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 Assim como o amor, o ciúme é um
sentimento que está presente em
qualquer relacionamento.

Em algumas pessoas ele se
manifesta com maior intensidade e
pode abalar a união do casal.

Em outras, porém, ele aparece de
forma isolada e é aceitável pela
amada ou amado. 

Mas e você, sabe diferenciar o
ciúme saudável do doentio? 

O QUE É UM CIÚMES
SAUDÁVEL VS

CIÚMES DOENTIO ?

 O ciúme ‘normal’ é um sinal de
alerta mediante algo que
demonstra perigo ao parceiro ou
parceira. Já o ciúme doentio é
extremamente prejudicial para a
relação, pois ocorre uma perda
de liberdade da pessoa que sofre
com as crises do sentimento. "Ela
precisa ficar programando o
dia a dia conforme o que o outro
acha conveniente. A sua
integridade é remetida a um
‘sequestro psicológico’ porque é
necessário dar satisfação do que
está fazendo a todo o
momento".
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O ciúme saudável é a forma mais
comum do sentimento e é
completamente natural.

 "Ele está presente na relação sem
atrapalhar a convivência de
nenhum dos envolvidos. Quem tem
ciúmes de maneira saudável é
porque ama e quer cuidar do
companheiro".

Se esse tipo de ciúmes não existir
na relação você deve se preocupar!
"Em todo relacionamento você tem
que ter um medo de perder. Se não
tem é porque ainda não está
engajado na relação ou não gosta,
realmente da pessoa".

Precisamos avalia que não existe
maneira de lidar com ciumentos
doentios, pois se eles tiverem uma
personalidade psicótica e uma
estrutura agressiva, poderá
colocar em risco a
integridade física dos parceiros.
"Essas características são
combinações fatais! Preste
atenção nas palavras e,
especialmente, nas atitudes do
companheiro. Se notar qualquer
tipo de agressividade afaste-se
dele o quanto antes", alerta.



Essa agressividade pode iniciar
de maneira verbal, quando o
parceiro impõe seus desejos e
ideias sem aceitar um ‘não’ como
resposta. Porém, no decorrer da
relação, pode desencadear
uma agressividade que coloca
em risco a integridade física da
outra parte. 

"Ninguém é dono de ninguém,
mas o respeito, o carinho e a boa
convivência devem estar
presentes na relação.
Ceder às pressões dentro do
relacionamento, não é uma boa
maneira de lidar com o ciúme.
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Outra dica é não dar senhas
pessoais de e-mails, redes sociais,
entre outros. "Questões
particulares devem ser guardadas.
E se um ex-namorado telefonar,
não é necessário confidenciar ao
atual para não causar uma
situação desconfortável. Tenha
consciência das suas atitudes",

Esse sentimento é saudável até
o momento em que não
prejudica o direito de ir e vir do
outro. "Nunca mude para
agradar alguém. Não altere seu
estilo, seus modos ou cor de
cabelo. 

Quando você se deixa dominar
por causa de ideias do outro,
estará demonstrando uma
situação de dependência e até
uma eventual submissão.
"Analise a pessoa que você está
namorando antes que entre em
situações mais complicadas ''.
Fique em alerta !

E se você costuma provocar o
ciuminho do seu parceiro,
cuidado! você pode estar
desencadeando um ciumento
possessivo.

QUANDO O CIÚMES
PASSAR SER UM

PROBLEMA PARA A
RELAÇÃO?

Todos nós, em algum momento
de nossas vidas, sentimos
ciúmes de alguém. O ciúme é
normal e ele vem carregado de
amor, ele demonstra o medo
que sentimos de perder a
pessoa amada e uma pitadinha
dele é normal em toda relação
(não só entre casais, mas
também entre amigos, família
etc.). Mas e quando esse ciúme
extrapola a normalidade e vira
um grande problema?



O conhecido ciúme patológico é
definido por um sentimento
exacerbado e formado por diversas
emoções como tristeza, raiva, medo
e principalmente
ansiedade, acompanhado por uma
sensação de perseguição e a eterna
dúvida de que pode sempre estar
sendo traído(a), e de que todas as
pessoas a sua volta representam
uma grande ameaça de perda da
pessoa amada.
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O ciumento passa então a ter
comportamentos inadequados
como, por exemplo, seguir o
parceiro, mexer no celular, invadir
conta de e-mail, verificar roupas,
carteira... Além disso, também
ocorrem consequências
físicas como taquicardia, sudorese,
dores musculares, respiração
acelerada, entre outros.

