU
RELACIONAMENTO,  BUSQUE
ORIENTAÇÃO DE UM
PROFISSIONAL,  ESPECIALISTA
DA SAÚDE E BEM ESTAR DO
CASAL.



Em um relacionamento abusivo, existe
pelo menos um destes tipos de violência,
emocional, psicológica, física, sexual,
financeira e tecnológica. Isso vai desde
controle velado das redes sociais da
pessoa. 

Persistir na obtenção de senhas pessoais,
controlando conversas, vítimas de curtidas
online e amizades).

Por esse motivo, fatores como sofrimento
pessoal, frequência dos abusos, período de
agressão e escalada da violência devem ser
considerados. 

“Ele privou essa mulher de seu poder
social, principalmente por causa de quem
pode lembrá-la. Isso pode acontecer de
forma sutil, como comprar
intencionalmente uma casa do outro lado
da cidade, ou amigos estarem
desenvolvendo coisas o tempo todo.

Em alguns casos, a etapa final é matar a
mulher. 

Esse é um fator bastante comum, e tem
aumentado muito nos últimos anos a
mulher sendo controlada, abusada e depois
morta.

É Amor ou
abuso?



ALGUMAS
CARACTERÍSTICAS
COMBINADAS QUE
VÃO DEIXANDO CLARO
QUE NÃO É AMOR E
SIM ABUSO!

Aí, o resultado é que isso interfere na
sua relação com a família, amigos,
trabalho e, principalmente, na forma
com que você se enxerga.

"Não era amor quando me afastei de
todos os meus amigos para estar
numa relação."

"Não era amor quando eu tinha que
me desculpar por algo que eu não
tinha culpa só para que as coisas
ficassem 'bem'."
 
"Não era amor quando ele me dizia
que eu tinha sorte dele me amar
tanto porque ninguém me suportaria."

Não era amor quando me dizia para
não sair com aquela roupa, falando
que eu estava feia, estava 
parecendo uma...só para não me ver
vestida com  aquela roupa que eu
amava.

Podemos observar que, nessas
relações, o outro se torna o centro da
sua vida e seu comportamento é
moldado com referência ao que ele
espera de você. 



Esse tipo de relação pode prejudicar tanto
a nossa saúde emocional, que pode
também prejudicar a saúde física.

Mas só há momentos de agressão nesse
tipo de relacionamento? Não. "Mas até as
partes que as pessoas costumam chamar
de partes boas pode ser uma compensação
ou manipulação pós abuso.

É uma promessa de mudança que nunca
vai vir, uma estratégia."

São três as fases presentes nessas
relações, e uma delas é exatamente o que
nós Especialistas chamamos de lua de mel,
o relacionamento vai muito bem o parceiro
ele tem a capacidade de trazer
encantamento amoroso, que você não
percebe está sendo enredado por um
comportamento abusivo!

Geralmente o parceiro que tem esse tipo
de comportamento tende primeiro a
controlar sua vida por meio de um jeito tão
amoroso que chega a ser perceptível notar
que a pessoa que está sendo manipulada.

A primeira fase, é a tensão. "É quando a
mulher vai cedendo: não corta o cabelo
porque ele disse para não cortar, troca a
roupa que ele pediu, vai perdendo a
identidade."

A segunda fase é a da crise. "É quando tem
briga e mais escalonamento da violência, é
quando ela é xingada ou sofre abuso físico
ou sexual."



A terceira fase é a lua de mel. "São
conversas íntimas, sexo intenso, é quando
ele promete que vai mudar."

Esse ciclo se repete, mas têm durações
diferentes em cada relação. "Uma mulher
pode apanhar uma vez por ano e ao longo
do resto do ano ele só a ameaça
sutilmente.

E uma outra mulher que não sofre
violência física pode passar por todas essas
etapas em um mesmo dia (no discurso)."
E tudo isso gera um combo de medo, culpa
e vergonha.

É importante salientar que a pessoa que
vive em um relacionamento abusivo 
Tem a possibilidade de se anular
profundamente.

Tanto do ciclo de vida familiar, quanto do
ciclo social, buscando muitas vezes se
prender a chantagens feitas pelo parceiro
ou pela própria imaginação.

