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Segunda Feira        /       /  
 

Terça Feira        /       / 

 Manhã Tarde Noite  Manhã Tarde Noite 

Confusão    Confusão    

Irritabilidade    Irritabilidade    

Revolta    Revolta    

Ameaça Verbal    Ameaça Verbal    

Ameaça de 
agressão físicas 

   Ameaça de agressão 
físicas 

   

Agressão contra 
objectos 

   Agressão contra 
objectos 

   

TOTAL    TOTAL    

 

Quarta Feira         /       /  
 

Quinta Feira         /       / 

 Manhã Tarde Noite  Manhã Tarde Noite 

Confusão    Confusão    

Irritabilidade    Irritabilidade    

Revolta    Revolta    

Ameaça Verbal    Ameaça Verbal    

Ameaça de 
agressão físicas 

   Ameaça de agressão 
físicas 

   

Agressão contra 
objectos 

   Agressão contra 
objectos 

   

TOTAL    TOTAL    

 

Sexta Feira         /       /  
 

Sábado         /       / 

 Manhã Tarde Noite  Manhã Tarde Noite 

Confusão    Confusão    

Irritabilidade    Irritabilidade    

Revolta    Revolta    

Ameaça Verbal    Ameaça Verbal    

Ameaça de 
agressão físicas 

   Ameaça de agressão 
físicas 

   

Agressão contra 
objectos 

   Agressão contra 
objectos 

   

TOTAL    TOTAL    

 

Domingo         /       / 
 

Instruções breves: avalie o utente durante o período de 48 horas (após 

admissão), nas primeiras 2 horas de cada turno. À ausência de 
comportamento é atribuído um score 0. À presença de comportamento é 
atribuído score 1. O score máximo obtido é 6 (TOTAL). Se o comportamento 
é normal para um utente bem conhecido, só o aumento desse 
comportamento tem score 1; ex.: se um utente bem conhecido está 
normalmente confuso (está assim há um longo tempo) isto obtém um score 
0. Se for observado um aumento da confusão isto obtém score 1. 

 Manhã Tarde Noite 

Confusão    

Irritabilidade    

Revolta    

Ameaça 
Verbal 

   

Ameaça de 
agressão 
físicas 

   

Agressão 
contra 
objectos 

   

TOTAL    

 

Nome (Iniciais):  _______ 

Nº (Cama )          ______ 

Data Admissão ________ 
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Interpretação e Operacionalização 
 
 

Interpretação do Score: 

Score = 0  O risco de violência é pequeno. 

Score=1-2 O risco de violência é moderado. Devem ser tomadas medidas 

preventivas. 

Score>2  O risco de violência é muito elevado. Devem ser tomadas 

medidas preventivas e desenvolvido um plano de controlo de potencial violência. 

 
 
 
Operacionalização dos comportamentos/itens: 
 

Itens Operacionalização 

 
Confusão 
 

O doente apresenta-se confuso e desorientado. Pode não ter a 
noção do tempo, do lugar ou das pessoas. 

Irritabilidade 
 

O doente facilmente se aborrece ou se irrita, é incapaz de tolerar a 
presença de outros. 

Revolta O doente apresenta um comportamento manifestamente 
“barulhento” ou ruidoso (por exemplo: bate portas, grita ao falar 
etc). 

Ameaça de agressão 
verbal 

O doente apresenta uma expressão verbal que seja mais do que 
apenas um levantar de voz, apresentando intenção real para 
intimidar ou ameaçar uma outra pessoa (por exemplo: ataques 
verbais, abuso, chamar nomes, comentários verbais “rosnados” de 
uma maneira agressiva). 

Ameaça de agressão 
física 

O doente apresenta uma intenção real para ameaçar fisicamente 
uma outra pessoa (por exemplo: agarrar a roupa, levantar o braço, 
perna ou pé, cerrar o punho ou erguer a cabeça em direcção aos 
outros). 

Agressão contra 
objectos 

O doente dirige um comportamento agressivo contra um objecto 
(por exemplo: atirar indiscriminadamente um objecto; bater ou 
partir vidros, pontapear, bater ou cabecear um objecto, ou a 
destruição de mobiliário). 
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