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O projeto
A avaliação de 

risco
FRIDA e sua

aplicação
Implementação 

do FRIDA



O PROJETO
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O nome

Objetivo

Referências normativas

Referências teórico-conceituais



FRIDA, o Formulário de Avaliação de Risco, é uma ferramenta

para apoiar as mulheres no desenvolvimento de suas

capacidades de resiliência diante da violência.
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O nome
“Nomear é um gesto político, uma forma inicial de apreensão de experiências ou fenômenos 

escondidos.” (DINIZ, COSTA, GUMIERI, 2015) 
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Objetivo

Elaborar um instrumento técnico (formulário) para avaliação
do risco em casos de violência doméstica e familiar contra as
mulheres e a gestão dos encaminhamentos na rede de
atenção



Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha

Lei 13.104/2015 – Lei do Feminicídio

Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar com 

perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres 

(feminicídios)
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Referências Nacionais: leis e diretrizes



Referências  Internacionais

 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher. "Convenção de Belém do Pará" (OEA, 1994)

 Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher. “CEDAW” (ONU, 1979)

 Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica “Convenção de 
Istambul ” (CoE, 2011)
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Violência de Gênero contra as Mulheres 

“Hoje, podemos dizer a partir de um suporte científico, que é
uma violência que tem suas causas profundas e estruturais em
desigualdades econômicas, políticas, sociais, culturais, a que as
mulheres são votadas nas nossas sociedades, só pelo fato de
serem mulheres”.

Manuel Lisboa, Seminário Diálogos Brasil - UE. Brasília, dezembro 2018
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INTERSECCIONALIDADES E OS PILARES DA DESIGUALDADE SOCIAL 

Gênero

Raça/CorClasse

Desigualdade 
de gênero

Desigualdade 
racial 

Desigualdade 
econômica



Violência de gênero afeta as mulheres em todas as etapas da vida

A violência de gênero contra as mulheres é uma forma de 

violação de direitos humanos (Convenção de Viena, 1993)

Enfrentar a violência de gênero: causas, consequências e efeitos 
sociais através de políticas integradas de proteção às mulheres, 

responsabilização dos agressores e prevenção da violência.

Valorizar as medidas de prevenção para promover a transformação 
social 11



Resposta imediata para 
ocorrências de violência 

visando conter seus efeitos

Compreender as 
características do problema e 
enfrentá-lo na perspectiva da 

transformação social

Intervenções para que a 
violência não se repita ou se 

agrave 

Prevenção Terciária

Prevenção Secundária Prevenção Primária
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Medidas de Prevenção



O FRIDA é um instrumento para auxiliar na 

aplicação integral da Lei Maria da Penha

Nosso Compromisso!!
13

Medidas de Prevenção



A AVALIAÇÃO DE RISCO

14

Definição de risco

Origens da Avaliação de Risco em casos de violência doméstica
e familiar contra as mulheres

Revisão das  experiências internacionais (literature e modelos de 
intervenção) 

Revisão das experiências nacionais
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Fator de risco, em se tratando de saúde, é qualquer situação 

que aumente a probabilidade de ocorrência de uma doença ou 

agravo à saúde. 

O termo risco popularmente, além do sentido de possibilidade

ou chance (oportunidade), tem o sentido de perigo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_risco

Definição de Risco
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Anos 1970: Psiquiatria e a Psicologia Forense com interesse no 

comportamento violento = fatores de risco associados ao indivíduo

Anos 1980: aplicado aos homicídios de mulheres por seus parceiros 

íntimos (VPI). 

A multi-causalidade da VPI e a mudança de perspectiva sobre o 

risco: avaliação associada a fatores sociais, contextuais , 

individuais.

Origens da Avaliação de Risco para  Violência contra as 

Mulheres 



Social

Comunitário

Relacional

Indivi
dual

MODELO ECOLÓGICO  DE GÊNERO, (HEISE, 1999).
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atitudes, crenças e representações culturais

que influenciam os estereótipos de ser

homem e ser mulher na sociedade

ambientes cotidianos onde as relações

sociais se desenvolvem reforçando

estereótipos

Relações interpessoais: na família, na escola,

com amigos e a transmissão de valores e

atitudes

Fatores Individuais: biológicos, relacionados

a diferenças de idade e sexo, dependências

químicas, etc.

