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1. FINALIDADE
Regular a gestão de eventos operacionais no CBMERJ, principalmente os de longa duração e
complexidade, orientando as ações de todos os integrantes da Corporação.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Considerando a análise de diversas operações realizadas pela Corporação e a constatação da
necessidade premente de otimizar as ações no cenário sinistrado, bem como confeccionar um guia
de consulta rápida para orientar a conduta do Comandante de Operações e dos demais agentes
envolvidos nos diversos eventos;
Considerando a importância da adoção de uma linguagem única nas operações, bem como sua
difusão à tropa de forma clara e objetiva;
Considerando a oportunidade de criação de um mecanismo de controle gerencial baseado em
metodologias existentes, fazendo uso de conceitos tácitos, bem como de ações realizadas de forma
empírica com o objetivo principal de “Administrar por Objetivos”, definindo claramente a estratégia
e as ações táticas a serem implementadas, bem como seus responsáveis;
E, finalmente, considerando que o presente POP busca estabelecer uma aplicação operacional não
conflitante com as estruturas hierárquica e funcional, já consolidadas no CBMERJ, será descrito, a
seguir, o SCCO (Sistema de Comando e Controle Operacional), bem como seus objetivos e
operacionalização no CBMERJ.
3. SCCO (SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL):
O Sistema de Comando e Controle Operacional é uma ferramenta de gerenciamento de operações
que tem como finalidade realizar o planejamento, a organização, a execução e o controle das ações
no cenário sinistrado, privilegiando a gestão por objetivos e definindo, claramente, as diversas
funções e atribuições de todos os agentes envolvidos nas operações, bem como as ações a serem
executadas. É importante ressaltar que, para o desenvolvimento pleno dessa estrutura, é
fundamental o respeito incondicional às funções e atribuições dos agentes envolvidos, a fim de evitar
ordens duplicadas, retrabalho, descontrole, conflitos, dentre outros problemas.
O SCCO foi estruturado a partir do ICS (Incident Command System), com a inserção de NÍVEIS
OPERACIONAIS, os quais visam imprimir melhor aplicabilidade do Sistema na estrutura da
Corporação.
Levando‐se em consideração alguns fatores, tais como, a complexidade das operações, o efetivo da
Corporação e, consequente, a diversidade das guarnições, além do nível de estresse a que os
socorristas são submetidos durante o evento, fica flagrante a necessidade da realização de
treinamentos voltados para a aplicação deste Sistema, que alcancem todos os componentes das
equipes de socorro (fig.1).
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Fig. 1‐ Esquema de funcionamento do SCCO.
Fonte: EMG
3.1 ICS (INCIDENT COMMAND SYSTEM):
O Incident Command System é uma ferramenta idealizada e executada, inicialmente, pelo Serviço
Florestal Americano (USDA‐FS) para responder a uma série de situações que redundaram em perdas
de vidas e bens durante os incêndios florestais no estado da Califórnia nos Estados Unidos da
América na década de setenta. Estas condições refletiam a falta de padronização de ações realizadas
por uma diversidade de agências de resposta aos incêndios florestais, tais como corpos de bombeiros
municipais, voluntários e federais, com especialização em combate a incêndios florestais, o que
resultou na falta de coordenação e diversidade inadequada de recursos, bem como problemas
relativos às competências decorrentes das diferentes atribuições legais das agências, tendo como
consequência, uma resposta inadequada e desordenada, desperdiçando parte significativa do
poderio operacional empregado. Assim surgiu o ICS: de uma adversidade administrativa/operacional
e com o objetivo básico de estabelecer uma forma de gestão coerente e consonante com os ditames
administrativos das diversas agências envolvidas.
O ICS deve levar em consideração dois fatores: a modularidade e o alcance de controle. A
modularidade nos oferece uma estrutura compartimentada do sistema (organograma) e possibilita a
sua adequação, conforme a particularidade de cada evento. Em palavras simples: não se trata de um
organograma fixo que informa quais posições devem ser necessariamente preenchidas, e sim uma
moldura na qual o Comandante de Incidentes poderá ter clara noção do que é necessário ou não
para responder ao evento.
O alcance de controle visa o melhor gerenciamento dos processos para que não haja perda de
informações, solução de continuidade nas ações, etc. Para tanto, os manuais existentes orientam
para que, no máximo, sete posições se reportem ao decisor imediato.
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Observe‐se, também, que uma organização bem montada deve ser estruturada a partir das
