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APRESENTAÇÃO 

 

O tema deste curso é a formação de Profissionais da Educação para Adoção 

de Estratégias Educativas e Preventivas para tomada de providências emergenciais 

em situações de risco numa Instituição de Ensino de EPT. 

O Curso de Extensão “Estratégias Educativas e Preventivas para Tomada de 

Providências Emergenciais em Situações de Risco numa Instituição de Ensino EPT - 

multiplicador” foi construído para colaborar com os profissionais da educação 

alcançando-lhes conhecimento e capacitando-os para utilização concreta dos 

conhecimentos sobre ações emergenciais para preservação da vida humana em 

uma instituição de Ensino EPT 

Sua concepção provém de pesquisa científica realizada com profissionais do 

Instituto Federal Farroupilha – Campus Panambi, oportunidade em que o grau de 

conhecimento prevencionista destes profissionais foi avaliado, posteriormente, foi 

formatado um produto para intervir no cenário diagnosticado, atendendo às 

carências identificadas, de maneira que o profissional da educação possa intervir 

com eficiência diante de situações de perigo. O produto, após aplicado, foi analisado 

e ajustado, tendo como resultado final o presente curso de extensão. 

O curso de extensão foi formatado para ser implementado pela própria 

instituição de ensino, pois seu conteúdo é multidisciplinar, por esta razão, o Instituto 

Federal pode conglobar docentes de várias áreas do conhecimento e técnicos 

administrativos para a ministração dos módulos aos alunos, bem como, formar seus 

próprios instrutores, multiplicando conhecimento prevencionista.  

De maneira complementar, propõe-se ainda, que os conhecimentos sejam 

solidificados por meio de treinamentos práticos, oportunidade em que, inicialmente 

sugere-se a solicitação de entes externos, tais como, o Corpo de Bombeiros Militar,  

SAMU e Secretaria de Saúde, os quais poderão apoiar a formação de 

multiplicadores do conhecimento prático.  

Desta feita, os módulos deste curso enfocaram nas ocorrências mais 

comuns no espaço pedagógico, de maneira que ao final o profissional da educação 

esteja capacitado para replicar o conhecimento dentre seus pares. 

A carga horária sugerida é de 20 horas aula, a qual pode ser estendida com 

a inclusão de atividades à distância e incremente de atividades práticas. 
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PROBLEMÁTICA 

 

Pouco se discute sobre rotinas preventivas e de segurança no espaço 

pedagógico e a capacitação dos profissionais da educação para gerir incidentes e 

cenários de crise. 

A ausência de uma cultura prevencionista na sociedade brasileira se deve 

em muito a inexistência de um ensino preventivo no âmbito escolar, diante disso o 

presente curso pretende intervir no cenário de segurança atualmente existente no 

ambiente escolar, alcançando conhecimentos aos profissionais da educação sobre 

procedimentos a serem adotados diante de crises surgidas nestes ambientes. 

A relevância do tema justifica-se pela variedade de riscos à vida humana 

existentes nestes espaços, os quais podem ser anulados por meio do domínio de 

técnicas preventivas e interventivas por parte dos profissionais da educação, os 

quais devem estar preparados para intervir de forma técnica nestas ocasiões, vez 

que, estão na posição de garantes da segurança das pessoas que frequentam o 

espaço físico no qual laboram. 

Outrossim, da amálgama de riscos à segurança das pessoas pode-se citar 

tanto riscos provocados por eventos da natureza, dos quais geralmente restam 

apenas ações de contenção, quanto riscos provocados por ações humanas, que 

ensejam ações profiláticas e reativas, e ainda riscos biológicos, que demandam 

intervenções preservativas, e riscos estruturais, passíveis de serem evitados com 

ações preventivas. 

Por conseguinte, exemplifica-se o rol de ameaças que podem acometer o 

espaço físico e/ou as pessoas ali existentes, dividindo em quatro categorias:  

a) riscos causados por eventos da natureza: eletrocussão por raios, 

enchentes, quedas de granizo, deslizamentos de terra, vendavais, tempestades, 

seca, friagem, etc; 

b) riscos causados por ações humanas: Intoxicação por plantas tóxicas, 

afogamento, engasgamento, acidentes com animais peçonhentos, insolação, 

queimaduras, hemorragias, sufocamento, quedas, fraturas ósseas, acidentes 

oculares, etc; 

c) riscos causados por fatores biológicos: crises convulsivas, acidentes 

vasculares cerebrais, infarto agudo do miocárdio, etc; 
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d) riscos causados pela estrutura física predial: acidentes com eletricidade, 

eletrocussão pela rede elétrica, acidentes em elevadores, incêndios, desabamentos, 

acidentes em escadas, acidentes em escadas rolantes, quedas de altitude de 

pessoas, etc. 

