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Você sabe o que é um

relacionamento abusivo? Ou

identificar se alguém próximo está em

um? É importante saber que acontece

em qualquer relação e muitas

pessoas passam por isso por não

entenderem o abuso que sofrem.

Estar em um relacionamento

abusivo/tóxico não que dizer

necessariamente apanhar, muitas

vezes a violência vem de forma bem

sutil. O primeiro caminho é sempre

psicológico e muitas vezes toma

outras formas como a violência física,

sexual, moral, patrimonial.

A violência pode começar com

xingamentos, controle excessivo e

desrespeito. Porém, está comprovado

que, na maioria dos casos, ela evolui

para atos cada vez mais graves. Se você

já sofreu ou está sofrendo violência

doméstica, há instrumentos legais que

podem protegê-la. O primeiro passo é

procurar ajuda.

AMOR OU ABUSO? 

E - B O O K



PSICOLÓGICA

É considerada qualquer conduta que

cause dano emocional e diminuição da

autoestima, que prejudique e perturbe o

pleno desenvolvimento do outro, ou vise

degradar ou controlar suas ações,

comportamentos, crenças e decisões

como: ameaças, humilhação, manipulação,

proibição de falar com amigos e parentes,

insulto, chantagem, exploração,

ridicularização, constrangimento,

gaslighting, etc.

FÍSICA

Se ofenda a sua integridade ou saúde

corporal é violência física. Pode se

manifestar de várias formas, como tapas,

beliscões, chutes, torções, empurrões,

arremesso de objetos, estrangulamentos,

queimaduras, perfurações, mutilações,

dentre outras.

SEXUAL

De acordo com a OMS, violência sexual é

“qualquer ato sexual ou tentativa de obter

ato sexual, investidas ou comentários

sexuais indesejáveis, ou tráfico ou qualquer

outra forma, contra a sexualidade de uma

pessoa usando coerção”.

 TIPOS DE
VIOLÊNCIA



MORAL

É toda forma de rejeição, depreciação,

discriminação, desrespeito, cobrança

exagerada, punições humilhantes e

utilização da pessoa para atender às

necessidades psíquicas. É toda ação que

coloque em risco ou cause dano à

autoestima, à identidade ou ao

desenvolvimento da pessoa.

TÓXICO OU ABUSIVO? 
EXISTE DIFERENÇA?

“Tóxico” e “abusivo” são termos que vêm

sendo cada vez mais mencionados quando o

papo é sobre relacionamentos, e com eles, a

discussão sobre suas definições. Afinal, a

linha que separa as duas relações é muito

fina e pode dificultar o entendimento, mas as

diferenças existem.

Nem todo relacionamento tóxico é abusivo,

mas todas as relações abusivas são tóxicas. A

diferença entre uma e outra está na

intensidade dos danos e nas consequências

que cada uma delas pode causar no dia a dia

de quem vive a relação, especialmente na

parte mais vulnerável. 



Um relacionamento é tóxico quando pelo

menos um dos membros sofre mais do

que é feliz. Esse tipo de relacionamento

faz a vítima, seja ela homem ou mulher,

sentir-se desvalorizado, presa ao

passado e a relação sem chances de

crescimento pessoal, há desvalorização,

desrespeito as necessidades, ações

egoístas e impensadas, ofensas, além de

atitudes grosseiras e mesquinhas.

Estar atento, ser consciente e reconhecer

que há algo de errado em seu

relacionamento, é vital para se proteger,

pois o desejo de controlar o parceiro (a) e

tê-lo(a) apenas para si surge aos poucos,

sutilmente, e vai passando dos limites

causando sofrimento e dor. Nem sempre

a violência é fácil de ser identificada,

principalmente quando ela vem

disfarçada de cuidado. Um

relacionamento tóxico pode crescer de

forma tão constante que, antes de

perceber, você estará em uma relação

que é prejudicial para sua saúde física e

mental.