necessidades operacionais, ou seja, a primeira “caixa” a ser pensada é a de OPERAÇÕES, e as suas
características irão determinar a complexidade do PLANEJAMENTO, o porte da LOGÍSTICA, se as
ações serão onerosas e necessitarão de FINANÇAS, ativando, se for o caso, estas caixas, nesta ordem.
Além disso, dependendo das circunstâncias, deve‐se, também, estabelecer contato com as demais
agências, avaliar se o público deve ter informações periódicas, avaliar as condições de segurança do
local onde trabalham os bombeiros, e assim por diante, ativando as caixas LIGAÇÃO, INFORMAÇÕES
e SEGURANÇA, respectivamente, do Staff de Comando.
Tendo em vista não ser objetivo deste trabalho a descrição das diversas “caixas” existentes no
organograma do ICS, bem como o funcionamento das mesmas, caberá ao leitor buscar tais
informações em literaturas específicas.
As principais peculiaridades deste trabalho em relação ao ICS, mundialmente conhecido, foram:
• Hierarquização dos elementos que compõem a força de trabalho e, consequente alocação dos
mesmos dentro do organograma funcional, respeitando‐se a linha de subordinação;
• Redução dos formulários a serem preenchidos, visando dar maior fluidez à operação.
3.2 NÍVEIS OPERACIONAIS:
Os níveis operacionais foram criados com o objetivo de melhor adaptar o ICS ao modelo
hierárquico, funcional e operacional da Corporação. Neles, busca‐se estabelecer a estrutura de
Comando e Controle, necessária a cada evento, bem como definir, em linhas gerais, as providências
que devem ser tomadas, de acordo com a sua evolução e a complexidade.
Através de uma análise estatística das operações no Estado do Rio de Janeiro, foi possível observar
que noventa por cento das operações correspondem a eventos de baixa complexidade. Nesses casos,
em virtude da rapidez com que são resolvidos, e, principalmente, do total controle exercido pelo Cmt
de Socorro sobre todos os aspectos que envolvem a operação, torna‐se desnecessária a
implementação formal do SCCO. Contudo, é fundamental que todos os militares envolvidos possuam
pleno conhecimento do sistema, a fim de que as ações sejam executadas com eficácia, e, no caso de
ser necessária a mudança de nível operacional, sem que haja solução de continuidade. Pelo exposto,
tais eventos são classificados no nível I.
No entanto, resta, ainda, classificar as operações de média e alta complexidade, com
desdobramentos que exijam a aplicação de um aparato logístico maior e, consequentemente, a
mobilização gradativa de estruturas organizacionais que passam pelo COCBMERJ, Comando de GBM,
Comando de CBA e, finalmente, Comando Geral da Corporação, as quais comporão os níveis II, III e
IV. Esta definição levou em consideração que tais setores são vocacionados para a operacionalidade,
além de possuírem em seus respectivos quadros, oficiais com capacitação estratégica, para fazerem
frente às demandas existentes nas operações de Bombeiro Militar (fig. 2).
Tendo em vista as características dos eventos, os quais podem assumir maiores ou menores
proporções durante o seu desenvolvimento, provocando a necessidade dos recursos mobilizados
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acompanharem essa variação, fica evidente a necessidade da mudança do Nível Operacional
instalado, tanto para mais, quanto para menos. Essa alteração deverá seguir as orientações abaixo:
• Percepção do Comandante de Operações em exercício;
• Iniciativa pessoal de uma autoridade BM hierarquicamente superior àquela que estiver
comandando a operação;
• Determinação do DGCCO/COCBMERJ;
• Determinação de superior hierárquico, respeitando‐se a linha de subordinação.
NOTA: O Bombeiro Militar, sendo mais antigo que o Cmt de Operações, ao comparecer a qualquer
evento e verificar a necessidade de assumir o comando do incidente, poderá fazê‐lo, desde que:
• Esteja trajando o EPI adequado à operação;
• Informe à DGCCO/COCBMERJ;
• Obedeça ao protocolo em vigor.
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Fig. 2 ‐ Fluxograma de acionamento da cadeia de comando.
Fonte: EMG
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3.2.1. NÍVEL I
É aquele em que o Comando do Incidente é exercido pelo Cmt de Socorro, seja este oficial ou praça.
Nestes eventos, não se faz necessária a ativação das caixas que compõem o referido sistema.
Neste nível, devido a uma quantidade reduzida de Bombeiros Militares no local do evento, o
funcionograma determina que o Comandante de Socorro exerça, cumulativamente, diversas
atividades relativas às funções da estrutura de ICS, tais como: Staff, Planejamento, Logística e
Finanças (fig. 3). Tal fato ocorrerá, naturalmente, sempre que definir as ações operacionais, organizar
turnos de trabalho, estabelecer procedimentos de segurança do trabalho, bem como providenciar
materiais operacionais, água e, eventualmente, alimentação, dentre outras ações.

