
GUIA DA FICHA DO COMANDO 

 MUITO BÁSICO BÁSICO EFICIENTE MUITO EFICIENTE COMPLETO PONTOS 
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L Vistoria externa 
Não realizou os 360° 
Nenhum risco identificado 

Avaliação deficiente 
360° incompleto 
Somente 50% dos riscos identificados 
Não totalmente neutralizados 

Vistoria 360° completa 
Identifica e neutraliza 50% dos riscos 

Vistoria 360° completa 
Todos os riscos identificados e 
neutralizados com demora 

Vistoria 360° completa 
Todos os riscos identificados neutralizados 
adequadamente sem atraso 

10 

Vistoria interna 
Não se aproximou para avaliar o 
interior 

Somente 50% dos riscos identificados 
Não totalmente neutralizados 

Realiza vistoria interna 
Identifica e neutraliza 50% dos riscos  

Avaliação interna adequada e todos os 
riscos internos identificados e 
neutralizados, mas com atraso 

Avaliação interna excelente com todos os 
riscos identificados e neutralizados 
imediatamente  

10 

Prioridades 
estabelecidas 

Não repassou as prioridades  
Prioridades repassadas, mas indevida ou 
com atraso. 

 
Todas as prioridades iniciais são repassadas 
adequadamente e sem atraso 

10 

Tipo de 
encarceramento 

Não estabelece o tipo de 
encarceramento 

Identificação errada do tipo de 
encarceramento e/ou em mais de 04 
minutos 

Tipo de encarceramento bem definido 
entre 03 e 04 minutos 

Tipo de encarceramento bem definido 
entre 02 e 03 minutos 

Tipo de encarceramento bem definido em 
menos de 02 minutos 

10 
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 Planos A e 
Emergencial 

 
Não houve plano definido 
 

Não houve plano de emergência  
Plano A inadequado 

Plano de emergência não adequado 
Planos confusos, plano A e de 
emergência não estão claros 

Plano de emergência estabelecido 
tardiamente 
Mudança no plano A 

Plano A e plano de emergência adequado e 
executável, estabelecidos durante a reunião. 

15 

Planejamento/ 
lesões 

 
 
 

O plano não leva em consideração a lesão 
da vítima 

O plano leva em consideração a lesão da 
vítima, mas é a terceira melhor opção. 

O plano leva em consideração a lesão da 
vítima, mas é a segunda melhor opção. 

O plano leva em consideração a lesão da 
vítima e é a melhor opção. 

15 

Progressão do plano 
 
Não houve progressão 
 

Progressão fraca ou plano não finalizado 
Operações técnicas finalizadas, mas sem 
espaço o suficiente. 

Operações técnicas finalizadas com espaço 
suficiente, mas sem tempo para extração. 

Operações técnicas finalizadas com espaço 
suficiente, vítima extraída com segurança e 
levada a lugar seguro. 

10 
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Posicionamento  
Mau posicionamento 
Sem controle sobre as ações 

Posicionamento adequado em alguns 
momentos 
Sem controle constante sobre as ações 

Bom posicionamento e controle das ações 
quase todo o tempo 

Excelente posicionamento e controle nas 
ações durante todo o tempo 

15 

Liderança 
Sem liderança da equipe 
Completamente perdido 

As ordens são ignoradas ou questionadas 
pela equipe 

Lidera a equipe, mas perde o controle 
ocasionalmente. 

Evidente autoridade e postura apropriada 
Apresenta grande confiança e a equipe segue 
suas ordens  

15 

Comunicação Sem comunicação com a equipe Comando autoritário 
A comunicação é adequada, mas sem 
feedback das ordens/informações 
repassadas 

Comunicação adequada e feedback 
suficiente, mas com atraso. 

Comunicação excelente com perfeito 
feedback sem demora. 

15 

Gerenciamento 
Sem gestão de equipe 
Nenhuma rotação da equipe 

 
Não detecta a necessidade de rotação 
da equipe 
A equipe reveza por iniciativa própria  

Boa percepção da carga do trabalho e 
verbaliza a necessidade de rotação da 
equipe.  

Excelente percepção da carga de trabalho e 
constantemente antecipa a falta de rotação 
da equipe. 

05 

Excesso de instrução 
Focado constantemente em ações 
específicas 
Perda da visão geral da operação 

 

Focado constantemente em ações 
específicas 
Perda ocasionalmente da visão geral da 
operação 

 
Ocasionalmente ajuda sem focar em ações 
especificas e mantem a visão geral da 
operação 

05 

Motivação e ritmo 
Não motiva a equipe 
O ritmo é lento e inconstante 

 
Motiva a equipe, mas não passa 
conforto durante toda a operação. 

 
Motiva a equipe constantemente e mantem o 
ritmo da equipe. 

05 

Confiança  
Mostra ocasionalmente desconfiança e 
censura a equipe 

Mostra alguma confiança na equipe, 
mas com excesso de detalhes técnicos. 

Mostra confiança na equipe, mas com 
alguns pronunciamentos de detalhes 
técnicos. 

Mostra total confiança na equipe, delega as 
ações e coordena a operação. 

05 

Comunicação com o 
médico 

Não se comunica com o médico 
Comandante não interage com o médico, 
apenas dá ordens. 

Interage suficientemente com o médico, 
mas não atende suas solicitações. 

Interage com o médico, interessado em 
atender suas sugestões, mas com algum 
atraso. 

Interage com o médico, interessado em 
atender suas sugestões, no tempo oportuno. 

10 
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Uso e controle de 
EPI 

Não se importa para o uso 
adequado de EPI. 
Graves questões de segurança. 

 
Cuidado para uso adequado de EPI. 
Equipe mostra utilização adequada, mas 
com falhas. 

Promove constante uso adequado de EPI, 
mas com retardo na confirmação. 

Promove constante uso adequado de EPI, 
sem falhas ou atrasos. 

10 

Controle de 
ferramentas 

Não controla o manuseio das 
ferramentas. 
Constantes falhas graves de 
segurança. 

Não controla manuseamento adequado da 
ferramenta. 
Ocasionalmente ocorrem falhas e não são 
corrigidas. 

Promove uso adequado das ferramentas 
durante a operação, mas com falhas que 
são corrigidas com atraso. 

Promove uso adequado das ferramentas 
durante a operação, mas com falhas que 
são corrigidas sem atraso. 

Promove uso adequado das ferramentas 
durante a operação, sem falhas ou atraso. 

10 

Organização do 
cenário 

Área de trabalho desorganizada e 
insegura. 
Riscos evidentes durante as 
operações. 

Área de trabalho desorganizada e com 
riscos menores durante a operação. 

Área de trabalho segura, mas com pouca 
organização. 
Mais de uma área com materiais. 

Área de trabalho bem segura e organizada, 
mas com falhas durante a operação. 

Área de trabalho perfeitamente segura e 
organizada durante a operação. 

10 

Prevenção de 
acidentes 

Nenhuma preocupação com o bem-
estar e possíveis riscos a segurança 
coletiva. 
Constantes falhas não corrigidas. 

Mínima preocupação com o bem-estar e 
possíveis riscos a segurança da vítima. 
Constantes falhas não corrigidas. 

Algumas preocupações com o bem-estar 
e possíveis riscos a segurança da vítima. 
Ocasionalmente falhas de segurança 
corrigidas com demora. 

Preocupações com o bem-estar e possíveis 
riscos a segurança da vítima. 
Ocasionalmente falhas de segurança 
corrigidas sem demora. 

Excelente preocupação com o bem-estar e 
segurança da vítima. Sem falhas ou atraso. 

15 


