
Não está ou não tem alguém 
sofrendo de

iolência oméstica

na sua redondeza ?

Não sofra sozinho(a), 
consulte em órgãos especializados
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【ポルトガル語版】



O que é Violência Doméstica ? 
Considera-se violência doméstica, a ocorrerência de violência causada

por cônjuge, namorado(a), entre outras pessoas que se relacionam (ou

relacionavam) com mais intimidade. Agressores(as) tentam dominar e

controlar a vítima através das mais diversas formas de “violência”.

Agressão  física
● Espancamento ● Puxar os cabelos ● Acertar objetos

● Chutar ● Estrangular o pescoço

● Gritar ● Não ouvir o que a vítima fala

● Chantagear ● Humilhar com insultos

Agressão psicológica

Agressão social
● Proibir encontrar com os familiares e amigos 

● Checar o smartphone e ou redes sociais sem permissão

Agressão sexual
● Obrigar à relação sexual

● Não colaborar à contracepção

Agressão economica
● Não contribuir nas despesas do cotidiano ● Proibe trabalhar
● Usa toda o dinheiro guardado (a poupança)

Agressão usando crianças
● Agride na frente do(s)

filho(s)

● Fala mal do cônjuge aos filhos
● Tenta ficar com a posse dos filhos

Em torno de 1 a cada 4 pessoas que

sofrem de violência doméstica são

homens. A violência doméstica não se

limita em vítimas mulheres.

Existem também homens sofrendo de Violência Doméstica !

※Dados de “Estatísica referente à violência entre homens e mulheres” do

Gabinete Oficial (em 2017)



Pessoas que sofrem de Violência Doméstica por longo tempo, 
tendem a sentir dificuldades para fugir
Se você está sofrendo por violência doméstica por longo período, sente dificuldade em

livrar-se desta situação pois depois da agressão o(a) parceiro(a) pede desculpas e volta a

ser carinhoso(a), acaba por pensar... “ quem sabe agora acaba a violência doméstica...”

O ciclo da violência doméstica

Agressor

・Está irritado

・Fica de mau humor por

simples causa

Vítima
・Fica preocupada com o

humor do parceiro
・Tenta fazer de tudo para

não exaltar o agressor

Agressor

・Usa a violência

Vítima
・Sente medo e debilidade

・Esconde os seus sentimentos

e faz conforme é dito (é

controlada)

Agressor

・Arrepende e se desulpa

・Promete que nunca mais irá

agredir

Vítima
・Cria esperança de que o

agressor irá mudar e acaba

por não fugir

A violência doméstica também afeta os
sentimentos da criança
Considera-se Violência à Criança (violência emocional) quando

a criança assiste ou ouve a prática de Viôlência Doméstica de sua

mãe ou de seu pai.

Mesmo que não é agredida diretamente, há tendência de pensar erroneamente

que a relação dos pais é porque “Eu não sou um(a) bom(a) filho(a)” ou “Seria

melhor, se eu não existisse”.

A sua tolerância à Violência Doméstica, nem sempre será a melhor solução.

● Fogem ao mundo da fantasia. ● Acha que o “ser fraco” não é coisa

● Furiosidade boa.

● A tensão constante estorva ● Tenta resolver tudo na agressão

o desenvolvimento da segurança ● Urina durante a noite, na cama

● Desconfia das pessoas ● Ocorre insônia

● Perda da autoestima ● Perda do apetite

Psicóloga norte-americana

Lenore E. Walker(                 )



Se você, o(a) próprio(a) leitor(a) estiver
sofrendo de violência doméstica

Não está carregando os problemas sozinho(a) , pensando...

“É só eu aguentar...” “Será que meu caso é nível para ir consultar?”

“Estou escondendo a situação do meu filho, não quero ele que saiba”... entre

outras situações?

É muito difícil resolver sozinhos, tanto o problema da violência doméstica

como a violência infantil.

Talvez seja necessário criar muita coragem para realizar uma consulta,

entretanto, na consulta pode ser que encontre um meio de solução que não

tenha percebido até então. Há balcões de atendimento com especialistas que

possam analisar junto com você.