Fig. 3 ‐ Organograma Nível I
Fonte: EMG
Um dos grandes problemas identificados nas Operações de Bombeiro Militar, que podem influenciar
diretamente no seu resultado, é a dificuldade de controle de pessoal e material disponíveis no local do
evento, principalmente daqueles que chegam depois de estabelecido o socorro. Sendo assim, neste
nível de gestão, como não há previsão da instalação de Posto de Comando, o Comandante do Socorro
deverá, ainda na Unidade, definir uma viatura, preferencialmente aquela em que o condutor não
exerça outras funções, que será denominada VIATURA – REFERÊNCIA, e para a qual são definidas as
seguintes atribuições:
• Manter o Controle de pessoal, viaturas e equipamentos, tanto os empregados quanto os
disponíveis no Teatro de Operações, através do registro em formulário específico;
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• Servir como ponto de referência para a apresentação de militares, viaturas, equipamentos e
ferramentas destinados à Operação. Quando não houver a possibilidade do Comandante do
socorro perceber, imediatamente, a chegada do apoio, informá‐lo, preferencialmente, via
rádio, e, se for o caso, transmitir as orientações recebidas para o militar responsável;
• Sempre que necessário, estabelecer a ligação entre o Comandante do Socorro e outras
estruturas operacionais do CBMERJ, tais como SsCO e COCBMERJ.
Outro aspecto extremamente importante para o desenvolvimento das operações é o
estabelecimento de um Sistema de Comunicações no local sinistrado, salientando‐se que é uma das
ações prioritárias. Para tanto, logo após a assunção do serviço, o Comandante do Socorro, deverá
providenciar a distribuição dos aparelhos de rádio portáteis disponíveis na Unidade, destinando‐os ao
próprio, aos chefes de guarnição e ao condutor da viatura‐referência (fig. 4).
As providências apresentadas anteriormente, quando bem aplicadas, permitem que as operações
transcorram com mais objetividade, menos perda de tempo, e, consequentemente, maior eficácia.
Além disso, viabilizam uma mudança de Nível menos traumática, pois imprimem maior organização.
Apesar de, normalmente, as ocorrências serem resolvidas com a primeira resposta, nos casos em
que o Comandante do Socorro perceber que assumiram maiores proporções, exigindo a aplicação de
um maior aparato e, consequentemente, o aumento da estrutura de Comando e Controle,
acompanhada da mudança de nível, deverá, imediatamente e concomitante ao pedido de apoio
logístico (materiais, equipamentos e viaturas), informar a situação ao Cmt da sua Unidade e ao
COCBMERJ, que irá enviar o Coordenador de Operações e solicitar a presença do Cmt do GBM no
local, acompanhado dos seus oficiais, além de informar ao Cmt do CBA, para que fique em regime de
sobreaviso e monitore a operação.
O Comandante do Socorro deverá apresentar ao Oficial, para o qual passará o Comando, todas as
informações relativas ao cenário, abordando, principalmente, os aspectos que envolvem pessoal,
logística e tática empregada.
3.2.1.1 Procedimentos Nível l
Caberá ao Oficial de Operações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar o reconhecimento do local, avaliando a necessidade de Apoio Operacional;
Estabelecer a VIATURA‐REFERÊNCIA;
Estabelecer o socorro em local seguro, definindo as zonas quente , morna e fria;
Estabelecer com as equipes envolvidas as rotas de entrada e saída de viaturas operacionais e
de apoio;
Isolar a área do evento, restringindo o acesso de pessoas estranhas ao Corpo;
Distribuir os rádios às equipes conforme tática operacional a ser empregada;
Zelar pela utilização de EPI por todos os BM na área quente;
Estabelecer ciclos operacionais, se for o caso, realizando todos os planejamentos necessários;
Desobstruir vias com a maior rapidez possível, minimizando os transtornos à população;
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Manter a DGCCO informada sobre o evento e possível evolução negativa;
Aplicar as condutas técnicas e táticas adquiridas em sua formação para a solução do evento
adverso; Dispensar do local de socorro os recursos materiais e humanos não mais necessários
à operação, cuidando para o restabelecimento do poder operacional do CBMERJ.
Dispensar do local de socorro os recursos materiais e humanos não mais necessários à
operação, cuidando para o restabelecimento do poder operacional do CBMERJ.
Cuidar para que a desmobilização ocorra de maneira coerente, evitando o retrabalho caso o
evento não evolua ou solicitar o acionamento do nível II, caso contrário;
Com a chegada do Coodernador de Operações / Cmt do Grupamentoda área operacional
onde ocorre o evento, no caso de mudança de nível, apresentar relatório objetivo sobre os
procedimentos operacionais em andamento, nivelando as informações com o novo C.I.;
Aguardar as ordens do novo CI.