O desejo principal do ciumento é
poder controlar o seu parceiro,
trazendo para ele um sentimento
de posse. Isso acontece
normalmente devido à baixa
autoestima do ciumento que não
consegue se valorizar e enxergar
nele suas qualidades e então
acredita assim que todas as
pessoas são bem melhores que ele
e por isso todas elas representam
uma grande ameaça para o
ciumento, já que ele pode ser uma
pessoa facilmente abandonável e
que pode ser facilmente traído.

Normalmente, as pessoas que
passam por esse tipo de ciúme
patológico tiveram uma infância
difícil, negligenciada pelos pais,
ou então são crianças que viram
repetidamente casos de traição
entre seus pais, ou até
mesmo abandono de um dos
pais para a construção de uma
nova vida, uma nova família.
Somam-se a isso fatores como
medo, instabilidade, insegurança.
Numa relação baseada em
ciúme, vale lembrar que não é
apenas o parceiro alvo desse
ciúme quem sofre, o ciumento
sofre ainda mais com a sua
inquietação e ansiedade, por isso
ele precisa de ajuda.

Para que o ciúme patológico não
domine sua vida, é importante,
primeiramente, que a pessoa
entenda e aceite a sua condição
de ciumento bexcessivo. É
necessário que se tenha um
diálogo aberto com o(a)
parceiro(a) sobre essa condição,
para que juntos possam achar a
melhor solução para esse
problema.

Procurar ajuda ainda pode ser o
melhor caminho e é sempre bom
pararmos para analisar alguns
quesitos da nossa relação como:
como está sua relação com o seu
parceiro? Como você se comporta
dentro dessa relação? E o mais
importante, o que o seu parceiro
esta fazendo para que você se
sinta inseguro a ponto de sentir
tanto ciúmes?



 Responda essas perguntas para
você mesmo, analise o que você
está vivendo com o seu parceiro e
descubra se o seu ciúme realmente
está passando do limite a ponto de
estragar sua relação e mais ainda, a
sua vida.
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O ciúmes é uma reação
despertada por uma ameaça
percebida – real ou imaginária- de
perda do parceiro ou perda do
seu afeto e/ou atenção.

Para algumas pessoas toda
relação tem que ter um pouco de
ciúme, pois seria um sinal de
amor, zelo pelo relacionamento e
a sua ausência seria sinal de falta
de amor, de falta de interesse.

Devemos tomar cuidado para
distinguir o ciúmes normal do
ciúmes patológico.

 O normal decorre de uma
ameaça real de perda, de traição,
enquanto o ciúmes patológico se
baseia em evidencias fictícias, ou
seja,
mesmo sem nenhuma ameaça
real.

O ciúmes pode significar
necessidade de preservação de
algo desejado. O medo de perder
pode levar uma pessoa a
controlar o outro. Quando o
ciumes está levar a atos
impulsivos pode prejudicar o
relacionamento.

O aspecto do ciume que pode
trazer beneficio para o
relacionamento seria o zelo, a
preocupação e o respeito entre o
casal. Conseguir ver que a
pessoa que está ao seu lado tem o
entendimento de suas
necessidades, de sua
individualidade e se preocupa
com o seu bem estar fazendo
sentir-se amado e protegido.

AFINAL ! CIÚMES FAZ
BEM ?

O ciúmes pode afetar a relação
quando está excessivo ou não há
motivos reais para existir, isso
pode causar desgaste na relação.
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Todos sentimos ciúme em algum
grau em vários momentos ao
longo da vida. Ou seja, é normal (e
inevitável) sentir-se inseguro em
relação aos sentimentos do(a)
parceiro(a) de vez em quando,
mas esse sentimento nunca é
bom, uma vez que é percebido
como angústia. Há quem diga que
o ciúme é sinal de amor.

QUAL A DIFERENÇA
ENTRE INSEGURANÇA
E AMOR ?

QUEM TEM CIÚMES É PORQUE
AMAR ?

O ciúme é uma reação complexa a
uma ameaça perceptível à
qualidade ou à estabilidade de
uma relação. É um conjunto de
emoções, pensamentos,
comportamentos e reações físicas,
e, portanto, é um sentimento tão
natural quanto o medo, a tristeza,
a raiva ou a felicidade.