A situação de toxicidade é passível de

acontecer em todo relacionamento mesmo

que com intensidades e diferentes formas. É

o “adoecer” inicial do relacionamento. Já o

relacionamento abusivo traz consigo uma

intencionalidade na relação, onde um existe

para satisfazer as necessidades e os desejos

do outro. Trata-se de uma relação de poder,

com o objetivo de submeter o outro e extrair

algum ganho. Isso acontece quase sempre

por meio de ameaças e intimidações, sejam

elas físicas ou psicológicas/ emocionais.

O RELACIONAMENTO
TÓXICO/ ABUSIVO 

Se pareceu violento para você, não duvide

do que sentiu, mesmo que seja apenas

uma palavra ou um simples olhar, pode ser

o início de um relacionamento tóxico. Pode

acontecer com qualquer pessoa, e estar

atento aos sinais estabelecendo limites

desde cedo é primordial para não cair em

uma relação tóxica.



IDENTIFICANDO UMA
PESSOA TÓXICA

Pessoas tóxicas são aquelas que procuram

de alguma maneira diminuir a sua

autoestima, colocando você para baixo, e

para isso, elas podem se colocar em

posição de inferioridade, agirem como

vítimas e sempre quererem que você

escute e coloque os problemas delas acima

dos seus. Em geral, também são

dominantes e manipuladores, buscam

enfatizar suas necessidades de maneira

prejudicial ao outro e tem comportamentos

como: criar dramas, tentativas de

manipulação, tem ciúmes e inveja do

outros, usam outras pessoas para atender

suas necessidades, são egoístas, carentes,

etc. 

COMO IDENTIFICAR SE ESTOU
EM UM RELACIONAMENTO

TOXICO/ABUSIVO?

Você finalmente encontrou o

relacionamento que sempre quis, o seu

príncipe encantado simplesmente aos

seus pés com todo carinho e adoração.

No entanto, ainda que tudo esteja

perfeito, tem sempre algo estranho sobre

ele que não se encaixa, que você não

entende bem o que, mas decide ignorar

para continuar vivendo o sonho. 

Nada acontece “de repente ou do nada”,

fique atento(a) a cada fase. Tudo inicia

pela idealização, você é tratado(a) como

um rei/rainha, A pessoa faz com que você

se sinta tão bem, te dá atenção e cuidados

constantes despertando sua empatia e até

seu lado maternal. Ele(a) moveria

montanhas pela sua felicidade nessa fase,

mas é aqui que começa o pesadelo, você

está prestes a entrar na fase da

desvalorização e em seguida descarte. 

Prepare-se porque é hora de conhecer o

homem (ou a mulher) com quem você

está realmente. Nessa fase, ele(a) mina

sua autoestima, corrói sua identidade,

desdenha de seus sonhos e conquistas,

aponta de forma cruel seus defeitos, isola-

a do mundo acusando a todos, levanta

contra você suspeitas daquilo que você

não fez, alterna sua cara amarrada e mal

humor com pequenos gestos de doçura

(de modo que não perca o controle sobre

você), some e reaparece sem te dar

explicações, enfim, lhe faz provar um

doce-amargo constante e infernal.



E o ciclo tensão – incidentes –

reconciliação- calmaria se repete muitas e

muitas vezes. Observar comportamentos

corriqueiros do outro no dia a dia pode

indicar prematuramente se você está

participando de um relacionamento

abusivo/ tóxico. Portanto, fique atento se:

·Há acúmulo de chateações: Ao invés de

conversar e resolver às questões que

incomodam na relação, a conversa é

sempre adiada e acaba virando uma bola

de neve. Ficar acumulando todos os vacilos

e soltar de uma vez só, não vai resolver

nada.

·Críticas: As críticas são naturais, porém

quando feitas de maneiras desmedidas e

desrespeitosas tornam a relação tóxica.

·Você fica “pisando em ovos” quando estão

juntos.

·Você não é você mesmo.

·Sua relação traz à tona suas piores

qualidades.

·Há uma constante luta pelo poder.

·Frequentes crises de ciúme.

·Você não enxerga o futuro da relação.

·Você simplesmente não está feliz.