 Os tipos de sinistros e acidentes citados ocorrem diariamente nestas 

aglomerações, muitas vezes com resultados fatais, prova disso são notícias 

veiculadas diariamente na mídia nacional e internacional, culminando em tragédias, 

muitas vezes previsíveis, porém negligenciadas pelos gestores destes espaços. 

 Estas tragédias evidenciam a importância da capacitação dos profissionais da 

educação para agir nestas circunstâncias, de maneira a preservar suas próprias 

vidas e as vidas lhes confiadas em cautela durante o exercício da profissão. 

 Portanto, disseminar o saber prevencionista a estes profissionais é conditio 

sine qua non para sanar problemas e prover um ambiente saudável e seguro para 

aquela incolumidade. 
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OBJETIVOS 

  

Formar professores e servidores dos Institutos Federais para prevenir  

acidentes e para pronta-resposta  a sinistros no espaço pedagógico, frente aos 

riscos causados por eventos da natureza, por ações humanas, por fatores biológicos 

e pela estrutura física predial. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O presente curso será dividido em seis módulos e um simulado, totalizando 

20 horas aula, com enfoque na Educação Profissional e Tecnológica – EPT, por meio 

do:  

a) ensino integrado: englobando todos os profissionais da educação da 

instituição em torno da temática estudada;  

b) interdisciplinaridade: os módulos abordarão diversas áreas do 

conhecimento, possibilitando a troca de conhecimento entre os participantes;  

c) contextualização: as atividades laborais dos profissionais da educação 

será o foco das aulas, que apresentará medidas preventivas e reativas a serem 

adotadas em seus trabalhos;  

d) trabalho, ciência, cultura e tecnologia: o presente curso será focado no 

ambiente pedagógico, destinado a interferir na situação atual de descaso com a 

cultura prevencionista, fomentando a integração entre o trabalho, a ciência, a cultura 

e a tecnologia para prevenção de sinistros e acidentes, como também medidas 

reativas para preservação da vida humana em ambiente escolar. Desta forma, 

incidirá diretamente na relação dos profissionais da educação com os alunos da 

instituição;  

e) formação crítica e consciência social: ao final do curso objetiva-se que 

os alunos compreendam o todo, de forma que estejam conscientes dos reflexos 

gerados por pequenas ações cotidianas, como também, das medidas diárias a 

serem adotadas para se evitar resultados indesejados no ambiente de trabalho. 

Diante disto, propõe-se que o curso seja ministrado em cinco encontros de 4 

horas aula, sendo o último deles reservado para aplicação do simulado. 

A carga horária foi projetada de maneira a não prejudicar as atividades diárias 

da instituição de ensino e possibilitar a participação do maior número de 

profissionais.  

Os módulos, preferencialmente, deverão ser ministrados antes do início do 

ano letivo, já o simulado deve ser aplicado na primeira semana de aula, com fulcro 

em preparar o coletivo para atuação concatenada diante de eventual emergência ao 

longo do ano letivo. 

A divisão do curso de extensão em módulos temáticos possibilita que seja 

ministrado de forma multidisciplinar pela própria instituição de ensino, com 
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envolvimento de discentes e docentes dos cursos oferecidos pelo instituto federal, e 

do corpo técnico da instituição, de maneira a possibilitar a interdisciplinaridade na 

execução do material, que poderá ser potencializado com a participação de 

instituições externas, tais como Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, Secretaria 

Municipal de Saúde, etc. 

O treinamento das técnicas aqui expostas deve ser constante e fazer parte da 

rotina escolar e acadêmica, sugerindo-se a adoção de aulas inaugurais, ou a 

substituição das tradicionais semanas de “trotes” por semanas de convivência 

escolar com segurança, na qual deverão ser abordados os principais aspectos sobre 

utilização segura da edificação, sobre o abandono rápido da estrutura predial e 

sobre noções de suporte básico da vida. 

 

Módulo I 

Carga horária: 2 horas aula 

Temática: Reflexões sobre a segurança do espaço pedagógico. Visitação às 

instalações que compõem a Instituição. Identificação de pontos sensíveis. 

Quem pode ministrar? Dentre os profissionais que podem ministrar este módulo cita-

se os pertencentes à Brigada de Incêndio do campus, os servidores responsáveis 

pelo setor de infraestrutura e docentes da área de engenharias. 

