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Vários fatores de risco têm sido associados ao aumento de risco para homicídios (assassinato)
de mulheres e homens em um relacionamento violento. Nós não podemos predizer o que pode
acontecer em seu caso, mas gostaríamos que você tivesse consciência do perigo de homicídio
em uma situação de abuso e que você veja quantos fatores de risco aplicam-se á sua situação.
Usando o calendário, por favor marque a data aproximada durante o último ano na qual você foi
agredida por seu parceiro ou ex-parceiro. Escreva nesta data a gravidade do incidente ocorrido
seguindo a seguinte escala:
1. Tapas, empurrões, sem ferimento e/ou dor presente.
2. Perfurações, chutes, socos, cortes, e/ou dor presente.
3. “Surra”, contusões graves, queimaduras, ossos quebrados.
4. Ameaça de uso de armas, ferimentos na cabeça, ferimentos internos, ferimentos
permanentes.
5. Uso de armas, ferimento decorrente do uso de armas.
(Escolha o número maior se alguma dessas descrições se aplicarem ao número mais alto.)
Marque SIM ou NÃO para cada uma das afirmações (“ele” refere-se a seu marido, parceiro, exmarido, ex-parceiro, ou qualquer um, que no momento, estiver a agredindo fisicamente).
____ 1. A violência física aumentou de severidade ou freqüência no último ano?
____ 2. Ele possui uma arma?
____ 3. Você o deixou depois de viverem juntos no último ano?
3a. Se você nunca o deixou, marque aqui ____)
____ 4. Ele está desempregado?
____ 5. Ele já usou uma arma contra você ou ameaçou você com uma arma letal?
(Se sim, a arma era um revolver? _____)
____ 6. Ele ameaça matá-la?
____ 7. Ele já tentou não ser preso por violência doméstica?
____ 8. Você tem uma criança que não é filha dele?
____ 9. Ele já forçou você a fazer sexo sem que você desejasse fazê-lo?
____10. Ele já tentou estrangular você?
____11. Ele usa alguma droga ilegal? Por drogas entenda: “estimulante”ou anfetaminas,
heroína, crack, drogas de rua ou misturas.
____12. Ele é alcoólatra ou tem problemas com bebidas?
____13 Ele tenta controlar a maioria ou todas as suas atividades diárias? Por exemplo: ele te
diz quem pode ser seu amigo, quando você pode ver sua família, quanto dinheiro você
pode gastar, ou quando você pode pegar o carro? (Se ele tenta controlar, mas você não
o deixa, marque aqui:____)
____14. Ele é violento e tem ciúmes, constantemente, de você? (Por exemplo, ele diz: “Se eu
não posso tê-la, ninguém pode”)
____15. Você já foi agredida por ele quando estava grávida? (Se você nunca ficou grávida dele,
marque aqui:___)
____16. Ele já ameaçou ou tentou cometer o suicídio?
____17 Ele ameaça machucar seus filhos?
____18. Você acredita que ele é capaz de matá-la?
____19. Ele já seguiu ou espionou você, deixou bilhetes ou mensagens na secretária eletrônica,
destruiu sua propriedade ou te ligou quando você não queria?
____20. Você já ameaçou ou tentou cometer o suicídio?
____ Total de respostas “SIM”.

Obrigado. Por favor diga para a pessoa que a entrevistou o que a Avaliação de
Risco à Vida significa em termos da sua situação.
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