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DICAS DE EMERGÊNCIA 

Método DECIDA
O protocolo de atendimento à emergência com 

produtos perigosos (DECIDA) é um método sis-
temático de tomada de decisão, que foi criado pelo 
norte-americano Ludwig Benner. A tomada de deci-
são em uma emergência necessita de um diagnósti-
co sustentado em critérios técnicos e operacionais 

bem elaborados e definidos, visando à minimização 
dos riscos para as equipes na fase operacional do 

atendimento emergencial. A expressão DECIDA é 
uma abreviatura fácil de lembrar durante a tomada 
de decisão, com vistas a oferecer um atendimento 

seguro e eficaz. 

Fonte: Marco Aurélio Rocha, especialista em Saúde e Segurança do Trabalho e em Gestão de Emergências e Desastres, pós-graduado em Toxicologia, mestrando em Prevenção de 
Riscos, capacitado em Comando de Emergências e Gerenciamento de Emergências com Armas Químicas, Biológicas e Nucleares.

stimar o dano provável e as consequências se a 
intervenção não for executada 

Devemos levar em consideração os possíveis danos se não fos-
se executada ação operacional. Portanto, deve-se conhecer as ca-
racterísticas e comportamentos dos produtos perigosos envolvidos.

etectar a presença e 
classificação do produto perigoso 

Primeiramente, é necessário identificá-lo e classificá-lo o mais bre-
ve possível, antes de tomar qualquer ação que possa colocar em 
risco a equipe de resposta. 
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Constituir estes objetivos envolve o reconhecimento do local da 
ocorrência, com vistas a avaliar a emergência como um todo, bem 
como os danos prováveis sem intervenção, sendo as prioridades: 
garantir a segurança de todos os envolvidos, minimizar os possíveis 
impactos ambientais e proteção à propriedade. 

onstituir os objetivos primários e importantes 
para o atendimento C

dentificar as opções disponíveis 
para realizar a ação 

Para isto, devemos considerar os recursos humanos, materiais, lo-
gísticos e de apoio disponibilizados na frente de atendimento. A 
emergência pode piorar e sair do controle se perdermos tempo de-
masiado planejando ações sem que tenhamos os recursos neces-
sários.
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esenvolver a melhor opção a seguir 
Devemos escolher a melhor opção de atuação. No decorrer da 
ocorrência, poderão surgir várias alternativas e caberá ao coman-
dante da emergência, em conjunto com sua equipe, escolher aque-
la que ofereça menor risco e maior eficiência.
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Devemos avaliar o resultado dos procedimentos e implementarmos 
procedimentos para corrigirmos desvios, mesmo na fase de atendi-
mento da emergência. Após findar a emergência, a avaliação aju-
dará a diagnosticar os erros e falhas cometidas e ajustar os proce-
dimentos para futuras emergências. 

valiar o progresso da ação  A