O ciúme, quando equilibrado, é
saudável e completamente
normal; mas, quando se mostra de
forma exagerada, causa
perturbações para ambas as
partes envolvidas, resultando num
relacionamento infeliz, e, muitas
vezes, até em um rompimento.

As pessoas não nascem
ciumentas. Esse é um modelo de
comportamento aprendido
durante a vida, onde o indivíduo
acredita que o controle do
parceiro é o que vai fazer com
que ele permaneça ao seu lado.
Mas, esse ciúme excessivo tem a
ver com a insegurança, que gera
uma falta de confiança na
relação e na própria vida. Uma
pessoa ciumenta não se acha
suficiente para o parceiro.
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CIÚMES É PROVA DE
AMOR ? 

Ciúme é um conjunto de
sentimentos aversivos (frustração,
raiva, inferioridade, tristeza)
indicativos da insegurança sobre
os sentimentos do(a) parceiro(a).

Ao contrário do que se diz por aí,
não existe ciúme
bom e ciúme ruim. Na verdade, ele
nunca é um sentimento bom. A
razão para o equívoco é porque
confundimos normal com bom.

 Podemos gostar de alguém assim
como gostamos de viajar Gostar
tem a ver com a própria satisfação
ao ter acesso ao objeto do gosto (a
viagem, o prato, o objeto…) e amar
envolve necessariamente a troca
envolvida na relação.

Há quem diga que o ciúme é sinal
de amor. Errado. Pode ser, no
máximo, sinal de gostar. Amar é
muito mais do que simplesmente
gostar de alguém.

Ao contrário do que se diz por aí,
não existe ciúme bom e ciúme
ruim. Na verdade, ele nunca é um
sentimento bom. A razão para o
equívoco é porque confundimos
normal com bom. Sim, o ciúme é
um sentimento normal. 

Todos sentimos ciúme em algum
grau em vários momentos ao
longo da vida. Ou seja, é normal (e
inevitável) sentir-se inseguro em
relação aos sentimentos do(a)
parceiro(a) de vez em quando, mas
esse sentimento nunca é bom,
uma vez que é percebido como
angústia.

 O amor é produto da relação, só
existe se for compartilhado pelas
pessoas envolvidas nela. O resto é
gostar e diz respeito à satisfação
individual.

Assim, sentimos ciúme por
gostarmos do outro (processo
egocêntrico) e não por amá-lo
(processo altruísta). A bem da
verdade, o ciúme crescente pode
simplesmente acabar com o amor
existente na relação.

Outra confusão é que tendemos a
nomear também como ciúme o
conjunto dos comportamentos
emitidos por quem sente ciúme.
Por rigor devemos chamar tais
respostas de comportamentos
ciumentos, porque eles são uma
reação ao sentimento de ciúme
mas não o ciúme em si.
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 Quando alguém impõe sua
vontade ao parceiro ou à parceira
(a roupa a ser usada, a explicação
sobre com quem conversava) a
fim de “evitar” o ciúme, tal
imposição tem a ver com a reação
do indivíduo ao próprio
ciúme.

 É importante porque, se não
distinguimos uma coisa da outra,
os comportamentos ciumentos
podem ser interpretados como o
único meio de lidar com o
sentimento de ciúme. E não são.

Uma das principais causas
externas da manutenção dos
comportamentos ciumentos é a
adesão ao esquema por parte do
alvo do ciúme. Quando a
namorada aceita usar uma saia
mais longa a pedido do namorado,
ela está reforçando o modo
equivocado dele de enfrentar o
sentimento de ciúme..

As situações seguintes serão
resolvidas da mesma forma e
provavelmente de modo cada vez
mais intenso. É como a sensação
de alívio do usuário de droga
gerada pelo consumo da
substância durante a fissura.

É um processo que se
retroalimenta positivamente.
Quanto mais se atende às
demandas do ciumento, mais
ciúme haverá. Esta é uma
variável interveniente mas a única
pessoa que pode vencer o ciúme é
o é o próprio ciumento,
aprendendo a lidar com ele.