São achismos de que não encontrará uma
outra pessoa para ocupar o vazio que fica
dentro do coração ou por alguma crença
religiosa:

Por exemplo, achar que está fugindo dos
seus princípios por sair daquele
relacionamento quando sabemos que o
casamento foideixado por Deus, e ele é o
maior interessado que você seja feliz.

Creia que a alegria de Deus e que você
tenha felicidade, que você tenha paz em
seu relacionamento e viva uma vida plena.

Não que você fique sofrendo, destruindo
sua vida dentro de um lar familiar que
muitas vezes não existe, somente existe no
olhar das pessoas que não te conhecem e
não sabem nada da sua história! 

Às vezes nos sujeitamos a passar por
situações como essa, o tempo vai
passando e vamos nos afundando em uma
depressão porque um relacionamento
abusivo extremamente prejudicial tanto na
saúde emocional podendo vir prejudicar
também a saúde física!



"O término de um relacionamento abusivo
é muito diferente do fim de um
relacionamento saudável. 

70% das mulheres que morrem em casos
de violência doméstica morrem no
término, que é o momento que esse
abusador sente que já não tem mais nada a
perder."

"O término é o maior 'não' que esse
abusador recebeu dessa mulher na vida.

O que acontece depois é um show de
horrores.

Ele vai no ponto fraco dela: pode dizer que
agora vai fazer terapia, que agora aceita ter
filho, ou se o sonho dela é se mudar, ele
vai dizer que vai se mudar. 

Ou pode ficar ainda mais agressivo e mais
manipulador."

É por isso que ela diz não aconselhar um
término presencial.

"E sugerimos contato zero com o ex para
quem não tem filhos, e um contato mínimo
para as que são mães. 

É assim que essa mulher consegue se
proteger e iniciar um processo de
fortalecimento".

BUSQUE AJUDA!

Quando a pessoa chega a um limite de
sofrimento nesses tipos de relações, ela
começa apresentar sinais como alguns
problemas de saúde.

Como dores de cabeça constantes, dores
no corpo, ansiedade, insônia, angústia,
depressão crise de pânico, formigamento,
dificuldade em respirar, pressão emocional,
compulsão alimentar, falta de auto estima
e até pensamentos suicidas. 

Na maioria das vezes o que dificulta o
rompimento dessa relação ruim é o medo,
e o reconhecimento que ela está sendo
vítima de abuso!

O FIM DE UM
RELACIONAMENTO
ABUSIVO

O QUE PODE
ACONTECER QUANDO
VOCÊ ESTÁ EM UM
RELACIONAMENTO
ABUSIVO!

 Não se acostume com o que não te faz
feliz! Você merece ser amada(o) de uma
forma sadia. 

Uma relação equilibrada te faz crescer
como pessoa, queira viver com pessoas
que te respeita e te valoriza exatamente
como você é.

E lembre-se que, se é amor: não controla,
humilha, constrange, manipula, debocha,
chantageia, ameaça, agride, prende,
menospreza, diminui, engana, maltrata.

 Isso é um relacionamento abusivo!



●Quis cortar meu cabelo mas ele me
impediu, falou se eu cortasse que ele
cortaria o restante ou rasparia meu
cabelo.

●Fui obrigada a passar a senha do meu
celular pra ele ter acesso por ameaças de
quebrar meu celular ou afastamento.

●Pintei meu cabelo, não fui elogiada em
nenhum momento, mas fui apelidada de
cabelo de vassoura!

●Sou sempre impedida de visitar minha
família e quando consigo ir sou ameaçada
que se eu contar as agressões eu perco
algo com ele ou irei ser agredida. 

●É importante salientar que dentro de um
relacionamento abusivo não
necessariamente haverá agressão física.
Dentre os relatos, a maioria mostra a
prática do machismo do homem para com
a mulher, proibição e deboche. 

Essas são algumas palavras-chave para
entender se você vive ou não uma relação
abusiva cabe a você buscar um
profissional especialista da saúde e bem-
estar do casal, para resoluções ou
orientações do que poderá ser feito! 

Irei deixar aqui alguns
relatos de Abuso, você
esteja passando por
algo igual ou parecido
você poderá pedir
ajuda!