 

Módulo II 

Carga horária: 2 horas aula 

Temática: Responsabilidade Civil do Estado, o Profissional da Educação na posição 

de garante, implicações civis e penais do profissional da educação na ocorrência de 

omissão de socorro. 

Quem pode ministrar? Dentre os profissionais que podem ministrar este módulo cita-

se os pertencentes a direção administrativa e docentes da área ciências sociais e 

aplicadas. 

 

Módulo III 

Carga horária: 2 horas aula 

Temática: riscos causados por ações humanas: intoxicação por plantas tóxicas, 

afogamento, engasgamento, acidentes com animais peçonhentos, insolação, 
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queimaduras, hemorragias, sufocamento, quedas, fraturas ósseas e acidentes 

oculares. 

Quem pode ministrar? Dentre os profissionais que podem ministrar este módulo cita-

se os pertencentes à Brigada de Incêndio do campus, ao setor de saúde e docentes 

das áreas de ciências biológicas e ciências da saúde. 

 

Módulo IV 

Carga horária: 2 horas aula 

Temática: riscos causados por fatores biológicos: crises convulsivas, acidentes 

vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio. 

Quem pode ministrar? Dentre os profissionais que podem ministrar este módulo cita-

se os pertencentes a Brigada de Incêndio do campus, ao setor de saúde e docentes 

das áreas de ciências biológicas e ciências da saúde. 

 

Módulo V 

Carga horária: 6 horas aula 

Temática: riscos causados pela estrutura física predial: acidentes com eletricidade, 

eletrocussão pela rede elétrica, acidentes em elevadores, incêndios, desabamentos, 

acidentes em escadas/escadas rolantes e quedas de altitude de pessoas. 

Quem pode ministrar? Dentre os profissionais que podem ministrar este módulo cita-

se os pertencentes à Brigada de Incêndio do campus, ao setor de saúde, ao setor de 

infraestrutura, docentes das áreas de engenharias, ciências biológicas e ciências 

exatas e da terra, ciências da saúde. 

 

Módulo VI 

Carga horária: 2 horas aula 

Temática: riscos causados por eventos da natureza: eletrocussão por raios, 

enchentes, quedas de granizo, deslizamentos de terra, vendavais, tempestades, 

seca e friagem. 

Quem pode ministrar? Dentre os profissionais que podem ministrar este módulo cita-

se os pertencentes à Brigada de Incêndio do campus, ao setor de saúde, docentes 

das áreas de engenharias, ciências biológicas e ciências exatas e da terra, ciências 

da saúde e ciências agrárias. 
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Simulado 

Carga horária: 4 horas aula 

Temática: aplicação prática das ações preventivas e reativas. 

Atividade prática com simulado de situação de crise com a participação de toda a 

Instituição de Ensino. Deverá ser simulada a evacuação da edificação, o primeiro 

combate a focos incêndios nas instalações, práticas de primeiros socorros, 

condução de vítimas inconscientes e feridas, acionamento dos socorros públicos, 

conferência de alunos no ponto de concentração. Por fim, deverá ser realizada uma 

reunião avaliativa, cujos resultados e ajustes necessários deverão ser apresentados 

a toda Instituição. 

Quem pode ministrar? Sob a coordenação da Brigada de Incêndio do campus, todos 

os servidores e todos os docentes de todas as áreas do conhecimento deverão atuar 

de forma coordenada, com a participação dos discentes. 
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MÓDULO I 

 

REFLEXÕES SOBRE A SEGURANÇA DO ESPAÇO PEDAGÓGICO 
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REFLEXÕES SOBRE A SEGURANÇA DO ESPAÇO PEDAGÓGICO 

 

 Refletir sobre a segurança das instalações físicas do espaço pedagógico é o 

primeiro passo para despertar a consciência em relação a necessidade de difusão 

do conhecimento prevencionista nas Instituições de Ensino Profissional e 

Tecnológico. Para tanto, foi traçado um rol de indagações, as quais servirão de guia 

para que os profissionais da educação e o gestor do espaço pedagógico em EPT 

identifiquem os riscos e adotem ações profiláticas para neutralizá-los. 

 

 

Fonte:  Silva (2017). 

 

Desta forma, responda aos questionamentos a seguir: 

 

1) O Campus no qual trabalha é um ambiente seguro? 

 

2) Os profissionais e alunos do Campus estão preparados para agir 

adequadamente diante de um sinistro? 
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3) O Campus possui um plano de emergência? 

 
4) O plano de emergência do Campus é treinado anualmente? 