Modelo Ecológico

Modelos com base em diferenças 

e desigualdades entre grupos de 

pessoas.

Influência de características dos 

ambientes

Modelos de comportamentos e os 

tipos de experiências (vivências)

probabilidade de um indivíduo se tornar 

uma vítima ou um perpetrador de violência

MODELO ECOLÓGICO  E FATORES DE RISCO, (OPAS, 2012).



AVALIAÇÃO CLÍNICA

AVALIAÇÃO ATUARIAL

AVALIAÇÃO PROFISSIONAL ESTRUTURADA
18

Modelos de avaliação de risco:  experiência 

internacional



Modelos teóricos sobre indicadores de risco

 Modelo Europeu:   E- MARIA. European Manual on Risk Assessment . 

 Modelo Português: Avaliação e Gestão de Risco em Rede. Manual para Profissionais.

 Modelo Australiano: The Western Australian Family and Domestic Violence Common Risk Assessment and Risk 

Management Framework. 

 Modelo canadense: Domestic Violence Death Review Committees (DVDRC). 

 Modelo inglês: Bridging Gaps  (WAVE)

 Modelo Português utilizado pela Forças de Segurança

Instrumentos de avaliação de risco

 EUA: Danger Assessment (DA).

 Reino Unido: Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH)

 EUA: The BIG 26: The Domestic Abuse Intervention Program (DAIP) 

 Canadá: Spousal Assault Risk Assessment (SARA) e Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA)
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ANÁLISE DA LITERATURA INTERNACIONAL
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ANÁLISE DA LITERATURA INTERNACIONAL: MODELOS TEÓRICOS 

SOBRE INDICADORES DE RISCO

Modelo Objetivo indicadores

Modelo Europeu indicadores associados a recorrência e agravamento da 

VPI

23 indicadores 

Modelo Português (AMCV, 2013) indicadores associados à letalidade em VPI 13 indicadores

Modelo Australiano Standard mínimo de avaliação de risco e risco de 

homicídio em VPI

34 indicadores

Modelo canadense Indicadores de letalidade em VPI 39 indicadores

Modelo inglês:(WAVE) Modelos de intervenção em VPI 14 indicadores

Modelo inglês (DASH) Indicadores de risco violência grave e homicídio em VPI 15 indicadores

Modelo Português (atual) indicadores associados à recorrência e agravamento da 

VPI

20 indicadores



•Percepção de segurança

•Gravidez ou parto recente

• Isolamento
Vítima

• Saúde mental

• Uso de/acesso a armas

• Consumo de álcool/drogas

• Histórico de violência

• Controle coercivo/ciúme excessivo/stalking

Comportamento 
e história de vida  

do agressor

• Separação

•Escalada da violência

•Conflitos relacionados com a guarda dos filhos
Contexto 21

Comparação entre os modelos teóricos:  indicadores mais recorrentes
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ANÁLISE DA LITERATURA INTERNACIONAL: MODELOS DE 

FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Modelo Objetivo Perguntas

EUA : DangerAssessment (DA) Avaliação estruturada sobre risco extremo e violência letal

Duas partes: calendário + avaliação estruturada

20 perguntas

Reino Unido:  Domestic Abuse, 

Stalking and Harassment and 

Honnour BasedViolence (DASH)

Avaliação estruturada sobre fatores de risco de novas 

agressões: vítimas encaminhadas para gestão de risco (MARAC)

27 perguntas

EUA: The Domestic Abuse 

Intervention Program (DAIP) – The 

BIG 26 

Avaliação estruturada sobre a periculosidade do agressor 26 perguntas

Canadá: Spousal Assault Risk 

Assessment (SARA)

Avaliação estruturada sobre o risco de reincidência a partir do 

comportamento do agressor

20 perguntas

Canadá: Ontario Domestic Assault

Risk Assessment (ODARA)

Modelo atuarial de avaliação de risco 20 perguntas



Formulário de avaliação de risco é elaborado sobre evidências científicas

Modelos teóricos: fenômeno global da violência doméstica e familiar contra as mulheres 