Fig. 4‐ Quadro de Organização Operacional Nível I
Fonte: EMG

3.2.2. NÍVEL II
É aquele em que o Comando do Incidente é exercido pelo Coordenador de Operações ou
Comandante da OBM. Caso o Coordenador de Operações chegue primeiro ao evento, assumirá a
função de Cmt do Incidente até a chegada do Cmt da OBM (fig. 5). À chegada do referido Cmt, passará
o comando e assumirá, então, as funções de Planejamento e Logística, sendo, também, o elo com o
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COCBMERJ, para fins de solicitação de recursos para o evento. Cabe lembrar que o Cmt do CBA deverá
ser, permanentemente, informado sobre a situação.
O comandante da OBM, ainda em deslocamento para o evento, deverá acionar o seu
Subcomandante Operacional, determinando que estabeleça contato com os oficiais da Unidade, e
compareça com os mesmos no local sinistrado. Devendo ser preservados, se possível, aqueles que
entrarão de serviço nos dois próximos dias. Os Oficiais convocados assumirão as funções previstas no
SCI, de acordo com as necessidades apresentadas.

Fig. 5 ‐ Organograma Nível II
Fonte: EMG
Neste nível de gestão, o Coordenador de operações ou o Cmt do GBM, chegando ao local do
evento, deverá familiarizar‐se sobre o seu desenvolvimento, as medidas adotadas, bem como pessoal
e materiais disponíveis. Simultaneamente, determinará a montagem do Posto de Comando (PC), que
será a referência de Comando e Controle local, e onde ficarão baseadas as estruturas administrativas
da Operação (fig. 6).
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RECURSOS MATERIAIS – POSTO DE COMANDO
Sistema de som

Tenda com toldo

Viatura AR

Iluminação PC

Rádios portáteis

Reboque pino/bola

Gerador PC

Rádio fixo da vtr

Materiais operacionais

Régua de tomadas 110v

Tablet/I‐pad

Megafone

Mesa dobrável 4 lug.