 
5) As rotas de fuga estão desobstruídas e as portas destrancadas? 

 
6) As rotas de fuga estão devidamente sinalizadas? 

 
7) Você é obrigado a prestar socorro a um aluno dentro do Campus? O que 

você deve fazer nesta situação? 

 
8) Você encaminha o aluno ao setor da saúde, porém os profissionais não 

estão no setor. E agora, o que você fará? 

 
9) Você chama o SAMU e os Bombeiros, mas eles estão demorando a 

chegar. E agora, o que você fará? 

 
10)  A instituição possui estojo de primeiros socorros? Você sabe onde 

encontrá-lo? 

 
11)  Mas você possui preparo para prestar os primeiros socorros? 

 

Provavelmente, caso sua instituição não tenha programas voltados ao 

preparo dos profissionais para agir nestas situações, você tenha tido dificuldades 

para responder estes questionamentos. 

 

Visitação às instalações que compõem a instituição e identificação de pontos 

sensíveis 

 

O segundo passo proposto é responder novamente o rol de questionamento, 

entretanto, agora após visitar as instalações físicas da instituição, analisando o meio 

ambiente que a circunda, identificando pontos sensíveis que podem colocar a 

integridade física das pessoas em risco, ainda, complementarmente, procure o 

gestor de segurança de sua instituição e peça a ele que lhe apresente o plano de 

emergência da campus e com ele em mãos, percorra o campus verificando se o que 

está escrito realmente foi implementado e em caso de omissões cobre do gestor 
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soluções imediatas. 

A seguir apresentamos alguns dos problemas corriqueiros que são ignorados 

pelo gestor do espaço pedagógico, mas que diante de uma situação de emergência 

poderão ocasionar o agravamento do sinistro. Os registros fotográficos 

apresentados a seguir foram realizados após uma breve inspeção das instalações 

do Campus de Panambi. 

 

Obstrução parcial de rotas de fuga 

 

Fonte: Do autor. 

 



 13 

Sinalização de emergência instalada de forma incorreta, na figura abaixo a rota 

de fuga está sinalizada em sentido inverso a localização das saídas de 

emergência 

 

Fonte: Do autor. 

 

Obstáculos (longarina e vasos) instalados na rota de evacuação rápida, os 

quais podem dificultar a evacuação rápida ou causar acidentes durante o 

percurso 

 

Fonte: Do autor. 
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Rota de fuga obstruída. Foram instaladas mesas de refeitório em local cujo vão 

deveria estar livre, tendo em vista dar acesso as escadas para evacuação da 

edificação 

 

Fonte: Do autor. 
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Na figura abaixo é possível visualizar uma pilha de livros no corredor e 

imediações de uma escada de evacuação. Referido obstáculo além de 

dificultar a evacuação do local, em caso de incêndio também representa uma 

fonte de alimentação para o fogo. Portanto, alerta-se que o corredor não é local 

adequado para depósito deste tipo de material. 

 

Fonte: Do autor. 
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Para melhor ambientação, apresentamos a seguir o plano de emergência do 

campus de Panambi. 
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Fonte: Gabinete...(2016). 
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Por fim, indaga-se: _ qual a efetividade de um plano de emergência que não é 

treinado? Esta pergunta chama a atenção para a necessidade de implementação 

efetiva do que foi proposto pela instituição de ensino no plano de emergência 

confeccionado e apresentado ao Corpo de Bombeiros Militar para concessão de 

alvará de funcionamento. 

 Ora, o plano de emergência é exigência legal que visa preservar vidas, 

entretanto, não pode se limitar a regras e procedimentos escritos em uma folha de 

papel, ele deve se perfectibilizar em ações e treinamentos constantes dos atores do 

espaço pedagógico, os quais deverão adotar reações coletivas coordenadas diante 

de situações de emergência. Portanto, apenas prever um plano de emergência para 

cumprir exigência legal, não torna o ambiente físico um local seguro, pois situações 

reais demandarão que o plano seja executado de forma eficaz. 
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MÓDULO II 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, O PROFISSIONAL DA 

EDUCAÇÃO NA POSIÇÃO DE GARANTE, IMPLICAÇÕES CIVIS E 

PENAIS DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO NA OCORRÊNCIA DE 

OMISSÃO DE SOCORRO 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

QUANDO NA POSIÇÃO DE GARANTE 

 

 A prestação de serviços públicos gera para o Estado uma responsabilidade 

pelos resultados advindos desta prestação, porém, nem sempre estes resultados 

são positivos, devido a falhas na prestação dos serviços, as quais por vezes 

culminam em prejuízos ao usuário deste serviço, gerando o dever de indenizar por 

parte do Estado. 

