
Armas que as mulheres  
podem utilizar

Pontos de ataque  
no homem

A cabeça

O Nariz O pescoço

Os olhos

Os dedos
Os testículos

As canelas

Os joelhos

A voz

Os dentes

Os cotovelos

A mão

O pé

O calcanhar

Autodefesa
Se a situação chegar ao ponto de ser necessário tomares medi-
das de autodefesa, é bom estares preparada. Podes recorrer às 
seguintes técnicas. Utiliza a tua linguagem corporal para irradiar 
autoconfiança!



Posição de defesa

Dá um sinal ao atacante de que estás pronta para te defenderes.



Para!  Técnica

No momento certo estica o teu braço para a frente e atinge 
o atacante no tórax ou na face. Estás a dar sinal à pessoa em 
questão de que esta deve parar. 



Liberta-te

Se o atacante te agarrar:

Agarra a mão do atacante. Agarra o polegar do teu atacante e 
faz a máxima pressão possível sobre a última falange do polegar 
dele. Vai causar grande dor ao atacante, o suficiente – espera-se 
– para que consigas libertar-te. Analisa atentamente a imagem.



Defende-te contra golpes.

Defende-te deferindo um golpe contra o braço do atacante com 
o teu braço direito ou esquerdo. Dá-lhe um pontapé nos órgãos 
genitais, por exemplo, e utiliza o punho cerrado para bater.



Defende-te contra empurrões

Utiliza todo o peso do teu corpo para afastar o teu atacante. 



Defende-te contra outros ataques

Utiliza o indicador e o dedo médio para exercer pressão sobre a 
traqueia (por baixo da laringe)



Defesa contra estrangulamento

De frente:

Reagir imediatamente!
Tens apenas 15 segundos – depois começas a ficar sem forças!
Uma joelhada nos órgãos genitais. Faz pressão com os teus de-
dos nos olhos dele e/ou dá-lhe um soco no nariz!



Defesa contra estrangulamento

De trás:

Dá um pontapé para trás!
Agarra dois dos dedos do atacante e puxa-os rápida e brusca-
mente para o lado. Em seguida dá um soco no nariz do atacante.



Imobilização da cabeça de frente e de trás

Bate com uma das mãos nos órgãos genitais do atacante. 
Com a outra mão belisca a coxa do atacante. Pontapeia e bate 
no atacante. Agarra dois dos dedos do atacante e puxa-os rápida 
e bruscamente para o lado.



O atacante agarra-te por trás, por baixo dos braços

Atira a cabeça para trás. Dá um pontapé para trás.
Bate com o punho fechado na mão do atacante para que ele 
te solte. Agarra dois dos dedos do atacante e puxa-os rápida e 
bruscamente para o lado.



O atacante agarra-te por trás a partir de 
cima e por cima dos braços

Atira a cabeça para trás. Dá um pontapé para trás.
Tenta chegar-te à frente com movimentos pequenos e rápidos 
do abdómen com os braços esticados para a frente.
Agarra dois dos dedos do atacante e puxa-os rápida e brusca-
mente para o lado. Bate com o punho fechado.



O atacante agarra-te de frente e por 
baixo dos braços

Dá-lhe uma cabeçada. Tenta atingir o nariz do atacante.
Bate em ambas as orelhas to atacante. Joelhada nos órgãos sexuais.



O atacante agarra-te de frente por cima 
dos braços

Dá-lhe uma cabeçada. Tenta atingir o nariz do atacante.
Joelhada nos órgãos sexuais. Pontapeia as canelas do atacante.
Bate com ambas as mãos na região dos rins do atacante.



Defesa na posição deitada

Vira-te de lado e coloca as tuas pernas entre o teu tórax e o ata-
cante. Não importa para onde se mova o atacante, as tuas per-
nas deverão sempre segui-lo. Se ele se chegar demasiado perto, 
tenta pontapeá-lo.



O atacante está sentado sobre a tua anca

Atinge o atacante na face, no pescoço, nos cotovelos e nos ol-
hos. Tenta colocar uma perna entre ti e o atacante.
Agarra o ombro ou a cabeça dele e empurra-o para longe com a 
ajuda da tua perna, virando-a para o lado. Torce-te até metade 
por baixo do atacante e bate-lhe com o punho cerrado. 



Aplica-se a todos os golpes e pontapé

Bater/pontapear/pisar deverão ser sempre executados em série. 
Nunca apliques apenas uma técnica!

Defende-te até que o atacante fuja ou caia.

Presta atenção ao modo como o atacante reage aos teus ponta-
pés ou golpes!
 
A maioria dos perfumes contêm álcool. Também poderão ser 
utilizados como arma que podes borrifar na cara do atacante. 

Se foste vítima de ataque ou de tentativa de ataque, é importan-
te que denuncies o caso à polícia para que o atacante possa ser 
detido e assim não possa continuar a atacar outras pessoas. 

Telefone da Polícia, ambulância: 
112

Contacta a AmiAmi, que te ajudará com aquilo que precisas.
Tel. 2169 2988/ 2169 5261/ 2169 2997