Placa de identificação PC

Kit 1ºs Socorros

Flip‐chart

Mapa de Força

Binóculo

Prancheta

Mapa Viaturas

Cones

Materiais de escritório

Mapas naturais operacionais

Fita de isolamento

Fig. 6 – Posto de Comando Básico e Relação‐Carga de Materiais ‐ ilustrativo
Fonte: EMG
Nessa fase, deverá ser fortalecida a rede de comunicações, bem como a estrutura de controle sobre
todos os recursos materiais e humanos no Teatro de Operações, realizando o necessário check‐in e
check‐out. Também, o Comandante do Incidente providenciará para que seja estabelecido um local
para Área de Espera (AE), uma Área de Concentração de Vítimas (ACV), se for o caso, além do fluxo de
entrada e saída de viaturas do Teatro de Operações. Caso perceba a necessidade de reclassificação de
Nível, deverá fazê‐lo, informando ao COCBMERJ, que determinará a presença do Cmt CBA (fig. 7).
No PC, além dos materiais descritos acima, deve ser alocado, também, o Quadro de Situação
Operacional.
3.2.2.1 Procedimentos Nível ll
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Ao Coordenador de Operações/ Cmt de OBM, através de ação própria ou de militares designados por
ele, caberá:
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reavaliar o cenário;
Estabelecer o Posto de Comando;
Redistribuir as atribuições dos oficiais intermediários e/ou subalternos presentes, utilizando
os métodos de gestão operacional em vigor;
Redefinir, se for o caso, a área quente, morna e fria, buscando a preservação dos perímetros
estabelecidos. Sempre que necessário, buscar o auxílio de outras agências (Especialistas
Técnicos, Polícia Militar, Guarda Municipal, dentre outras);
Com a chegada do Cmt do Grupamento da área operacional onde ocorre o evento, apresentar
relatório objetivo sobre os procedimentos operacionais em andamento, nivelando as
informações com o novo C.I., além de assumir, imediatamente, a função de oficial de
planejamento/logística da operação;
Zelar pela utilização de EPI por todos os BM na área quente, com cessão de EPI para técnicos e
autoridades civis, caso necessário;
Rever o Plano de Comunicações utilizado na operação, adequando‐o às necessidades;
Orientar as equipes a fazer, obrigatoriamente, check‐in, imediatamente à chegada ao evento,
e check‐out, ao se ausentar do local onde ocorre o sinistro, providenciando para que, tanto os
militares quanto os materiais, equipamentos e viaturas, sejam controlados.
Buscar as ações necessárias para que sejam satisfeitas as necessidades fisiológicas dos
militares envolvidos na operação;
Viabilizar o entendimento entre o CBMERJ e outras Agências;
Reavaliar as condutas técnicas e táticas empregadas, determinando novas ações, se for o
caso;
Estabelecer ciclos operacionais, se for o caso, realizando todos os planejamentos necessários;
Quando necessário, prestar esclarecimentos, através da mídia, conforme orientações da
Assessoria de Comunicação Social;
Avaliar a necessidade de reclassificar o nível do incidente, informando ao COCBMERJ, se for o
caso;
Dispensar do local de socorro os recursos materiais e humanos não mais necessários à
operação, cuidando para o restabelecimento do poder operacional do CBMERJ.
Cuidar para que a desmobilização ocorra de maneira coerente, evitando o retrabalho, caso o
evento não evolua, ou solicitar o acionamento da fase III, se houver evolução;
À chegada do Cmt CBA, passar o comando do incidente e informar quanto aos objetivos
alcançados e o (s) que se espera(m) alcançar, nivelando‐o quanto ao andamento da operação;
Aguardar ordens do novo Cmt de Incidente.
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Fig. 7‐ Quadro de Organização Operacional Nível II
Fonte: EMG
3.2.3. NÍVEL III
É aquele em que o Comando do Incidente é exercido pelo Comando do CBA correspondente à área
operacional onde está ocorrendo o evento (fig. 8).
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Fig. 8 ‐ Organograma Nível III
Fonte: EMG
Neste nível de gestão, o COCBMERJ ou o próprio Cmt do GBM envolvido no evento, acionará o Cmt do
CBA e este, o seu Chefe do Estado‐Maior que, imediatamente, convocará os Chefes de Seção, os quais
assumirão as funções de Staff, Planejamento, Logística e Finanças (fig. 9). É importante frisar que os
oficiais citados deverão se interar sobre todos os aspectos que envolvem a ocorrência.

3.2.3.1 Procedimentos Nível lll
Ao Comandante do CBA, através de ação própria ou de militares designados por ele, caberá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reavaliar o cenário e dar continuidade às ações operacionais;
Redistribuir as atribuições dos oficiais presentes, utilizando os Chefes de Seção do Estado‐
Maior do CBA, evitando o acúmulo de funções, sempre que possível;
Quando necessário, prestar esclarecimentos, através da mídia, conforme orientações da
Assessoria de Comunicação Social;
Acionar, se for o caso, o Hospital de Campanha para o evento;
Caso o evento possua múltiplas vítimas envolvidas, criar um local de triagem, classificando‐as
conforme protocolo start em vigor;
Criar corredores de entrada e saída de viaturas, principalmente ambulâncias, para facilitar o
acesso à área de triagem de vítimas;
Acionar o CESTAD para promover a integração com o Posto de Comando instalado, a fim de
gerenciar as informações no âmbito da Defesa Civil Estadual;
Providenciar um ambiente de refeitório e alojamento para a operação de longa duração;
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Designar oficial para repassar todas as informações relativas à operação e fazer as
atualizações de cenário periodicamente, bem como a operacionalização de todas as ordens
emanadas;
Manter o Comando Geral e o COCBMERJ informados sobre todas as informações relevantes;
Estabelecer ciclos operacionais, se for o caso, realizando todos os planejamentos necessários;
Reavaliar as condutas técnicas e táticas empregadas, determinando novas ações, se for o
caso;
Avaliar a necessidade de reclassificar o nível do incidente, informando ao
COCBMERJ/COMANDO GERAL, se for o caso;
Dispensar do local de socorro os recursos materiais e humanos não mais necessários à
operação, cuidando para o restabelecimento do poder operacional do CBMERJ.
Cuidar para que a desmobilização ocorra de maneira coerente, evitando o retrabalho, caso o
evento não evolua, ou solicitar o acionamento da fase IV, se houver evolução;
À chegada do Subcmt Geral, passar o comando do incidente e informar quanto aos objetivos
alcançados e o (s) que se espera(m) alcançar, nivelando‐o quanto ao andamento da operação.
Aguardar ordens do novo Cmt de Incidente.