 Neste contexto, cabe destacar que o Estado pode prestar estes serviços de 

forma direta ou indireta, para tanto, de forma direta ele se vale de servidores 

públicos para prestar estes serviços. Por decorrência, durante a prestação de 

serviços públicos estes profissionais revestem-se da condição de garante em 

relação a integridade física destas pessoas. 

 Prova desta atenção especial que o Estado deve ter em relação as vidas 

humanas é a edição da Lei Federal nº 13.722/2018, in verbis: 

 

LEI Nº 13.722, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018. 
Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros 
de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e 
privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. 
Art. 1º  Os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, 
por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de 
ensino de educação básica e de recreação infantil da rede privada deverão 
capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros. 
[...] Art. 4º  O não cumprimento das disposições desta Lei implicará a 
imposição das seguintes penalidades pela autoridade administrativa, no 
âmbito de sua competência: 
I - notificação de descumprimento da Lei; 
II - multa, aplicada em dobro em caso de reincidência; ou 
III - em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento 
ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de 
creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação, ou a 
responsabilização patrimonial do agente público, quando se tratar de creche 
ou estabelecimento público. (BRASIL, 2018). 

 

 Por este cenário, suponha-se que um adolescente se acidente em escola 

pública federal ao usar de forma inadequada equipamento existente na referida 

escola. Provavelmente, a escola alegará a escusa de responsabilidade pelo Estado 

por se tratar de ato tipicamente omissivo.  

Entretanto o Poder Público, ao receber o adolescente na escola pública 

federal, assumiu o importante compromisso de velar por sua integridade física, logo, 

deverá envidar todos os esforços necessários ao integral desempenho desse 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.722-2018?OpenDocument
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encargo jurídico.  

Sendo assim, ao Estado incumbe dispensar proteção efetiva a todos os 

estudantes que se acharem sob a guarda imediata dos estabelecimentos oficiais de 

ensino.  

Portanto, descumprida essa obrigação e vulnerada a integridade física do 

adolescente, emerge a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos 

materiais, morais e estéticos, face no momento da lesão estar sob guarda, vigilância 

e proteção das autoridades e funcionários escolares. 

 

IMPLICAÇÕES CIVIS E PENAIS AO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO NOS 

CASOS DE OMISSÃO DE SOCORRO 

 

Ao Estado, após ser condenado a reparar o dano causado por ação ou 

omissão do agente público, transitando em julgado a sentença, nasce o direito de 

ingressar com ação de regresso contra o agente causador do dano. 

Diante deste contexto, por primeiros socorros compreende-se: 

 

[...] o atendimento temporário e imediato prestado a um indivíduo ferido ou 
acometido por mal repentino, em ambiente de difícil acesso a equipes de 
resgate ou enquanto o socorro médico de emergência não chega ao local. 
(HAFEN; KARREN; FRANDSEN, 2002, grifo nosso). 

 

O Código Penal Brasileiro em seu artigo 135 prevê in verbis: 

 

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco 
pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou 
ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses 
casos, o socorro da autoridade pública: Pena - detenção, de um a seis 
meses, ou multa.  Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da 
omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a 
morte. (BRASIL, 1940, grifo nosso). 

  

 Sobre o assunto, o penalista Cleber Rogério Masson (2010) esclarece que “a 

lei não reserva discricionariedade ao agente, portanto se tiver condições deverá 

socorrer diretamente a vítima, porém, se não puder fazê-lo deverá solicitar o auxílio 

à autoridade pública.”. 

Pelo exposto, comprova-se que capacitar os profissionais da educação para 

gerirem o espaço pedagógico à luz das ações preventivas, bem como, capacitá-los 

para intervirem eficazmente em situações de emergência dentro do espaço 
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pedagógico, é fundamental para a transformação destes espaços em ambientes 

seguros para o desenvolvimento da capacidade intelectual humana e para 

resguardar estes profissionais de serem demandados judicialmente por falhas na 

prestação do serviço público. 
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MÓDULO III 

 

RISCOS CAUSADOS POR AÇÕES HUMANAS 
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PRIMEIROS SOCORROS 

 

Inicialmente cabe explicitar o conceito de primeiros socorros, para tanto 

utilizaremos conceito proposto pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

(201-): Primeiros socorros: são as ações que têm por objetivo, manter as funções 

vitais e evitar o agravamento da situação da vítima, caracterizando o atendimento 

inicial que ocorre antes da chegada da equipe de atendimento pré-hospitalar.  