Indicadores: visão sistematizada sobre os elementos presentes nas situações de violência

Traduzidos em fatores de risco incorporam as especificidades sociais, culturais e 
econômicas
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Avaliação de fatores de risco:  síntese



Avaliação de fatores de risco:  síntese

 Indicadores de risco na VPI

 Estudos cientificamente embasados tornam os elementos comparáveis e mensuráveis

 Análises retrospectivas: identificar elementos que estiveram presentes nas situações de 

violência e estabelecer sua relação com a violência segundo sua repetição, gravidade etc

 Algumas conclusões

 Nenhum indicador isoladamente é suficiente para determinar essa relação 

 Nenhum conjunto de indicadores abrange todas as situações possíveis. 

 Sempre existirão variáveis que não podem ser controladas  
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A avaliação de risco de violência é uma estratégia que permite a identificação

dos casos mais graves, nos quais esteja ocorrendo o agravamento da violência,

em contraste com aqueles menos graves .... [é uma] ação essencial para

orientar intervenções no sistema de justiça e em outros setores....

(MEDEIROS,2015,p.54)
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Avaliação de fatores de risco:  síntese



Avaliação de fatores de risco: síntese

 Vantagens 

Instrumento de proteção para as mulheres em situação de violência

Identificar o risco potencial da violência se tornar recorrente

Identificar o risco potencial do agravamento da violência e da letalidade

Fornecer informações sistematizadas para os profissionais 

Auxiliar as vítimas a compreenderem o grau de risco a que estão expostas

Estabelecer parâmetros para o monitoramento dos casos e tomada de decisões
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Avaliação de fatores de risco: síntese

Limites

Não é possível construir um gabarito que permita dizer com 100% 

de certeza o grau de risco existente em determinada situação. 

27



Avaliação de fatores de risco: síntese

Agir preventivamente

Saber que a presença de certo conjunto de fatores indica o risco da 

violência e, portanto, medidas devem ser tomadas no sentido de controlar/ 

reduzir esse risco. 

28



Antecedentes - Governo Federal

2005 – “Enfrentando a violência contra a mulher: orientações práticas para profissionais e 

voluntários(as)”

2006 – Recomendação para avaliação de risco integrada ao atendimento no Centro de 

Referência Especializado de Atendimento à Mulher 

2015 – Diretrizes para atendimento da Casa da Mulher Brasileira
29

Avaliação de Risco: experiência brasileira



 Guia de avaliação de risco para o Sistema de Justiça – MPDFT

 Nota Técnica da Elaboração da Ficha de avaliação de risco – MPES

 Tabela de fatores de risco – SSP/SP

 Ficha de avaliação de risco Guardiã Maria da Penha – MPRN

 Avaliação e Gestão de Risco como ferramenta para Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres  - Centro de Referência Patrícia Esber para 

mulheres em situação de violência – Canoas/RS 30

Avaliação de Risco: experiência brasileira



 Inspiração

Experiências internacionais, especialmente modelo europeu e português

 Propósito

Padronizar as respostas e diminuir a margem de subjetividade dos profissionais na 
interpretação da gravidade da violência.

 Objetivos

Instrumento para a tomada de decisões e aumento da proteção (MPDFT)

Parâmetro para adoção das medidas protetivas (MPES)

Pactuação das estratégias de gestão do risco e prevenção da violência (CFP/RS) 31

Avaliação de Risco: experiência brasileira



 Documentos  brasileiros variam:

 no modelo: atuarial ou estruturado  

 na quantidade de perguntas: entre 20 e 42 

 no preenchimento: pela própria mulher ou por profissional treinado

 na medição e na classificação: contabilidade simples, pesos  

 na classificação do risco: baixo, médio, elevado – moderado, grave, 
extremo

 na gestão do risco: restrita à segurança e justiça ou rede de 
atendimento 32

Avaliação de Risco: experiência brasileira



O FORMULÁRIO FRIDA E SUA APLICAÇÃO

33

O modelo adotado 

O FRIDA

Pressupostos e orientações de aplicação

A gestão do risco: trabalho em rede



Modelo Português de Avaliação de Risco utilizado pelas Forças de Segurança e o Ministério Público

2014: Forças de Segurança incluíram uma avaliação de risco de VPI.

