
O mau trato infantil é um ato que viola direitos humanos da
criança gravemente e prejudica o crescimento físico e mental e a
formação da personalidade.

Para criar saudávelmente a criança devemos nos interar do
problema para prevenir maus tratos infantis.

A final de contas, o que é o mau trato infantil? Que influência pode haver na criança?
tipos de maus tratos infanfis, em categorias.Os dividem-se 4

● ●Mau trato físico
Bater,chutar□

Infligir queimaduras□

Afogar a criança□

Não deixar entrar□

detro da casa
Jogar objetos na criança etc.□

● ●Mau trato sexual
Atos sexuais com a□

criança
Forçar atos sexuais□

Mostrar as regiões íntimas e mostarar□

cenas de relações sexuais
Fazer de modelo pornográfico etc.□

● ●Mau trato psicológico
Dizer coisas que machu□

-cam a criança
Ameaçar com palavras□

Ignorar□

Fazer discriminações entre os irmaões□

Violência doméstica, agressão física ou□

verbal contra membros da família, brigar
ou discutir em frente da criança etc

● ●Negligência
Trancar dentro da casa□

Não alimentar a criança□

Deixar a criança sem□

higiene
Deixar a criança sozinha dentro do carro□

Não levar ao hospital mesmo doente ou ferido□

Abandonar a criança com maus tratos feitos□

por terceiros etc.

A briga conjugal é também um mau trato infantil?

・・・（ ）Como vai ficar a criança? Ver verso

DISCUÇÃO,
AGRESSÃO

VERBAL OU FÍSICA,
BARULHO DE OBJETOS

QUEBRANDO,
FERIMENTOS

【 】Sentimento da criança
O que está acontecendo na casa?・
Os pais estão brigando pela minha culpa?・
Estão com raiva...Tenho medo・
O que vai acontecer depois? Estou com medo.・
Os pais vão embora?・



Aos responsáveis
Se a polícia encontrar crianças que recebam maus tratos, vai avisar para

¨Centro de Consulta Infantil¨ observando a lei.
E rogamos entender que para proteger as crianças

necessitamos colaborar com outras organizações como
municipio e escola.

O centro de Consulta não é apenas problemas de abuso.※

Os funcionários profissionais estão dispostos a sugerir
conselhos e ajudar aos pais.

A palavra ¨maus tratos¨ pode provocar sofrimentos para os pais.
Se os pais se empenham demais na educação, a criança pode ser alvo de válvula

de escape do estresse.
Não fique preocupado sozinho, nos consulte.
Isso pode te aliviar.
As crianças são importantes para futuro do país.
Vamos criar e vigiar as crianças com toda a comuni-

dade e os vizinhos.

Policía da Província de Miyagi

【 】Como vai ficar a criança?
Ficar inquieto・

Não obedecer a os pais・

Ficar rebelde ou violento・

Ficar distraído, ficar esquecido・

Não quer ir mais escola・

【 】Quais são influência em futuro?
Perda da autoestima・

Não consegue fazer bons relacionamentos・

Tentar resolver os problemas com violência・

Ter medo de viver fora da casa・

Pode consultar aquilo que você preocupa

☎１８９Linha de atendimento ao abuso infantil
☎ 0570-783-189Linha especial de consulta infantil
☎ ♯９１１０Linha de consulta de polícia

～～ Atendimento durante as 24 horas. En caso de emergência, lique 110.