Pode fazer a consulta tranquilamente, pois o sigilo será mantido.

Consulte, não sofra sozinho(a). 

Aos estrangeiros
Pessoas preocupadas com o visto (visto de residencia no Japão)

Ligue para a imigração quando o cônjuge negar a ajudar para tirar

o visto no momento da renovação ou alteração do visto ou quando

estiver com problemas em querer viver junto com filhos de cônjuge

de nacionalidade japonesa.

Telefone da imigração

(Imigração de Nagoya)

Segunda à sexta-feira
9h às 16h
(fechado nos sábados, domingos, final e início de ano)

□ Dinheiro, caderneta e cartão bancário

□ Cartão de seguro saúde (ou cópia)

□ Carimbo (INKAN)

□ Chave da casa

□ Medicamento de uso constante

□ Objetos importantes para você

□ Caderneta mãe e filho, caderneta

da aposentadoria, carteira de

motorista, cartão de estrangeiros,

passaporte etc.
□ Fotografia quando se feriu,

diagnóstico médico que comprova

a violência
□ Objetos importantes da criança

(mochila escolar etc.)



ÓRGÃOS ESPECIALISTAS

Pessoas que sofrem de violência doméstica,
façam uma consulta sem sofrerem sozinhos(as).
A consulta é gratuita e será realizada em absoluto sigilo.

※A tarifa telefônica ficará por conta do usuário.

NISHIO-SHI KATEI JIDO SHIEN KA
(telefone/pessoalmente)

0563-56-3133
Nishio-shi Yorizumi-cho 

Shimoda 22 banchi

Segunda a sexta-feira (exceto feriados e feriado de final e início do ano)

8h30 às 17h15

AICHI-KEN JYOSEI SODAN CENTER 
(telefone / balcão de atendimento)

052-962-2527
Nagoya-shi Higashi-ku Kamitate

Suguino-cho 1 banchi

【Telefone】
Fechado aos feriados, algumas segundas-feiras, final e início do ano

Segunda a sexta-feira / 9h às 21h

Sábado e domingo / 9h às 16h

【Balcão de atendimento】
Reservar através do telefone

(fechado aos feriados e feriado de final e início do ano)

Terça a domingo / 9h às 17h

(Quarta-feira: 9h às 20h30)

AICHI-KEN

DANSEI DV HIGAISHA HOT LINE (telefone)

080-1555-3055
Sábado (exceto feriados e feriado de final e início do ano)

13h às 16h

DV SODAN NAVI 

080-1555-3055
As consultas são recepcionadas apenas nos dias e horários disponíveis de cada órgão.

A ligação será tranferida para o órgão mais

próximo do local em que estiver no momento

da ligação, facilitando a consulta presencial.

para mulheres

para homens



Aconselhe a consultar em 

órgãos especializados

----------------------------- Expedido por -----------------------------

NISHIO-SHI TIIKI TSUNAGARI KA / KATEIJIDO SHIENKA / 

SHIMIN KATSUDO GROUP BARA NET

Se alguém lhe pedir conselhos sobre 

Violência Doméstica

※Disque ( 110) para a polícia em caso de emergência

Passo 1.
Ouvir cuidadosamente a situação da vítima

Passo 2.
Aconselhe procurar órgãos especializados

Passo 3.
Guardar sigilo

É um risco muito grande, quando os segredos da vítima entrar
nos ouvidos do(a) causador(a) da violência. Por vezes, pessoas
fazem comentários que possam ferir ainda mais a vítima.

Quando alguém lhe pedir conselhos, queira dizer-lhe: “Você
não está errado(a)”, “Obrigado(a) por se abrir comigo”. Jamais
dizer críticas tais como: “Por que não foge?”, “Porque você não
me contou antes?”. A pessoa que está sofrendo violência está
lhe contando confiando na sua pessoa.

É muito difícil resolver os problemas de violência doméstica
com o esforço individual. Favor aconselhar a vítima, buscar
ajuda em órgãos especializados. Substitua a ligação, caso a
vítima não queira contatar.


