
O abuso infantil são os seguintes atos citados abaixo, cometidos pelos pais contra
seus filhos (menores de 18 anos).
O abuso infantil é proibido por lei e tem um impacto negativo no crescimento e
desenvolvimento das crianças.

Negligência

Negligenciar significativamente
o cuidado com a criança.

<Ex.>
-Sair e deixar a criança sozinha
-Não alimentar
-O descaso com a higiene
-Não prestar assistência médica quando
necessário
-Não proteger a criança de violência e/ou
atos obscenos de outros

Abuso sexual

Abusar sexualmente da criança
ou incentivar a criança cometer
atos obscenos.

<Ex.>
-Ter relações sexuais e/ou acariciar uma
criança
-Tocar os órgãos genitais da criança
-Fazer a crian ç a tocar nas genitais de
um adulto
-Ter relações sexuais na presença
de crianças
-Tirar fotografias com intuito pornográfico

Você conhece "abuso infantil"?
（あなたは『児童虐待』を知っていますか？）（ポルトガル語）

Abuso físico

Violência física contra crianças.

<Ex.>
-Socar, chutar, bater com objetos
-Estrangular
-Jogar no chão
-Sacudir violentamente
-Causar queimaduras
-Trancar fora de casa

Abuso psicológico

Ferir psicologicamente uma criança.

<Ex.>
-Ameaçar com palavras
-Ignorar a criança
-Descriminação entre irmãos
-Violência e/ou palavras ofensivas entre
membros da família na frente da criança
＊Brigas dos pais na frente de uma
criança também é abuso psicológico!



★Caso tenha dificuldades para educar seu filho, ou se conhecer crian ç as que

estejam sofrendo abusos, procure um Balcão de Consulta Infantil Municipal ou

Centro de Aconselhamento Infantil.

Bater ou gritar com uma criança para discipliná-la também é abuso infantil.
Não use violência ou insultos para educar seus filhos.
Por exemplo, os atos abaixo também são considerados como abusos contra

criança.

-Bater na criança por ela não obedecer com palavras.
-Punir a criança com cinturadas nas pernas por ela ter pegado algo de alguém.
-Usar discursos ofensivos para motivar a criança.

A violência e o insulto têm efeitos negativos profundo no desenvolvimento do
cérebro da criança.
Estudos comprovam que adultos que passaram por violência durante a

infância,sofreram mudanças no cérebro.

Foi relatado que criança abusada por seus pais tem como consequência;

-Má relação entre pai-filho -Problemas psicológicos
-Comportamento antissocial -Comportamentos agressivos

Disciplinar com violência também é abuso infantil.

O abuso infantil tem impacto negativo no crescimento infantil.
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