O primeiro passo para aprender a
lidar com o próprio ciúme é
admitir que o sente e assimilar
que a solução só depende de si.
Qualquer expectativa de solução
que dependa do(a) parceiro(a)
determinará o fracasso na
superação. Também é importante
refletir sobre as situações
passadas, seja de relacionamentos
anteriores ou mesmo
relacionamento atual; identificar
as consequências do ciúme ajuda
na motivação para construir
alternativas de enfrentamento.

Outra dica: evite viajar na
maionese construindo longas
narrativas criadas pela imaginação
porque o ciúme desperta nossa
criatividade para enxergar os
cenários mais fantasiosos.

Por fim, vale a pena dividir com
o(a) parceiro(a) o sentimento de
ciúme, tomando-se o cuidado
para não transformar o diálogo
numa tentativa de controle ou na
busca pela anuência compreensão
do outro .

O objetivo é simplesmente
sinalizar o reconhecimento de que
o problema existe e,
principalmente, demonstrar as
mudanças que estão em curso.
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É sempre importante estimular o
diálogo quando algo de incômodo
acontecer.

 Além de ser uma forma de tentar
conseguir corrigir os empecilhos e
chegar a uma
solução, é uma boa maneira de
organizar as ideias e sentimentos
de forma positiva

6 PASSOS PARA
LIDAR COM UM
CIÚMES EM UMA
RELAÇÃO

DESENVOLVA SUA
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Sofrer calado não só não resolve os
problemas, mas também acumula
sentimentos ruins dentro de si que
vão gerar cada vez mais
insegurança, desconfiança e falta
de vontade de continuar com o
relacionamento.

]INVISTA NO DIÁLOGO 

É um dos principais motivos para
a insegurança e a desconfiança, é
a falta de autoconhecimento. Isso
porque, o autoconhecimento é o
principal combustível para
você se libertar dos gatilhos
emocionais que geram ciúmes

MANTENHA A
INDIVIDUALIDADE 

Mesmo que vocês sejam um casal,
é extremamente importante que
ambos mantenham sua
individualidade e preservem seu
espaço individual.

 Muita gente acredita que respeitar
a individualidade do outro,
permitindo que a pessoa tome
suas próprias escolhas e decisões é
um sinal de falta de consideração,
amor e importância. Mas, afinal,
como pode haver amor sem
liberdade e confiança?

A confiança é um dos pilares base
para a construção de um
relacionamento saudável.

Quando duas pessoas adultas, por
livre e espontânea vontade,
resolvem ficar juntas, é uma
vontade delas.

Assim, não há motivos para
desconfiar de seu
parceiro. 

Se você decidiu compartilhar a
vida com a pessoa, é muito
importante que
confie nela e em seus sentimentos
e intenções. A confiança é um fator
indispensável para que o casal
desfrute o que sente com
plenitude e consiga manter
e levar o relacionamento com
equilíbrio e de forma saudável.

CONFIE NO SEU PARCEIROS



EDITORA OCEANO AZUL

É válido que você busque conhecer
seus sentimentos e a origem deles.
Faça uma reflexão sobre o que te
leva a se sentir inseguro e
desconfiado, racionalize seus
medos e pondere os pontos.

A segurança em um
relacionamento é conquistada
quando se assume total controle
sobre seus sentimentos. Muitas
vezes, são os traumas do passado e
gatilhos emocionais que geram
essa insegurança. 

Assim, é necessário resinificar essas
memórias e padrões limitantes que
te impedem de ser feliz ao lado do
seu companheiro.

QUESTIONE SUA INSEGURANÇA

Antes de qualquer coisa, é
necessário amar a si próprio
acima de tudo. Portanto,
cuide da sua autoestima!
Procure ser mais gentil consigo
mesmo e olhar para as suas
qualidades, além de identificar
seus pontos positivos e aqueles
que pode você aperfeiçoar. Esse
é um passo importante para
acabar com a insegurança de
que você é cheio de defeitos e a
culpa do relacionamento é toda
sua. É válido ressaltar que, uma
relação formada por duas
pessoas gera uma
responsabilidade igual para
ambas as partes envolvidas.

DEDIQUE-SE A VOCÊ MESMO
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De uma maneira geral, quando
não há falhas de caráter graves e
quando há genuína vontade de
construir uma relação baseada no
respeito, isso também se traduz
no compromisso com as
mudanças necessárias.

Muitas pessoas são incapazes de
mudar sozinhas, apesar dos
esforços. 