·Não há apoio nas suas escolhas de vida ou

metas.



·Frequentes ameaças de término do

relacionamento.

·Suspeitas acontecem o tempo todo.

·Dependência.

·Fiscaliza e, por vezes, interfere em outras

relações.

·Controla as suas roupas ou sua aparência.

·Questiona porque você está online no

aplicativo do celular.

·Obriga você a excluir alguém de sua rede

social.

POR QUE NÃO PERCEBEMOS
QUE ESTAMOS EM UM

RELACIONAMENTO DOENTIO?

Sabe aquela pessoa que está vivendo um

relacionamento tóxico, em que todas as

pessoas a sua volta sabem disso, mas ela

não tem consciência? Não consegue ver, e

mesmo que alguém tente mostrar a pessoa

em questão se recusa? Então, isso

acontece basicamente pelos seguintes

motivos:

1.   A pessoa tem esperança de que o

parceiro mude. Que o que está

acontecendo é algo temporário, que cedo

ou tarde acabará melhorando. Ou seja,

idealizou uma visão do parceiro que não se

relaciona com a realidade.



2.   Cede frequentemente a

chantagens: Mesmo a pessoa tendo

humilhado, feito chorar, mas houve um

pedido de perdão entre lágrimas e

você não que ignorar o gesto.

 

3. Manipulação: Às vezes a pessoa

manipulada tem a autoestima baixa,

mesmo que tenha iniciado o

relacionamento forte e segura, com o

passar do tempo foi cedendo ao ponto

de acreditar/aceitar que aquele é o

modo que ela tem para viver.

4  Medo da solidão: O medo do

abandono ou da rejeição faz com que

a pessoa pense que “isso é melhor do

que ficar sozinha”. Isso é algo que

acontece com frequência, mesmo que

pareça absurdo.

5. Medo das consequências da

separação: Pode existir sim um medo

da reação da pessoa terminar o

relacionamento. Talvez exista um

componente violento a se levar em

conta.

Precisa de  ajuda para identificar se
o seu relacionamento é abusivo e

para sair dessa situação?   
CLIQUE AQUI E AGENDE UMA

CONSULTA
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COMO SAIR DE UM
RELACIONAMENTO ABUSIVO? 

1.TOMAR CONSCIÊNCIA DO PROBLEMA

Reconhecer e aceitar que há uma

barreira em sua vida é o primeiro

passo. Muitas vezes o amor nos deixa

“cegos” e é muito difícil de reconhecer

que o outro está tirando seu ar e

integridade.

2. DIGA NÃO AO MEDO

O medo é uma barreira fundamental

que precisa ser atravessada. Se não

consegue sozinha, peça ajuda a um

amigo, vizinho, um conhecido, um

familiar, um profissional da saúde ou

serviços sociais. Lembre-se: É melhor

estar sozinha do que em um

relacionamento como esse.

3. INVISTA EM VOCÊ

Empodere-se. Invista todas as suas

energias em você. Você passou muito

tempo dependendo de outra pessoa. È

hora de se mover, de encontrar seu

próprio eu, novos horizontes, começar

a sonhar. Sair de um relacionamento

toxico é possível sim, requer coragem,

boa autoestima, mas todas as pessoas

são capazes e só depende de nós

sermos livres e felizes.

4. CONVERSE

Converse com pessoas que passaram

por situações semelhantes: o apoio de

quem já viveu uma relação assim e

superou a tristeza, pode ser

combustível para você se inspirar e

agir.



Caso você conheça alguém que está

vivendo um relacionamento abusivo,

procure conversar de forma positiva e

mostrar apoio. Esse é um momento

difícil e, muitas vezes, não sabemos

bem o que fazer, mas é importante

não ignorar o problema.

Nesse momento, essa pessoa pode

estar se sentindo culpada e até

mesmo com medo, tente mostrar um

caminho e encoraje a mudança.

No caso das mulheres em relações

abusivas há a Central de Atendimento

a Mulher, que funciona sete dias por

semana e 24 horas por dia, pelo

número de telefone 180.

