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Anexo 1 – Indicadores de avaliação de risco segundo o modelo DASH 
usado em Inglaterra e no País de Gales 
 

15 Indicadores de elevado risco 

Numa primeira fase importa identificar os riscos de uma determinada situação, através dos testemunhos 
da vítima. Neste sentido, e com o objectivo de providenciar uma assistência mais eficaz, o modelo DASH1 
contempla cerca de 15 questões que permitem uma avaliação do risco numa fase inicial, por parte dos 
elementos policiais2

 

:  

(Assinale com um X em caso afirmativo) 
 

1. Percepção da vítima: 
Tem medo do que o (nome do/a agressor/a) lhe possa fazer a si ou a alguém?  
[Por favor, dê uma indicação do que pensa relativamente ao que o agressor possa fazer a quem] 

• Assassinar:  A vítima □; crianças/filhos □; outros (especifique) □ 

• Outras agressões: na vítima □; nos filhos/crianças □;  outros (especifique) □ 
 

2. Separação (contacto com os/as filhos/as): 
□ Separou-se ou disse-lhe que se quer separar ultimamente?   

□ Existe algum conflito relativamente ao contacto com filhos? 
 
3. Gravidez / recente nascimento: 

□ Está grávida □ Teve um filho recentemente 
 

4. Aumento da intensidade das agressões: 
□ As agressões têm sido mais frequentes?  

□A agressividade do abuso tem aumentado? 
 

5. Questões culturais e isolamento: 
Existem aspectos ou características culturais que têm dificultado a vítima de procurar apoio? (observe as 
características de abuso relativo à honra da vítima: foi forçada a casar; vive enclausurada em casa; controlada em 
casa; forçada a ir para fora do país; ou auto-mutilou-se) 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
6. Stalking e assédio: 

                                                           
1 DASH – Domestic Abuse, Stalking and Harassment, and Honour-Based Violence Risk Model (2008). Fonte: Richards, l., Letchford, S., 
Stratton, S. (2008). Policing Domestic Violence. Nova Iorque: Oxford Press University. 
2 Esta avaliação de risco inicial pode ser complementada por uma avaliação mais profunda realizada posteriormente.  
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O seu companheiro envia-lhe mensagens escritas, telefona-lhe, contacta-a, segue-a, persegue-a, ou assedia-a? 
(Por favor explique o tipo de comportamento, e se as intenções tinham o objectivo de a intimidar. Procure saber a 
forma de comportamento e se as consequências demonstram um perigo acrescido). 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
7. Violência sexual: 
□ O seu companheiro utiliza uma forma de expressão de natureza sexual que a faz sentir mal, ou agride-a 

fisicamente? □ Faz o mesmo com outras pessoa? 
 

8. Maus tratos a menores: 
□ O seu companheiro alguma vez agrediu as crianças/filhos? 

 □ Alguma vez, o seu companheiro ameaçou agredir as crianças/filhos? 
 
9. Utilização de, ou acesso a, armas; ou ameaças credíveis de morte? 
□ O seu companheiro alguma vez a agrediu com armas ou outros objectos? 

□ O seu companheiro alguma vez a fez acreditar que tinha intenções de a agredir ou mesmo assassinar? 
 

10. Estrangulamento (através de tentativas para sufocar, afogar, bloquear as vias respiratórias…): 
□ Alguma vez o seu companheiro tentou estrangulá-la, sufocá-la, afogá-la? 

 
11. Suicídio-homicídio: 
□ Alguma vez o seu companheiro ameaçou ou tentou suicidar-se? 

 
12. Comportamentos de controlo e/ou de ciúmes: 
□ O seu companheiro tenta controlar tudo o que faz, ou demonstra excessivos ciúmes?  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________ 

 
13. Comportamentos abusivos/agressivos em animais: 
□ Alguma vez o seu companheiro agrediu animais de estimação/domésticos da família? 
 
14. Abuso de álcool ou drogas: 
□ Houve comportamentos abusivos no passado (ano passado) por parte do agressor relacionados com drogas, 
álcool, anti-depressivos, calmantes, que deram origem a atitudes que dificultaram de alguma forma a vida normal do 
seu dia-a-dia? 
 
15. Problemas psiquiátricos/psicológicos: 
□ O seu companheiro teve no último ano problemas psiquiátricos/psicológicos que tenham interferido com o 
desenvolvimento de uma vida normal? 
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