Um tratamento com um
especialista é sempre uma ajuda
que vai a tempo de transformar a
força de vontade em mudanças
comportamentais.

10 VERDADES E
MENTIRAS SOBRE O
CIÚME?

«Se tu gostasses mesmo de mim,
não ias sair com os teus amigos»,
«Não acho normal que te vistas
dessa maneira», «Para onde é que
estavas a olhar?» - o que é que é
aceitável numa relação? Que dose
de ciúme é compatível com um
relacionamento feliz e duradouro?
O ciúme é proporcional ao amor
que se sente? Ou quando é demais
estraga?

 O CIÚME NÃO TEM CURA
MENTIRA

QUEM PROCURA ACHA
VERDADE

Os comportamentos
controladores das pessoas mais
ciumentas podem alimentar
círculos viciosos: a pessoa que é
alvo de ciúme sente-se
pressionada, controlada e passa a
ocultar certas informações para
evitar problemas; quando a
mentira é revelada, a pessoa
ciumenta confirma a
expectativa de que não pode
confiar em ninguém e de que
deve manter uma postura de
hipervigilância. Claro que estes
são padrões de comportamento
disfuncionais e geradores de
infelicidade.  Quem muito
procura e acaba por assumir
comportamentos controladores
nem sempre encontra traições ou
mentiras importantes mas acaba
quase sempre por desrespeitar,
pressionar e empurrar
companheiro para fora
da relação.

AUSÊNCIA DE CIÚME É
SINAL DE DESAPEGO

MENTIRA.

Se não houver situações que
sejam geradoras de alarme, é
natural que não haja ciúme. Se
uma pessoa se mostra tranquila
quando o companheiro sai com
os amigos isso pode significar
que se sente segura, o que é
muito diferente de dá-lo como
garantido ou já não sentir
apego. Confiar também é um
sinal de respeito e inteligência
emocional.
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É UMA FORMA DE
VIOLÊNCIA EMOCIONAL

VERDADE.

 que pode indiciar falta de ligação
não é a inexistência de ciúme mas
sim o desinteresse. Se uma pessoa
sai com os amigos e a outra não
faz perguntas nem quer saber
nada sobre o evento, isso pode
indiciar que (já) não há ligação.

 O ciúme é um sentimento que se
traduz quase sempre num apelo.
Perante a sensação de alarme e o
medo da perda, pedimos à pessoa
amada que faça qualquer coisa
para nos devolver a segurança.
Quando isso é feito com respeito,
a relação floresce.

Há um ditado popular que diz
que «Quem desconfia não é de
confiar». É verdade que há
pessoas que não são “apenas”
inseguras e que utilizam as
suas vulnerabilidades para
manipular e controlar

. Mas há muitas pessoas que não
só não têm esse objetivo como
seriam incapazes de trair a
confiança do companheiro.
Infelizmente, há pessoas com tão
baixa autoestima que acabam por
viver em função das necessidades
da pessoa amada.

AS PESSOAS CIUMENTAS
SÃO POUCO CONFIÁVEIS

MENTIRA.

PESSOAS COM BAIXA
AUTOESTIMA SENTEM

MAIS CIÚMES
VERDADE

Se é certo que o ciúme é,
sobretudo, insegurança e que
essa é uma sensação por que
todas as pessoas podem passar,
também é verdade que quanto
menos uma pessoa for capaz de
se valorizar, maior é a
probabilidade de sentir a
necessidade de controlar os
passos do companheiro.

 Estarmos bem connosco e
valorizarmo-nos na medida certa
permite-nos assumir uma postura
mais generosa em relação à
pessoa amada. 

Isso inclui dar-lhe a liberdade de
que precisa para ser feliz, apesar
de estar numa relação de
compromisso.

Implica reconhecer que há vida
para além do casal e que há
outras relações afetivas
significativas para ambos.

AS PESSOAS QUE JÁ
FORAM TRAÍDAS SÃO

MAIS
CIUMENTAS MENTIRA.

É óbvio que uma pessoa que tenha
passado pelo trauma de uma
traição pode sentir maior
dificuldade em voltar a confiar e,
nessa medida, pode revelar-se mais
insegura. Mas isso está muito longe
de significar que as pessoas que já
foram traídas sejam mais
controladoras.



