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Sobre o Órgão

A Vigilância das Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis - VIGDANT é o órgão 
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, 
cujo objetivo é monitorar as Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 
dentre elas as Doenças do Aparelho 
Circulatório, Respiratório, Neoplasias, entre 
outras, bem como os acidentes, violências 
e fatores de risco, como tabagismo, 
inatividade física e alimentação não 
saudável. Promove ainda ações e 
estratégias que visam melhorar a qualidade 
de vida da população, levando em 
consideração os contextos sociais, como 
moradia, meio ambiente, saneamento 
básico, transporte e renda.

PREFEITURA 
RESENDE

Cartilha de 
Prevenção à

Violência

Não se cale, 
Denuncie!

PARE!

Denuncie!

Violência Doméstica: 180
Polícia Militar: 190

Disque 100

Telefones de Apoio
Conselho Tutelar: 3360-9347

Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social 

(CREAS): 3360-9775

Núcleo Integrado de Atendimento à 
Mulher (NIAM): 3360-9824

Conselho do Idoso: 3381-4297

E-mail: dantsresende@gmail.com
Tel: (24) 3360-5147

nº 888 - Liberdade - Resende
Av. Tenente Coronel Adalberto Mendes,
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Não a violência! Denuncie!

Pare!

Naturezas da Violência

Violência Interpessoal

A violência interpessoal é fruto da intera-
ção entre as pessoas, que demonstram 
dificuldade de resolver conflitos por meio 
da conversa. São frequentes nas relações 
que envolvem disputas de poder, como 
por exemplo, entre pais e filhos, homens 
e mulheres, e entre irmãos.

Violência Autoprovocada
Compreende o suicídio, ideação suicida e 
tentativas de suicídio. Também engloba 
o conceito de autoabuso, o qual se refere 
às autoagressões e às automutilações.

Quando ligar 180?

Quando a própria pessoa vive em situação de 
violência doméstica ou se sabe que terceiros 
se encontram nessa situação. Funciona para 
casos não urgentes.

Ex: Encontrei minha vizinha e notei que ela 
está com hematomas após ter ouvido uma 
discussão.

Quando ligar 100?

Quando ligar 190?

Ex: Percebi hematomas no filho de uma 
vizinha, após ter escutado uma discussão.

Sempre que houver indícios de violência, 
principalmente sexual, contra crianças, 
adolescentes e outros grupos sociais vulnerá-
veis, como a comunidade LGBTQIA+.

Em situações de emergência, que está 
acontecendo ou acabou de acontecer.

Ex: Ouvi minha vizinha agora.

Tipos de Violência

Violência Física

Violência Sexual
É toda relação de natureza sexual em que 
a pessoa é obrigada a se submeter, contra 
sua vontade, por meio de força física, 
coerção, sedução, ameaça ou influência 
psicológica, mesmo quando praticada 
por um familiar. Também é considerada 
violência quando o ofensor obriga a 
vítima a realizar estes atos com terceiros.

Corresponde à prática de atos violentos, 
nos quais se faz uso da força física de 
forma intencional, com o objetivo de ferir, 
lesar, provocar dor e sofrimento à pessoa, 
deixando-a ou não com marcas eviden-
tes no corpo.

Violência Moral/Psicológica
Tem como características todas as for-
mas de rejeição, depreciação, discrimina-
ção, punições humilhantes e utilização 
da pessoa para atender às necessidades 
psíquicas de outrem, colocando em risco 
sua autoestima e desenvolvimento. O 
bullying e o assédio moral são exemplos 
deste tipo de violência.