2019: substitui todos os modelos previamente existentes e em uso no país

Objetivo: aprimorar experiências anteriores tornando os instrumentos mais eficientes na sua aplicação, na 
avaliação do risco e na gestão em casos de risco mais elevado e “em última instância, reduzir a taxa de 
revitimização e o número de homicídios em contexto de intimidade.” (1º RELATORIO PARCIAL, 2018, 
p.31)

O instrumento é composto por dois formulários:

1. RVD 1L – Contem 20 perguntas e é aplicado no 1º atendimento e contem avaliação estruturada pelo 
profissional, classificação do risco e os encaminhamentos com despacho de medidas a serem adotadas.

2. RVD 2L – Reavaliação do caso em sede policial ou em outros serviços. É o mesmo instrumento com 
campos adicionais para anotações sobre mudanças que tenham ocorrido entre uma avaliação e outra e 
novas recomendações e encaminhamentos

34

O Modelo adotado no desenvolvimento do FRIDA 



Modelo vem sendo submetido a análises e estudos para seu aperfeiçoamento e já passou 

por revisões.

Estudo de referência analisou 681 autos de avaliação de risco para conhecer quais os fatores 

são prevalentes em casos de risco elevado 

Resultados:  relevância da Avaliação de Risco ser utilizada como ferramenta de prevenção da 

violência.

Avaliação estruturada: não se trata apenas de quantificar fatores, mas compreender sua 

importância em determinadas situações. 35

O Modelo adotado no desenvolvimento do FRIDA 



•Percepção de segurança

•Gravidez ou parto recente

• Isolamento
Vítima

• Saúde mental

• Uso de/acesso a armas

• Consumo de álcool/drogas

• Histórico de violência

• Controle coercivo/ciúme excessivo/stalking

Comportamento 
e história de vida  

do agressor

•Separação

•Escalada da violência

•Conflitos relacionados com a guarda dos filhos
Contexto 36

90% dos casos 

de risco elevado
3 fatores de 

risco

4 fatores de 

risco

59% dos casos 

de risco elevado

Comparação entre os modelos teóricos: indicadores mais recorrentes



O FRIDA 
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Ferramenta para ser utilizada no atendimento a 

mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar

O que é? 



Instrumento de suporte a uma intervenção

Registro de informações de forma padronizada e sistematizada 

“a pergunta certa formulada de maneira adequada”

Não substitui outros instrumentos de registro de informações 
sobre o caso

38

Para que serve?
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Objetivos

Fundamentar pedidos de medidas protetivas

Prevenção para vítimas diretas e indiretas na existência de risco de feminicídio

Fomentar o trabalho em rede

Tornar os encaminhamentos céleres e com melhor qualidade



O  FRIDA NÃO É...

Um gabarito que dá 100% de certeza de existência ou 

inexistência de risco

Um teste de comportamento ou avaliação psicológica  

40



Modelo de avaliação profissional estruturada

4 partes 

 Formulário com 19 perguntas

 Classificação do  Nível de Risco 

 10 perguntas para avaliação do profissional

 Diretriz para gestão do risco na rede de atendimento
41



Esclarecimento para a mulher sobre a importância do formulário de avaliação de risco.

Leia antes de iniciar as perguntas. Certifique-se de que a mulher compreendeu a importância da avaliação. Caso ela

tenha dúvidas, esclareça antes de iniciar.

Senhora, este formulário contem 19 perguntas sobre a situação de violência que a senhora está relatando. Algumas

das informações já foram registradas antes, mas deverão ser repetidas para que possamos responder corretamente

cada uma das perguntas. Essas informações serão utilizadas para orientar os encaminhamentos que serão dados

após a conclusão de seu atendimento. Caso tenha alguma dúvida ou não compreenda a pergunta, por favor, me avise.

Após o preenchimento, conversaremos sobre o que podemos fazer.

42

Nome da usuária: __________________________________________________________ data _____________

Perguntas Sim Não
Não sabe Não se 

aplica

A violência vem aumentando de gravidade e/ou de frequência no último mês?

A senhora/você está grávida ou teve bebê nos últimos 18 meses?

