V – RISK – POL: Escala de Avaliação de Risco de Violência
NOME/CÓDIGO
Não = não se aplica a esta pessoa
Talvez/Moderado = aplica parcialmente ou quase preocupante
Sim = aplica definitivamente ou grave
Não sei = informação insuficiente (sobre este fator de risco)

Não
Sei

Não

Talvez/
Moderado

1. Violência e/ou ameaça de violência atual ou anterior
Talvez/Moderado: Atos de agressão moderados ou menos graves; como pontapés, golpes,
empurrões que não causem lesões físicas severas na vítima. Ameaça física ou verbal baixa ou
moderada gravidade
Sim: Ataque físico grave (incluindo uso de objetos perigosos) em direção a outra pessoa com
intenção de infligir lesões físicas graves. Ameaças físicas ou verbais graves.
Ameaça verbal: declarações que envolvem ameaça de infligir lesões físicas na outra pessoa.
Ameaça física: movimentos ou gestos que avisa um ataque físico.
2. Abuso de substância atual e/ou anterior
A pessoa tem uma história de abuso de álcool, medicamentos e/ou outra substância (ex.:
anfetamina, heroína, maconha). Abuso de solventes e colas deve ser incluído.
3. Doença mental grave atual e/ou anterior
A pessoa está ou esteve numa condição psicótica ; caracterizada por alucinações, delírios,
confusão grave, etc.
4. Falta de crítica sobre a doença e/ou comportamento
Isso se refere ao grau da falta de crítica da pessoa sobre sua alteração comportamental ou
doença mental (ver item 3)
5. Desconfiança
A pessoa expressa desconfiança, verbal ou não verbalmente, em relação a outro indivíduo. A
pessoa aparenta estar “alerta” em relação ao ambiente
6. Falta de empatia
A pessoa apresenta emocionalmente fria e sem sensibilidade em relação aos pensamentos ou
experiências emocionais dos outros. Isto é grave principalmente se dizer respeito a uma vítima
recente ou anterior dos seus atos violentos.
7. Situação de estresses futura
A pessoa é vulnerável para estresse futuro e situações estressantes, e sua capacidade de lidar
com o estresse, sem recorrer a violência, é insuficiente
Exemplos: Outra pessoa estabelecendo limites, proximidade com a vítima em potencial, abuso
de substância, falta de moradia, fica em ambiente de violência, fácil acesso a armas

A relevância para a violência futura é avaliada para todos os 7 itens
Avaliação geral de risco: com base na Escala de avaliação e outras informações disponíveis
Qual é o risco de violência, que você acha, para esta pessoa?

Medidas restritivas: Não:

Sim:

Baixo

Moderado

Quais Medidas:

Preenchido por:__________________________________________ Data:___________ Assinatura:____

Alto

Sim