 

 

Fonte: Santos (2019). 

 

AVALIAÇÃO DE SINAIS VITAIS 

 

Conforme o Portal da Educação, os sinais vitais são indicadores das funções 

vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento da evolução do 

quadro clínico da vítima. Devem ser observados os seguintes sinais:  

- Pressão arterial;  

- Pulso;  

- Respiração;  

- Temperatura. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/primeiros-socorros.htm
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Fonte: Pinto Filho, 2015. 

 

 Para uma melhor compreensão do conteúdo, indica-se a visualização do 

vídeo disponível neste link: https://www.youtube.com/watch?v=M9S_x5YmIHg 

 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS NO ATENDIMENTO A VÍTIMA 

O Manual de Primeiros Socorros da Universidade de São Paulo, disponível 

em: http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/cipa/manual_primeiros_socorros.htm, 

discorre sobre procedimentos essenciais que devem ser observados em todas as 

situações de emergência, os quais dividimos em quatro passos para melhor 

compreensão: 

1º Passo: Compreender a situação; 

 

2º Passo: Abordagem da vítima; 

 

3º Passo: Avaliação (exame) Primária; 

 

4º Passo: Avaliação (exame) Secundária. 

 

http://bombeiroswaldo.blogspot.com/2015/03/avaliacao-dos-sinais-vitais-pontos-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=M9S_x5YmIHg
http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/cipa/manual_primeiros_socorros.htm
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1º Passo: Compreender a situação. 

- Mantenha a Calma; 

- Analise os riscos, avalie a cena (fios elétricos, animais, tráfego de veículos, 

entre outros); 

- Promova a segurança, tanto do socorrista, quanto da equipe e da vítima; 

- Procure auxílio de outras pessoas, caso seja necessário; 

- Solicite apoio da equipe de emergência (192 - SAMU ou 193 – Corpo de 

Bombeiros Militar); 

- Em caso de vítimas com trauma, relate de forma breve e clara ao atendente 

da equipe de emergência o que está visualizando 

- Ouça os relatos das testemunhas do fato, para melhor compreensão de como 

se deu o acidente. 

 

 

Fonte: Souza ( 2017). 

 

2º Passo: Abordagem da vítima. 

- Utilize sempre equipamentos de proteção individual, tais como luvas, 

máscaras e proteção ocular, para evitar contágios; 

- Aproxime-se da vítima pelo lado para o qual a face dela está voltada, para 

garantia do controle cervical; 

- Observe se a vítima está consciente e respirando; 
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Fonte: LCosmo (2015). 

 

3º Passo: Avaliação Primária. 

Esta é a primeira análise realizada na vítima, onde se segue um método de 

exame sistemático e lógico, que possibilita ao socorrista identificar e avaliar os 

problemas da vítima, estabelecendo prioridades de tratamento. 

 Ela se desenvolve obedecendo às etapas do ABCDE do trauma: 

 

• A – Airway: Vias aéreas 

• B – Breathing: Respiração 

• C – Circulation: Circulação 

• D – Disability: Estado Neurológico (AVDI) 

• E – Exposure: Exposição 

A – Alerta 
V – Estimulo Verbal 
D – Estimulo Doloroso 

I - Inconsciente 
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Fonte: Passei Direto [201-]. 

 

Para uma melhor compreensão do tema, assista ao vídeo disponível neste 

link: https://www.youtube.com/watch?v=C63HA9OuokQ 

 

4º Passo: Avaliação Secundária. 

 

O principal propósito da avaliação secundária é descobrir lesões ou 

problemas diversos que possam ameaçar a sobrevivência da vítima, se não forem 

tratados convenientemente. Esta etapa é executada após a vítima estar estável. 

 Execução: exame físico, realizado da cabeça aos pés; entrevista, verifica 

sinais e sintomas; em vítimas com trauma, deve utilizado o colar cervical e a 

imobilização em prancha rígida -maca. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C63HA9OuokQ
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EXAME DA CABEÇA AOS PÉS 

 

 Refere-se à palpação e inspeções visuais realizada pelo socorrista, de forma 

padronizada, buscando identificar na vítima, sinais de uma lesão. 

 

SINAIS E SINTOMAS 

 

Sinais - são detalhes que você poderá descobrir fazendo o uso dos sentidos 

durante a avaliação da vítima. 

 

Sintomas - são sensações que a vítima experimenta e é capaz de descrever. 

Pode ser necessário que o socorrista faça perguntas para definir a presença ou 

ausência de sintomas. Pergunte exatamente onde dói, e considere sempre o que a 

vítima falar. 