A senhora/você tem filhos(as) com o(a) agressor(a)? (caso não tenham filhos

em comum, registre não se aplica)

Em caso afirmativo, estão vivendo algum conflito com relação à guarda dos

filhos, visitas ou pagamento de pensão pelo agressor?



A violência vem aumentando de gravidade e/ou de frequência no último mês?

A senhora/você está grávida ou teve bebê nos últimos 18 meses?

A senhora/você tem filhos(as) com o(a) agressor(a)? (caso não tenham filhos em comum, registre não se aplica).

Em caso afirmativo, estão vivendo algum conflito com relação à guarda dos filhos, visitas ou pagamento de pensão pelo

agressor?

O(A) agressor(a) persegue a senhora/você, demonstra ciúmes excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que você

faz? (aonde você vai, com quem conversa, o tipo de roupa que usa, etc.)

A senhora/você se separou recentemente do(a) agressor(a), tentou ou tem intenção de se separar?

Especifique: Separou □ Tentou □ Manifestou intenção □

O(A) agressor(a) também é violento com outras pessoas (familiares, amigos, colegas etc.)

Especifique: Crianças □ Outros familiares □ Outras pessoas □

A senhora/ você possui algum animal doméstico? (caso não tenha animal doméstico, registre não se aplica).

Em caso afirmativo, o(a) agressor(a) maltrata ou agride o animal?

O(A) agressor(a) já a agrediu fisicamente outras vezes?

Alguma vez o(a) agressor(a) tentou estrangular, sufocar ou afogar a senhora/você?

O(A) agressor(a) já fez ameaças de morte ou tentou matar a senhora/você?
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O(A) agressor(a) já usou, ameaçou usar arma de fogo contra a senhora/você ou tem fácil acesso a uma

arma? Especifique:Usou □Ameaçou usar □Tem fácil acesso □

O(A) agressor(a) já a ameaçou ou feriu com outro tipo de arma ou instrumento?

A senhora/você necessitou de atendimento médico e/ou internação após algumas dessas agressões?

Especifique: Atendimento médico □ Internação □

O(A) agressor(a) é usuário de drogas e/ou bebidas alcóolicas

O(A) agressor(a) faz uso de medicação controlada para alguma doença mental/psiquiátrica?

A senhora/você já teve ou tem medida protetiva de urgência? (caso não tenha tido medidas protetivas de

urgência antes, registre não se aplica)

O(A) agressor(a) já descumpriu medida protetiva de afastamento ou proibição de contato?

O(A) agressor(a) já ameaçou ou tentou se matar alguma vez?

O(A) agressor(a) já obrigou a senhora/você a ter relações sexuais contra a sua vontade?

O(A) agressor(a) está com dificuldades financeiras, está desempregado ou tem dificuldade de se manter no

emprego?
44



Classificação do Nível de Risco

 A maioria dos instrumentos apresenta alguma escala de classificação de risco

45

Instrumento Escala

DASH Standard, Médio, Elevado

SARA Baixo, Moderado, Elevado

Modelo Português Baixo, Médio Elevado

AMCV Regular, Proteção Imediata, Elevada

DA Perigo Variável, Perigo Acrescido, Perigo Severo, Perigo Extremo

ODARA % de agressores com classificação semelhante, superior ou inferior, % de 

reincidências

Pactuação em relação as categorias adotadas e os elementos dessa classificação



Classificação do Nível de Risco: Modelo Português
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Nº de itens assinalados com  “não sabe” ou “não se aplica”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19

N
º 

d
e

 i
te

n
s 

a
ss

in
a

la
d

o
s 

c
o

m
  

“
si

m
”

0-2 B B B B B B B B B B B M

3 B B B B B B B B M M M M

4 B B B B M M M M M M M M

5 M M M M M M M M M M E M

6 M M M M M M M M E E E M

7 M M M M M M E E E E E M

8 M M M M E E E E E E E M

9 M M E E E E E E E E E M

10-19 E E E E E E E E E E E

Legenda: B = Risco baixo; M = Risco médio; E = Risco elevado.



Balanço entre respostas positivas (nº de “SIM”)  e a ausência de 

informações(Nº de NS/NA).