O ciúme é sobretudo isso:
insegurança. É o medo – pontual
ou recorrente – da perda. Isto não
significa que sejamos todos
inseguros.
Significa, isso sim, que todos nós
sentimos medo. Às vezes esse
medo surge e é rapidamente
controlado; noutras alturas o
medo é mais dominador e é
preciso falar sobre o assunto.
Todas as relações atravessam
períodos de maior proximidade e
períodos de maior afastamento.
Se, nas alturas de maior
afastamento, surgirem pessoas
com quem a pessoa que amamos
se ligue de forma mais especial, é
natural (e saudável) que haja
algum alarme.

As pessoas que valorizam a
honestidade e a transparência
podem ser mais firmes na
imposição de alguns limites e
podem manifestar de forma clara
a sua insegurança SEM
desrespeitar o companheiro.
 
Por outro lado, há muitas pessoas
que nunca foram traídas e que
sempre foram muito ciumentas.
Isso pode ter a ver com a
autoestima ou com a forma como
foram educadas. Os filhos de
pessoas ciumentas e
controladoras podem reproduzir
estes comportamentos, mesmo
que nem sempre se deem conta
disso. 
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É UM SINAL DE
INSEGURANÇA VERDADE.

Quando a pessoa que se
sente enciumada partilha as suas
emoções de forma clara e com
respeito, é mais provável que o
companheiro seja capaz de
responder com afeto, valorizando
os seus sentimentos e
tranquilizando-a. Dizer «Sinto-me
inseguro quando te vejo a
conversar com X» é muito diferente
de dizer Não acho normal.

Há quem defenda que o ciúme é
uma demonstração clara de amor e
que, quanto mais se ama, mais
ciúme se sente mas, de uma
maneira geral, esta é uma desculpa
que a pessoa ciumenta dá para
justificar os seus comportamentos.

Amar também é respeitar
profundamente a pessoa que
está ao nosso lado e desejar com
todas as nossas forças que seja feliz.
Sempre que o ciúme se traduz em
chantagem emocional («Se tu
gostasses mesmo de mim…») ou
qualquer forma de limitar as ações
da pessoa de quem se gosta, é de
desrespeito que falamos, não de
amor.

É UM SINAL DE QUE SE
AMA DEMAIS MENTIRA.



Segundo especialistas da saúde e
bem estar do casal, é importante
identificar que tipo de ciúme a
pessoa sente e se está ligado a
instabilidade psicológica,
ansiedade e paranoia, reações
que aniquilam namoro ou
casamento e levam ao
descontrole.

Quem não sente aquela pontinha
de ciúme quando outra pessoa se
insinua para seu parceiro ou sua
parceira?

 Ou quando a pessoa amada
passa a dar muita atenção à
colega do sexo oposto? Alguns
podem até negar, mas, “todos
sentimos ciúmes, medo de
perder quem amamos”. 

“O que deve ser avaliado é o
quanto somos emocionalmente
maduros para lidar com esse
receio de forma responsável 
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 EXISTEM 8 TIPOS DE
CIÚME , QUAL SERIA O
SEU ? 

Seja por zelo, medo de perda ou
até razões mais sérias, como
insegurança e desconfiança, o
ciúme se manifesta de diferentes
formas.

 Especialistas da saúde e bem
estar do casal, alertam para
alguns sinais: “Quando a pessoa
quer saber as senhas, tenta
controlar o outro ou fica
fantasiando que está sendo traída,
ela deve buscar ajuda!”. 

Logo que o ciúme começar a se
manifestar, é importante
desenvolver a autoestima,
conversando com
amigos e familiares.

 Quando evoluir para um grau
mais sério, deve ser consultado
um profissional.

Alguns sentem da irmã, da mãe,
do amigo e até do carro. “Em
todas relações, há medo de que o
amado seja tomado dele.” E se a
outra pessoa é a ciumenta?

 Fique em alerta para agressões
verbais ou físicas. Nestes casos, a
orientação é exigir que o (a)
parceiro (a) busque ajuda. Se não
houver melhora, a recomendação
é evitar relações que vão se
tornando mais caóticas.
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Segundo especialista da saúde e
bem estar do casal, o ciumento
passa a ter suspeitas paranoicas e
pensamentos fixos de que está
sendo enganado. 

Paranoico- 

Ansioso -

“Se ligo e não me atende na hora,
está me traindo!", assim pensa
o ansioso. Se ele não consegue
resposta imediata, a imaginação
flui.