 

Para uma melhor compreensão do tema, assista ao vídeo disponível neste 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWUdSfutDl0 

 
HEMORRAGIAS 

 

Classificação das Hemorragias 

 

⮚ Quanto a origem: 

 - Traumática 

 - Patológica 

⮚ Quanto a exteriorização: 

 - Interna 

 - Externa 

⮚  Quanto ao tipo de vaso lesado: 

 - Arterial 

 - Venosa 

 - Capilar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWUdSfutDl0
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Fonte: Study, 2019. 

 

Fonte: Slideshare (2013). 

https://www.imgrumweb.com/post/BxAf0EMhE2V
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CONTROLE DE HEMORRAGIAS EXTERNAS 

 

Pressão direta 

 

Fonte: TÉCNICAS... (2016). 

 

Curativo compressivo 

 

Fonte: URGÊNCIAS...(2015). 

 

Elevação de membro 

 

Fonte: FERIMENTOS...(2016). 

Procedimentos: 

Coloque a mão com luva diretamente sobre 

o ferimento e pressione apertando o ponto 

de hemorragia.  

Procedimento: 

A pressão da mão poderá ser substituída 

por um curativo com atadura ou gaze, que 

manterá a pressão na área do ferimento. A 

interrupção precoce da pressão direta, ou 

a retirada do curativo, removerá o coágulo 

recém-formado, reiniciando a hemorragia. 

 

Técnica indicada para pequenas 
hemorragias, na qual se eleva a parte 
atingida para dificultar o fluxo de sangue 
naquele local, entretanto, não deve ser 
utilizada caso produza dor ou diante de 
suspeita de lesões internas. 

https://saude.grancursosonline.com.br/tecnicas-utilizadas-no-controle-das-hemorragias/
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Compressão de pontos arteriais 

 

 

Fonte: FERIMENTOS...(2016). 

 

Torniquete 

 

Fonte: TÉCNICAS... (2016). 

 

 O torniquete é uma técnica que só deve ser utilizada como último recurso 

para controle de sangramento originários de ferimentos graves em extremidades do 

corpo. Deve ser aplicado 5 centímetros acima do local da lesão, evitando-se áreas 

de articulação. 

 Para melhor compreensão, assista o vídeo disponível neste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxseb27Cyks 

  

Técnica aplicável quando as etapas 
anteriores forem ineficazes, consistente na 
compressão de artéria. Na primeira figura 
está sendo comprimida a artéria braquial, 
localizada nas proximidades do bíceps e na 
segunda a artéria femural, localizada nas 
proximidades da virilha. 

https://saude.grancursosonline.com.br/tecnicas-utilizadas-no-controle-das-hemorragias/
https://www.youtube.com/watch?v=Wxseb27Cyks
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TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO 

 

Imobilização da Coluna Cervical 

 

Manual         Colar cervical 

 

Fonte: BRASIL (2009). 

 

Imobilização de membros fraturados 

 

Tipos de Lesões: 

- Fraturas: lesão óssea 

- Luxações: deslocamento das articulações  

- Entorse: lesão nos ligamentos 

- Distensões: lesão nos músculos ou em tendões 

Em todos estes casos o socorrista deverá proceder como se fratura fosse. 

 

Fonte: REMÉDIOS... (2018). 
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Imobilização de membros fraturados 

 

Técnica de imobilização: 

 - Talas flexíveis; 

 - Bandagem; 

 - Meios de fortuna 

Técnicas de Imobilização: 

Imobilização e transporte em maca rígida: 

- Rolamento 90° - https://www.youtube.com/watch?v=1N61Vvm0sxI 

- Rolamento 180° - https://www.youtube.com/watch?v=VUPjVw90PHg 

- Elevação a Cavaleiro - https://www.youtube.com/watch?v=udT-tCoh0tI 

 
OBSTRUÇÃO DAS VIAS ÁREAS POR CORPO ESTRANHO 

 

O bloqueio da laringe por líquidos, alimentos ou objetos provoca os engasgos. 

A epiglote, uma espécie de porta da laringe, se movimenta de acordo com a 

necessidade. 