Não há ponderação nas respostas

A inexistência de informação não significa ausência do risco

Quanto maior o número de respostas “Não sei” maior deve 

ser o cuidado com a reavaliação

Classificação do Nível de Risco

47



48

Perguntas Sim Não
Não

sabe

Não se

aplica

(…)

Total 7 6 4 2

Exemplo

Total de “Sim” = 7; Total de NS/NA = 4+2 = 6 → risco elevado.
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Nº de itens assinalados com  “não sabe” ou “não se aplica”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19

N
º 

d
e
 it

e
n
s 

as
si

n
al

ad
o

s 
co

m
  
“s

im
”

0-2 B B B B B B B B B B B M

3 B B B B B B B B M M M M

4 B B B B M M M M M M M M

5 M M M M M M M M M M E M

6 M M M M M M M M E E E M

7 M M M M M M E E E E E M

8 M M M M E E E E E E E M

9 M M E E E E E E E E E M

10-19 E E E E E E E E E E E

Legenda: B = Risco baixo; M = Risco médio; E = Risco elevado.
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Escala empregada pelas Forças de Segurança e o Ministério Público em Portugal que 

adota três níveis de risco:

Risco Baixo: É pouco provável que ocorram ofensas corporais graves ou 

de homicídio a curto prazo 

Risco Médio: estão presentes fatores de risco que podem constituir 

perigo real de ofensa corporal grave/homicídio se existirem mudanças no 

contexto ou nas circunstâncias 

Risco Elevado:  Há fatores de risco que denotam a probabilidade de 

ocorrer a prática de ofensa corporal grave ou homicídio a qualquer 

momento



 10 perguntas para o profissional responder:

 Se a mulher tem percepção do risco? (entende o risco ou naturaliza a violência, por ex.)

 Outras informações relevantes que indiquem risco ( novo parceiro afetivo, por ex.)

 Aparência física e condições emocionais da mulher?

 Existem riscos de tentativa de suicídio ou informações sobre isso?

 A mulher reside com o agressor ou ele tem acesso fácil a sua residência?

 Outras circunstâncias que devem ser observadas no fluxo do atendimento

 Após análise do caso, qual o grau de risco que atribui ao caso? 

 Quais encaminhamento sugeridos para a mulher?

 A mulher concordou com os encaminhamentos?

 Demostra interesse em aderir aos encaminhamentos? 
51

Análise estruturada



Algo mais em relação ao FRIDA

52



Por que essas perguntas e não outras?

A escolha das perguntas foi fundamentada nos indicadores e instrumentos 
internacionais, especialmente no modelo português

Quantidade de perguntas reflete a parcimônia e está de acordo com o 
objetivo do instrumento de ser um suporte para a intervenção 

Preservar a privacidade da vítima, evitar a revitimização, oferecer 
respostas eficientes
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POR QUE ESSAS PERGUNTAS E NÃO OUTRAS?

Identificamos um conjunto de indicadores recorrentes

Identificamos perguntas que são semelhantes, mas não são padronizadas

As perguntas podem (e devem) ser adaptadas à finalidade do instrumento e as 

condições institucionais para sua aplicação 

Os modelos internacionais validam as perguntas a partir de dados empíricos.

No Brasil, a ausência de dados empíricos nos faz embasar as decisões em dados 

frágeis, em percepções da atividade cotidianas e inclusive usando as referências 

internacionais que nem sempre são adequadas à nossa realidade.
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PERGUNTA:  ALGUMA VEZ O(A) AGRESSOR(A) TENTOU ESTRANGULAR, 

SUFOCAR OU AFOGAR A SENHORA/VOCÊ?

DA: Does he ever try choke you? (Ele já tentou sufocar você?)

DASH: Has XXX ever attempted to strangle/choke/drown you? (XXX já tentou estrangular, sufocar ou afogar 
você?)

RVD 1L e 2L (Portugal): O/A ofensor/a já tentou estrangular, sufocar afogar a vítima ou outro familiar?

Justificativa: 
De acordo com AMCV (2013) “o estrangulamento é uma forma comum dos agressores matarem as vítimas”
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Sistema de Informação de Mortalidade – SIM

Entre 2006 e 2016:  83.658 homicídios de mulheres : 5,48% (4590 mortes) por estrangulamento, 

enforcamento, sufocamento.