Controlador -

Quer saber aonde o outro vai e o
que está fazendo o tempo
inteiro. “Pensa que o parceiro fará
algo que foge ao domínio dele”.

Egoísta -

O ciumento ignora a
individualidade do(a) parceiro(a),
que só tem valor se corresponder
às suas expectativas  e
idealizações.

Necessita de tratamento.

De projeção quando a pessoa trai,
ela pode acabar projetando suas
atitudes no outro e por isso
imagina que o parceiro
também é infiel.

Possessivo -

Ele deseja que o amado seja
objeto de posse, e não um
complemento na vida dele.

Após-traição -

Quando há desconfiança real e
não fantasiosa de que houve
uma traição, é natural ter ciúme.
Nesse caso, a pessoa deve
conversar com o parceiro e
enfrentar esse sentimento antes
que vire uma bola de neve.

Zeloso -

É a forma mais branda do ciúme,
não causa transtornos ao casal.
É o medo, normal, de perder seu
amor.

Dramático -

Tem comportamento infantil e
dramático para agredir o outro.
É muito vingativo e não gosta de
ser contrariado.
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Roberto Carlos já dizia em um dos
seus maiores sucessos “Ciúme de
Você”: 

“Entenda que no meu coração
tem amor demais, meu bem, e
essa é a razão
do meu ciúme, ciúme de você”.
Sentir ciúme é normal e todo
mundo já o sentiu um dia, seja de
parceiros(as), familiares ou até
mesmo de objetos. 

Em níveis normais, o ciúmes não é
prejudicial e é uma emoção
comum aos seres humanos.

 5 SINTOMAS DE
CIÚME PATOLÓGICO:
QUANDO SENTIR
CIÚME SE TORNA
DOENTIO?

O medo da perda é a força-motriz
do ciúme, e ele pode gerar outros
sentimentos como a raiva,
irritabilidade, tristeza e obsessão.
A ausência do ciúme, assim como
outras emoções consideradas
normais, pode ser um sinal
de patologia também, assim
como o seu excesso:

“Se alguém parece não possuí-lo,
justifica-se a inferência de que ele
experimentou severa repressão
e, consequentemente,
desempenha um papel ainda
maior em sua vida mental
inconsciente”. Mas e quando o
ciúme vira doença?

Ciúme patológico

Quando o ciúme se torna
exagerado e desmedido, pode ser
que ele se enquadre no que o MSD
chama de “transtorno delirante”,
uma série de “delírios divididos
entre não bizarros (envolvem
situações que poderiam
acontecer, tais como ser seguido,
envenenado, infectado,
amado a distância ou enganado
pelo cônjuge ou amante) ou
bizarro (envolvem situações
implausíveis como acreditar que
alguém removeu os órgãos
internos sem deixar cicatriz)”.

O transtorno delirante pode ser do
tipo “ciúmes”. Esses indivíduos
acreditam piamente de que seu
cônjuge é infiel baseando-se em
crenças vazias, sem provas e
sustentadas por fracas evidências
— ou nenhuma.
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1- Não respeita a
privacidade alheia

O indivíduo com transtorno
delirante não confia em seu
cônjuge e costuma vasculhar os
pertences dele(a) em busca de
alguma prova que confirme a
infidelidade. 

Os hábitos mais comuns
envolvem checar o celular do(a)
parceiro(a), perseguir, seguir, criar
perfis fakes nas redes sociais para
calcular armadilhas para testar a
lealdade do(a) parceiro), entre
outros comportamentos
extremamente invasivos.

CIÚME PATOLÓGICO:
SINTOMAS 

 Impulsividade;

 Suspeita de um terceiro no casal
sem provas;

 Possui incapacidade de
controlar o ciúmes;

 Justifica suas suspeitas com
explicações infindáveis;

 Interpreta as situações à seu
modo;
 Interroga e investiga a pessoa de
quem sente ciúmes

 É invasivo(a);

Ignora os fatos concretos que
possam inocentar o outro das

 Entre outros.

       constantemente.

      suspeitas;

Outros sintomas comuns do
transtorno delirante são:

2- Desconfiança

Sair sozinho? Falar no celular à
noite? Ir ao happy hour do
pessoal do escritório? Nada disso
entra na cabeça de quem tem
ciúme patológico. 