Meu nome Karina tenho 36 anos ,ainda a
pouco tempo eu vivia em um
relacionamento abusivo não via a hora de
me separar porque eu estava morrendo
aos poucos.

Vivi ,19 anos com o pai dos meus filhos,
no início ele me afastou da minha própria
mãe e irmãos eu aceitava porque eu
gostava muito dele e achava que ele fazia
isso porque me amava.

Eu com meus filhos pequenos ,ele me
deixava trancada dentro de casa porque
dizia que eu tinha que ser castigada pelas
coisas erradas que aconteciam em nosso
relacionamento, pelas nossas discussões
devido eu não aceitar as situações
impostas por ele. 

Além de ser extremamente controlador,
saía às seis e só retornava às oito da noite.

Vivia debaixo de agressões físicas e
psicológicas apanhava dele, e ele dizia que
fazia isso tudo por culpa minha mesmo. 

História da Karina 

Nesse cantinho você
irá conhecer um
pouco da história de
uma jovem que
viveu em um
relacionamento
abusivo! 

várias traições dizia que me traia porque
eu merecia ,porque não dava atenção, não
era carinhosa e eu em alguns momentos
achava mesmo que a culpa era minha 

Eu estava sempre procurando onde estava
o erro pra eu poder acertar , hoje não vivo
mais com ele nos separamos a pouco
tempo, quando chegou ao ponto de não
sentir nada além de desgosto por ele.

Mais graças a Deus uma pessoa me
indicou uma Especialista da saúde e bem-
estar do casal em minha cidade, ela me
orientou no que fazer e hoje consigo
cuidar bem de mim, e dos meus filhos,
posso dizer que estou feliz , cai na real
que antes só do que mal acompanhada !



●Empodere-se: resgate a sua autoestima e
suas qualidades, a verdadeira felicidade
em um relacionamento consiste em você
está bem, em fazer o seu parceiro feliz,
sem medo, sem preocupações, você é
especial para Deus e para tantas outras
pessoas. 

●Busque ajuda de um Profissional,
Especialista da saúde e bem-estar do casal
e encontre caminhos para sua felicidade. 

Como sair de um
relacionamento
abusivo?

●Você irá conseguir mudar, se você
identificou que está em um
relacionamento abusivo o segundo passo
é encarar a situação e, para esse caso, é
muito importante você se conectar com o
seu autoconhecimento e sua inteligência
emocional. 

Converse com o “abusador”: por mais
difícil que possa parecer, tem pessoas que
abusam de outras e não se dão conta. 

Se em uma conversa permanecer a
situação de que “nada acontece” ou há
uma rejeição em mudar, você pode ter a
certeza que não há mais o que fazer, a não
ser ir embora;

●O problema não é você: deixe de lado a
culpa que o abusador deixa em você por
qualquer situação, isso se chama
manipulação emocional.

●Procure ajuda e apoio em pessoas que
você confia: não é fácil sair de um
relacionamento abusivo sozinha, então,
encontre nas pessoas que você ama um
porto seguro e uma força para superar.



"O término de um relacionamento abusivo
costuma ser muito muito diferente do fim
de um relacionamento saudável. 80% das
mulheres que morrem em casos de
violência doméstica morrem no término,
que é o momento que esse abusador
sente que já não tem mais nada a perder."

"O término é o maior 'não' que esse
abusador recebeu dessa mulher na vida. O
que acontece depois é um show de
horrores. 

Ele vai no ponto fraco dela: pode dizer
que agora vai fazer mudanças
comportamentais, ou se o sonho dela é se
mudar de local para viver em um local
perto da família dela, o tempo vai passar e
ele vai dizer que vai se mudar mais nada
muda nem de endereço. 

Pode haver algumas mudanças
comportamentais por alguns dias ou
meses, depois voltar a ter os mesmos
comportamentos ou poderá ficar ainda
mais agressivo e mais manipulador."

Podemos consultar ambos, ou somente a
parte que está sendo abusada, além de
diálogos, e feito um trabalho de resgate
de autoestima e fortalecimento
emocional.

Com olhar imparcial podemos trabalhar
com técnicas, ferramentas únicas que irá
te fazer entender onde você está, riscos
que você está correndo, vamos buscar a
melhor maneira de resolver a situação, ou
cortar definitivamente o vínculo com o
abusador!