Em 246 a morte ocorreu por afogamento. 

PCSVDFMulher

10 mil mulheres entrevistadas nas 9 capitais do NE: 27% sofreram estrangulamento pelos parceiros/ex-

parceiros
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5,58% dos casos



Quem aplica?

Serviços e profissionais que integram as redes de serviços de 

atendimento às mulheres em situação de violência nas áreas da 

assistência psicossocial e jurídica, segurança pública, saúde e justiça.
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QUEM APLICA?
“ ... a avaliação de risco, na atualidade, conforme alerta 

Jaquelyn Campbell (2001), compete a todos os 

profissionais que atendem mulheres em situação de 

violência perpetrada por parceiro íntimo. Em qualquer 

atendimento dispensado a esse público, questões de 

segurança devem ser identificadas e, quando necessário, 

elaborada uma estratégia de proteção para a mulher e 

familiares (Bograd & Mederos, 1999; Haddock, 2002; 

Greene & Boro, 2002; Walker, 2009, 1999). (MEDEIROS, 

2015, p. 65)



Quem aplica?

Pode ser auto aplicado?

Não identificamos experiências internacionais que respaldem essa 

alternativa

Consideramos que

A auto aplicação pode ser um obstáculo para as mulheres que não 

apresentam condições de compreender as perguntas e a relevância da 

informação prestada.
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O FRIDA é um instrumento para esclarecimento das mulheres

sobre a situação de risco em que se encontram. A aplicação

dialogada favorece ao profissional o reconhecimento de sinais de

negação e/ou naturalização da violência
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O atendimento às mulheres em situação de violência de gênero deve ser pautado pelos 

princípios éticos de

respeito à privacidade e intimidade, não revitimização, confidencialidade das 

informações

A mulher no centro das decisões como estratégia de fortalecimento para a 

saída da situação de violência em que se encontra. 

. 

Suas informações, opiniões e necessidades deverão ser sempre levadas em consideração 

no atendimento e na definição dos encaminhamentos.
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Escuta respeitosa e livre de julgamento de valor e estereótipos de gênero são condições para 
o bom atendimento e fundamentais para a compreensão do risco a que a mulher está 
exposta

A interseccionalidade de gênero, raça/cor e classe são fatores estruturantes que 
potencializam o risco da violência porque interferem com o acesso a direitos e à justiça.  

Combater a discriminação no acesso a direitos, os estereótipos de gênero, raça/cor são 
ações prioritárias.

A omissão do Estado em garantir condições para a proteção das mulheres em situação de 
violência baseada no gênero é, ela mesma, uma violação de direitos humanos. 
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Devida Diligência e os direitos das vítimas diretas e 

indiretas

2015 

• Realização

SPM/PR

ONU Mulheres

• Apoio 

Governo da Áustria
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Quando será aplicada a avaliação de risco?

A avaliação de risco deve ser tão dinâmica quanto o próprio fenômeno da 
violência

Aplicada no primeiro contato que uma mulher estabeleça com o serviço, 

qualquer que seja a porta de entrada da rede.

Reaplicada nos contatos seguintes: avaliação baseada nas condições mais atuais 
que a mulher estiver vivendo 
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Profissional qualificado para atendimento de mulheres em situação de 

violência

Treinado para o uso do instrumento de avaliação, classificação e gestão do 

risco

Compromissos das instituições com os protocolos e condições para 

realização dos atendimentos e encaminhamentos
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Quais as condições para a aplicação da avaliação de risco?
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A análise das falas dos participantes demonstrou a necessidade de

capacitação dos profissionais da rede de atendimento para que

ampliem sua compreensão sobre o papel de cada ator dessa rede

na realização da avaliação de risco. É preciso ampliar a

compreensão do papel de cada serviço e superar desentendimentos

sobre quem deve fazer a avaliação de risco, pois avaliar riscos não

é tarefa que compete somente aos profissionais da Segurança

Pública, do Judiciário e do Ministério Público. Avaliar riscos é

importante para orientar a ação institucional, bem como para

promover a conscientização da mulher sobre o perigo vivenciado

por ela. Por isso, deve ser uma tarefa continuada e sistematizada.