A desconfiança faz com que ele
esteja sempre em dúvida e à
procura de pistas
que incriminem o cônjuge. A
possessividade vem junto da
desconfiança e os ciumentos
nunca se sentem bem quando
o(a) parceiro(a) tem algum evento
independente.
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 Qualquer atitude suspeita pode
despertar sua fúria, afinal, eles
não sabem como controlar o
ciúme. Quem sente ciúme de
tudo está sempre à flor da pele e
acaba estourando com os
cônjuges frequentemente. Esse
tipo de comportamento pode
levar ao desgaste da relação e
até à episódios mais graves em
que o ciúme pode chega ao
ponto da agressão física.

3- RAIVA

4- Situações interpretadas
à seu modo

Eles enxergam qualquer frase
com desconfiança e
interpretam-na como uma prova
concreta de que o(a) parceiro(a)
o está traindo.

 Esse comportamento irracional,
emocional e repleto de mania de
perseguição o faz estar sempre
alerta e pronto para se sentir
ofendido e traído.

O ciúme está sempre presente
na vida do indivíduo com
transtorno delirante. Todas as
situações que o fizeram sentir
ciúme e os sentimentos
subjacentes como raiva, tristeza,
impotência e angústia são
guardados e trazidos à tona a
qualquer momento. 

5-Ressentimento

São indivíduos extremamente
rancorosos e guardam todos os
momentos no seu dossiê
emocional da infidelidade que
ele julga ter acontecido.

TRATAMENTO PARA
CIÚME DOENTIO

 O tratamento psicológico para
ciúmes é um dos melhores
meios para identificar causas e
oferecer técnicas para diminuir
seus efeitos profundos na
vida dos pacientes. 

Porém, existem casos extremos
em que a intervenção
medicamentosa se faz
necessária.

Em alguns pacientes a ideia de
infidelidade é tão forte, tão
recorrente no pensamento, que
altera as relações
com outras pessoas.

 Nesses casos, uma medicação
pode atenuar a intensidade
dessa ideia fixa.

É essencial aprender como lidar
com o ciúme, seja nos casos
patológicos ou normais, pois a
saúde psicológica tanto de
quem sente o ciúme, ou de
quem é afetado por ele, sofre.
Caso esteja passando por algo
parecido, converse com um
especialista da saúde e bem
estar do casal.



ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 



PROFISSIONAIS
AJUDAM
GRATUITAMENTE
CASAIS EM TODO O
MUNDO
Especialistas da Saúde e do

Bem-estar do Espaço Novo Dia

ajudam gratuitamente casais

em todo mundo a melhorarem

seu relacionamento e vida

afetiva.

Muitos casais experimentam

conflitos diários em seu

relacionamento; seja por conta

do estresse do dia a dia, da

rotina de trabalho, dos filhos,

entre vários outros motivos.

Esses conflitos podem

prejudicar substancialmente o

bem-estar do casal e seu

relacionamento familiar.

Se você está se

perguntando como

realmente é essa

profissão, o que faz

um especialista de

saúde e bem-estar do

casal, como ele se

prepara para ajudar

em um

relacionamento e

como trabalha, este

artigo é para você!



É POSSÍVEL
RESOLVER
CONFLITOS COM
AJUDA DE UM
PROFISSIONAL
Segundo fonte da Exame.com

em reportagem publicada no

site do Instituto Educacional

MM Academy:

“Um dos principais problemas

dos relacionamentos amorosos

modernos está na falta de

conversa e compreensão do

outro - de forma que surgem,

constantemente, muitas

comparações com os casais à

moda antiga.

E, como em todo

relacionamento, a resposta para

uma convivência feliz é quase

sempre a maneira de conversar

e argumentar.

Pensando nisso, psicólogos da

Universidade do Tennessee, nos

Estados Unidos, estudaram

casais que estão há muito

tempo juntos e como eles

costumam resolver suas

discussões”.

Nesta pesquisa publicada pelo

site, foi concluído que os casais

são mais felizes quando

priorizam suas individualidades.

Realmente, manter a saúde

do relacionamento em dia

nesse mundo louco e corrido

que vivemos não é tarefa fácil

- Lidar com a rotina não é

fácil.

Os casais tem que aprender a

lidar com a monotonia, com

as preocupações domésticas,

estarem disponíveis para o

diálogo. Isso tudo vai

esgotando o relacionamento.
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