Fig. 9‐ Quadro de Organização Operacional Nível III
Fonte: EMG

3.2.4. NÍVEL IV
É aquele em que a operação atingiu o ponto máximo de complexidade, sendo o Comando do
Incidente exercido pelo Subcmt Geral do CBMERJ (fig. 10). Este quadro fica caracterizado quando o
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evento atingir mais de uma Área Operacional ou em ocorrências de grande magnitude, que exijam a
necessidade da utilização plena da estrutura do SCCO, com a mobilização de Oficiais Superiores, no
posto de Coronel, para exercerem as funções de Staff, Operações, Planejamento e Logística (fig. 11).

Fig. 10 ‐ Organograma Nível IV
Fonte: EMG

3.2.4.1 Procedimentos Nível lV
Ao Subcmt Geral do CBMERJ, através de ação própria ou de militares designados por ele, caberá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reavaliar o cenário e dar continuidade às ações operacionais;
Designar os oficiais Superiores, no posto de Coronel, para comporem a nova estrutura de
Comando, Coordenação e Controle, mantendo os oficiais anteriormente designados como
adjuntos, a fim de facilitar a continuidade das diversas ações em curso;
Manter atualizadas todas as informações relativas à operação;
Manter o Cmt Geral informado, diuturnamente, sobre o andamento das operações;
Estabelecer contato com escalões de outras Agências, capazes de suprir eventuais
necessidades, proporcionais à magnitude do evento, tais como, IML avançado da PCERJ,
Hospitais de Campanha, Aeronaves de Asa Fixa ou Rotativa das Forças Armadas, etc.;
Reavaliar as condutas técnicas e táticas empregadas, determinando novas ações, se for o
caso;
Reestruturar a Seção de Comunicação Social, fortalecendo‐a, a fim de fazer frente às
demandas da Sociedade e da Mídia;
Dispensar do local de socorro os recursos materiais e humanos não mais necessários à
operação, cuidando para o restabelecimento do poder operacional do CBMERJ.
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Cuidar para que a desmobilização ocorra de maneira coerente, evitando o retrabalho.

Fig. 11‐ Quadro de Organização Operacional Nível IV
Fonte: EMG

Nota: Os procedimentos elencados para cada Nível Operacional foram apresentados de maneira
didática, e buscam orientar o Comandante do Incidente. Sendo assim, não possuem o caráter
restritivo, podendo ser tomadas outras medidas, julgadas necessárias para a solução do evento
adverso.
4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
4.1. DEFINIÇÕES
• Quadro de Situação da Operação – quadro montado no PC que tem a função de mostrar, de
forma atualizada, as principais informações da operação.
•

Regime de sobreaviso‐ período em que o bombeiro militar deverá se manter em condições
de acionamento rápido com seu EPI completo com todos os equipamentos de comunicações
disponíveis para contato.
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Protocolo Start ‐ método desenvolvido para o atendimento de ocorrências com múltiplas
vítimas, pois permite a rápida identificação daquelas vítimas que estão em grande risco de
vida, seu pronto atendimento e a prioridade de transporte dos envolvidos mais gravemente
feridos.

4.2. ABREVIATURAS
• CI‐ Comandante de Incidente
• USCG‐ Guarda Costeira Americana
• ICS‐ Incident Command System
• PC‐ Posto de Comando
• AE – Área de Espera
• ACV – Área de Concentração de Vítimas
• TO – Teatro de Operações
• EPI – Equipamento de Proteção Individual
• Staff‐ Grupo de oficiais que serão responsáveis
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