
Ferimentos resultantes de violência doméstica

Foi agredida e ferida pelo seu parceiro ou por uma pessoa 
que lhe é próxima? 

Por favor, dirija-se a um/a médico/a. 
Permita que seja analisada e tratada.  

A sua saúde é importante! 

Os seus ferimentos devem ficar documentados no relatório 
médico. Assim terá uma prova da violência, de que foi 
vítima. Isso é importante agora ou mesmo mais tarde. Por 
exemplo, se fizer uma denúncia ou se quiser separar-se.

✓ Dirija-se o mais rapidamente possível a um consultório  
 médico ou posto de socorro. Alguns ferimentos podem  
 não conseguir ser detetados e documentados mais tarde. 

✓ Conte tudo o que aconteceu. Mostre todos os ferimentos.  
 É imprescindível que conte se foi alvo de estrangulamen- 
 to ou de ferimentos no pescoço. Diga onde tem dores. 

✓ Alguns ferimentos só são visíveis mais tarde. Não se aca- 
 nhe de voltar ao consultório médico ou à Unidade  
 Ambulatória de Prevenção da Violência (Gewaltschutz- 
 ambulanz) no Charité (Hospital Universitário de Berlim).

✓ Deve ser usado um formulário especial para efeitos de  
 documentação. Todos os ferimentos são desenhados e  
 descritos numa imagem de um corpo.  
 Seria também bom fotografar os ferimentos. 

Os/As médicos/as estão vinculados/vinculadas pelo 
sigilo profissional. Todas as informações ficam no seu 
dossier médico. Sem o seu consentimento, ninguém 
poderá ser informado. 
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Consultórios médicos:
Pode obter endereços de consultórios médicos, que têm 
as instruções necessárias e propõem uma documentação 
médica com formulário, na linha direta BIG:  611 03 00. 

Gewaltschutzambulanz no Charité (Unidade  
Ambulatória de Prevenção da Violência no Hospital 
Universitário de Berlim): 
Na ambulância, os ferimentos são documentados por médi-
cos/as legistas de uma forma juridicamente válida. Requer a 
marcação de uma data:  45 05 70 270.  
A proposta é gratuita.
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/hilfe_fuer_betroffene/
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Outras informações e apoio
Linha direta BIG: 611 03 00 (diariamente 8 – 23 h)

A linha direta BIG informa sobre as propostas de aconselha-
mento e sobre as vagas em instalações de proteção. Caso 
seja necessário, os aconselhamentos podem ser acompa-

nhados por uma tradutora. Todas as propostas são gratuitas 
e anónimas, se assim desejar.

Informações online: www.big-hotline.de  
 www.signal-intervention.de

Intervention im  
Gesundheitsbereich
gegen Gewalt

S.I .G.N.A.L. e.V.

Aqui pode obter ajuda 
Posto de socorro (diariamente, 24 h.) 
Bundeswehrkrankenhaus   28 41 25 10  
Scharnhorststraße 13, Berlin-Mitte  

Charité Campus Benjamin Franklin   45 05 52 864  
Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz  

Charité Campus Mitte   45 05 31 000  
Luisenstraße 65-66, Berlin-Mitte  

Charité Campus Rudolf-Virchow   45 05 52 000  
Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding  

DRK Kliniken Westend   30 35 40 04  
Spandauer Damm 130, Berlin-Charlottenburg  

Ev. Waldkrankenhaus Spandau   37 02 17 40  
Stadtrandstraße 55 5, Berlin-Spandau  

Sankt Gertrauden Krankenhaus   82 72 23 50  
Paretzer Straße 12, Berlin-Wilmersdorf 

Documentação com formulário.  
A proposta é gratuita. Considerar o tempo de espera.