Podemos orientar a pessoa que sofre com
o abuso que existe a (Lei Maria da Penha)
essa lei prever que a violência doméstica
não é somente uma agressão física já que
um abuso emocional também pode trazer
diversos danos para a nossa saúde.

Eu nunca aconselho um término
presencial, "sugiro nunca ir ao encontro
dele sozinha, vá sempre acompanhada
com alguém de sua confiança ,e se não
tem filhos corte qualquer vínculo com
essa pessoa. 

assim que essa mulher consegue se
proteger e iniciar um processo de
fortalecimento".

O fim de um
relacionamento
abusivo!

Como um especialista
da saúde e bem-estar
do casal pode te
ajudar?



 Psicólogos afirmam que nem sempre a
pessoa tem dimensão do mal que está
cometendo a outra pessoa justamente se
for um trauma que ele sofreu desde a sua
infância.

Todo pessoa que tem característica 
 abusiva ou seja comportamento abusivo
ele certamente já veio de um histórico
abusivo desde a infância dele, certamente
já veio sendo abusado por alguém.

Ou seja teve um passado marcado por
traumas de abusos em sua infância ou no
decorrer da sua vida nesse caso nós
especialistas encaminhamos o mesmo
para um tratamento junto a um psicólogo,
porque a tendência se ele não tratar ,
certamente viverá com esse
comportamento pro resto da vida! 

Se você decidir se separar porque verá
que seu parceiro nunca irá mudar e o seu
relacionamento não pode mais continuar.

Sim, desde que o abusador enxergue a sua
real posição, busque ajuda, queira junto a
sua parceira uma vida diferente, quando
ele entende o mal que está causando para
ele mesmo e para sua parceira.

E busca uma verdadeira mudança baseada
em atitudes e ações que comprovem
através dos seus atos, promova uma vida
de harmonia e paz para aquela pessoa,
para aquele lar, não há nada que não
possa ser, transformado quando a pessoa
decide mudar! 

Mas lembre-se de mudanças com altitude
e não com promessas. Lembre-se que
você precisa se sentir amada única e
especial, sua opinião precisa ser ouvida
pois ela é válida! 

Não aceite menos do que você merece!
Tenha pressa pra ser feliz! 

Nesse caso, nós Especialistas podemos te
ajudar dando algumas orientações, pra
você se sentir segura e confiável nesse
processo.

Além de trabalhar sua autoestima pra
você está mais feliz em sua decisão e
encontrar novos caminhos rumo ao seu
sucesso.

O fator que determina o sucesso do
tratamento não é se o casal pode
continuar junto, mas sim fazer com que
você esteja feliz!

O Abusador tem
consciência que está
praticando o mal?

Dá para transformar um
relacionamento abusivo em
um relacionamento bom?



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

LEMBRE-SE DE CONSULTAR
UM ESPECIALISTA DA SAÚDE E
BEM ESTAR DO CASAL É
PRIMORDIAL TANTO PARA
DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO
AFETANDO O SEU
RELACIONAMENTO,  QUANTO
NA RESOLUÇÃO DOS MESMOS,
E O NOSSO MAIOR OBJETIVO É
FAZER VOCÊ SE SENTIR MUITO
FELIZ .



Sou Ivonete Cerqueira , Especialista da saúde e bem-estar
do Casal , líder em oratória ,idealizadora de projetos sociais
Evangelístico Cristão , Especializada em Resgate e
transformação de relacionamentos ,técnicas e dinâmicas
para casais ,gatilhos da sexualidade , Âncora do podcast dica
do especialista ,presente em 34 países . Sou apaixonada por
ver famílias restauradas e Felizes hoje atuando como ESBC-
Especialista da saúde e bem estar do casal, meu objetivo é
educar ,ensinar casais a ter o relacionamento e vida sexual
que sempre sonhou , Trabalho ouvindo , ensinando ,através
de técnicas e dinâmicas para pessoas que buscam aprender
a se relacionar melhor ,mim conectando com a necessidade
de cada um em duas áreas destintas , no relacionamento e
na sexualidade do casal. 

IVONETE
CERQUEIRA
ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL
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