5. FAÇA ACOMPANHMENTO COM

UM PROFISSIONAL

Pode ser um apoio fundamental para

você passar por essa transição. Um

Especialista da Saúde e Bem-estar do

Casal pode te ajudar nesse processo.

6. LEMBRE-SE

O problema não é você: deixe de lado

a culpa que a pessoa quer que você

sinta, isso se chama manipulação

emocional.

O mais importante é você se informar,

entender o seu papel nas relações e

saber que não está sozinho ou sozinha

nessa luta contra o abuso

Não adie a sua jornada de

autodesenvolvimento e saúde mental.

COMO AJUDAR ALGUÉM QUE
ESTÁ EM UM RELACIONAMENTO

ABUSIVO? 



Muitos comportamentos abusivos são

banalizados, e isso coloca em risco a

felicidade de qualquer casal/pessoa,

pois acabam passando batido. È por

isso que lidar com essa realidade é

sempre muito complexo. Muitos

comportamentos são reproduzidos,

sem que os envolvidos se deem conta.

Veja alguns! 

1.DEPENDÊNCIA EXAGERADA

A dependência nos limita. Não é

porque você está em um

relacionamento que deve depender

emocional ou financeiramente do

outro. É importante que cada um

tenha seu espaço, sua

individualidade, administre amor

próprio, dinheiro e cultive o amor

próprio.

2.CIÚMES

A sociedade naturalizou o ciúme e

criou a ideia do  “ciúmes é prova de

amor”, mas não deveria. Não é correto

bisbilhotar, monitorar, invadir

celulares, redes sociais e até ter

ciúmes de colegas de trabalho.

3. EXCESSO DE BRIGAS

Brigas não leva ninguém a lugar

nenhum, muito menos em

relacionamentos. O Dialogo é a chave

da estabilidade. 

Se você vive se separando e

reatando, saiba que é um sinal de

desrespeito ao seu relacionamento e

próprio amor.

4. MACHISMO

Atitudes machistas devem ser

reprimidas tanto em homens quanto

mulheres. O machismo é um mal que

perdura há centenas de anos e deve

ser combatido todos os dias.

5.EXPLORAR O PARCEIRO (A)

Em um relacionamento o casal deve

apoiar eajudar um ao outro. Não é

obrigação exclusiva da mulher cuidar

da casa e dos filhos assim como não

é do homem arcar com as despesas

do relacionamento.

6.FALTA DE AUTONOMIA

Afastar-se dos amigos, família,

desistir dos sonhos apenas para

agradar o parceiro. Viver e fazer

somente o que o outro quer. Muitas

pessoas agem dessa forma, acham

que é normal e esquecem que um

relacionamento é uma via de mão

dupla.

PARECE "NORMAL",
MAS NÃO É!

Precisa de um conselho

sobre isso?

CLIQUE AQUI E SOLICITE
AGORA
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LEMBRE-SE, CONSULTAR UM

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL

É PRIMORDIAL, TANTO PARA TE

AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS

PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO

SEU RELACIONAMENTO QUANTO NA

RESOLUÇÃO DOS MESMOS.



Sou Dorian Santana, professora que escolheu se
tornar uma agente transformadora dos
relacionamentos afetivos e sexuais. Pós
graduanda em terapia da constelação familiar
sistêmica e especializada em Sexualidade
Humana, Resgate e Transformação de
Relacionamentos, Dependência Emocional,
Linguagens do Amor, Gatilhos da Sexualidade,
Efeitos e Síndromes, Separação, Traição,
Técnicas e dinâmicas para casais, participante do
Podcast Dica do Especialista presente em 34
países. Atuo como Especialista da Saúde e Bem
estar do Casal e assim, posso contribuir
ativamente para que as pessoas possam ter
relacionamentos mais felizes e duradouros. 

DORIAN SANTANA
ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

CRS: 20.229-21/E

ACESSE A PÁGINA
OFICIAL 

E CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS
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OUÇA AGORA!

BAIXE OUTROS LIVROS DA AUTORA E ESPECIALISTA
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