(MEDEIROS, 2015, P.65)



O FRIDA adota o modelo de avaliação estruturada. 

Para avaliar é preciso ter um parâmetro: o formulário oferece 

uma escala que ajuda a planejar a resposta para cada caso de 

forma mais eficiente
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Podemos não classificar o risco?
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Qual a importância da Avaliação de Risco?Todos os participantes da pesquisa concordam que seria importante 

ter orientações específicas sobre como conduzir uma avaliação de 

risco. A ausência de parâmetros gera dúvidas e angústia nos 

profissionais. Faltam parâmetros para orientar a análise dos dados 

obtidos nas entrevistas com as mulheres em situação de violência. 

Alguns participantes da pesquisa consideram viável a existência de 

diretrizes únicas sobre avaliação de risco que possam ser usadas 

por todos os profissionais da rede (...) , havendo diferença na forma 

pela qual será planejada a intervenção pelos profissionais dos 

diversos serviços de atendimento. (MEDEIROS, 2015, p. 64) 

(grifos meus)



Classificação do  Nível de Risco
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Estudo sobre a aplicação da Avaliação de Risco em Portugal

(RVD 1L)

Ano Número Classificação Risco

Elevado Médio Baixo

2015 28.866 24% 50% 26%

2016 27.075 22% 50% 28%

2017 27.003 21% 51% 27%
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A avaliação sistemática do risco oferece uma visão global 

do problema e permite a aplicação de medidas mais 

adequadas e a formulação de políticas públicas mais 

eficientes



Gestão do Risco : A rede em ação
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A avaliação de risco poderá ser iniciada em qualquer serviço da rede de atendimento e 

será reaplicada no fluxo dos atendimentos

Não há um fluxo fixo de encaminhamentos que dependem de

 qual serviço dará início aos procedimentos 

 quais serão priorizados (segundo a gravidade do risco). 

 realidade de oferta de serviços em cada localidade 

 necessidades apresentadas caso a caso



Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça (MPDFT, 2018, p. 13-15). 

Medidas de Intervenção e/ou Monitoramento dos Riscos

Provável risco moderado

• informações à vítima sobre a rede de apoio psicossocial local, para demanda espontânea;

• encaminhamento do suposto agressor a programa de reflexão psicossocial;

• Medidas protetivas de urgência e continuidade do processo criminal , caso necessário

Provável risco grave

• Encaminhamento do caso ao serviço psicossocial de atenção às mulheres

• Encaminhamento do suposto agressor a programa de reflexão psicossocial;

• Realização do estudo psicossocial,monitoração da situação de risco pelo serviço

psicossocial

• Medidas protetivas de urgência e continuidade do processo criminal
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Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça (MPDFT, 2018, p. 13-15). 

Medidas de Intervenção e/ou Monitoramento dos Riscos

Provável risco extremo

• Encaminhamento à casa abrigo

• Policiamento Especializado da Polícia Militar do DF (PROVID/PMDF)

• Encaminhamento ao serviço psicossocial de atenção às mulheres

• Atribuição de prioridade nos diversos serviços, inclusive nas intimações judiciais;

• Encaminhamento do suposto agressor a programa de reflexão psicossocial;

• Encaminhamento às redes locais de atendimento à mulher para estudo do caso;

• Decretação da prisão preventiva e/ou produção antecipada de provas, bem como

requerimento de monitoramento eletrônico do autor;

• Avaliação de eventual desconsideração de retratação da vítima em caso de ameaça
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Diretrizes para Implementação  da Avaliação de Risco

• Etapa 1

• Identificação de instituições parceiras

• Pactuação do projeto: compromisso de todos

• Etapa 2
• Construção de protocolos conjuntos de atuação (documentos e fluxos)

• Protocolos de e acompanhamento dos casos

• Pactuação da gestão de risco

• Capacitação de todos os profissionais e treinamento específico para avaliação e gestão do risco

• Etapa 3

• Implementação experimental: pré-teste do instrumento, dos protocolos e fluxos. Monitoramento e 
avaliação dos resultados obtidos. Revisão dos instrumentos, protocolos e fluxos. 74
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