 

 

Fonte: Pinto Filho (2013). 

https://www.youtube.com/watch?v=1N61Vvm0sxI
https://www.youtube.com/watch?v=VUPjVw90PHg
https://www.youtube.com/watch?v=udT-tCoh0tI
http://bombeiroswaldo.blogspot.com/2013/01/como-e-porque-ocorre-mo-engasgo.html
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 Sinais de obstrução grave ou completa das vias aéreas: quando uma 

pessoa consciente estiver se engasgando, os seguintes sinais indicam uma 

obstrução grave ou completa das vias aéreas que exige ação imediata:  

 

• Sinal universal de asfixia: a vítima segura o pescoço com o polegar e o dedo 

indicador;  

• Incapacidade para falar;  

• Tosse fraca e ineficaz;  

• Sons inspiratórios agudos ou ausentes;  

• Dificuldade respiratória crescente;  

• Pele cianótica.  

 

 

Fonte: MANOBRAS...(2012). 

http://nandinhaabordo.blogspot.com/2012/12/manobras-para-desengasgar-o-bebe.html


 37 

 

Fonte: MANOBRAS...(2012).  

 

Manobra de Heimlich em adultos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ao08VAgQxes 

https://www.youtube.com/watch?v=2fWn4ve350c 

 

Manobra de Heimlich em bebês 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGf3-IjW7KI 

 

Manobra de Heimlich em gestantes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n62PDsLE1HU 

  

http://nandinhaabordo.blogspot.com/2012/12/manobras-para-desengasgar-o-bebe.html
https://www.youtube.com/watch?v=ao08VAgQxes
https://www.youtube.com/watch?v=2fWn4ve350c
https://www.youtube.com/watch?v=rGf3-IjW7KI
https://www.youtube.com/watch?v=n62PDsLE1HU


 38 

QUEIMADURAS 

 

Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por 
agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam nos tecidos de 
revestimento do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da 
pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como tecido 
celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos. (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE QUEIMADURAS, 2015). 

 

Classificação das Queimaduras 

 

As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a profundidade da 

lesão causada: 

• Queimadura de 1º Grau; 

• Queimadura de 2º Grau (superficial e profunda); 

• Queimadura de 3º Grau. 

 

Queimadura de 1º Grau 

 

 

Fonte: QUEIMADURAS...(2017). 

 

 

 

Também chamada de 

queimadura superficial, são 

aquelas que envolvem apenas a 

epiderme, a camada mais 

superficial da pele. A lesão da 

queimadura de 1º grau é seca e 

não produz bolhas. Geralmente 

melhoram no intervalo de 3 a 6 

dias, podendo descamar e não 

deixam sequelas.  

 
Os sintomas são: intensa dor e 
vermelhidão local. 

http://sbqueimaduras.org.br/queimaduras-conceito-e-causas/
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Queimadura de 2º Grau 

 

 

Fonte: Patrícia (2016). 

 

 

Fonte: Viana (2017). 

 

 

 

 

 

Queimadura de 2º grau 

superficial: 

 É aquela que envolve a 

epiderme e a porção mais superficial 

da derme. A cura é mais demorada 

podendo levar até 3 semanas e não 

costuma deixar cicatriz. 

Os sintomas são: 

- os mesmos da queimadura de 1º 

grau, incluindo ainda o 

aparecimento de bolhas e uma 

aparência úmida da lesão.  

 

Queimaduras de 2º grau 

profundas: 

É aquela que acomete toda a 

derme, sendo semelhantes às 

queimaduras de 3º grau. Como há 

risco de destruição das terminações 

nervosas da pele, este tipo de 

queimadura é considerada bem 

mais grave e também é mais 

dolorosa que o primeiro grau. 

As glândulas sudoríparas e os 

folículos capilares também podem 

ser destruídos, fazendo com a pele 

fique seca e perca seus pelos. A 

cicatrização demora mais que 3 

semanas e costuma deixar 

cicatrizes. 
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Queimadura de 3º Grau 

 

 

Fonte: FOTOS...(2012). 

 

Como agir em casos de queimaduras 

 

1º -  interromper o agente causador da queimadura; 

2º - Para casos de queimaduras leves, é indicado lavar o local atingido com 

água corrente em temperatura ambiente; 

3º - Para queimaduras médias e graves procurar atendimento médico. 

 

O que NÃO fazer 

 

• Não tocar a queimadura com as mãos; 

• Não furar as bolhas; 

• Não tentar descolar tecidos grudados na pele queimada; 

• Não retirar corpos estranhos ou graxa do local queimado; 

• Não colocar manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra 

substância que não seja água sobre. 

São queimaduras profundas 

que acometem toda a derme e 

atinge tecidos subcutâneos, 

com destruição total de nervos, 

folículos pilosos, glândulas 

sudoríparas e capilares 

sanguíneos, podendo inclusive 

atingir músculos e estruturas 

ósseas. São lesões 

esbranquiçadas /acinzentadas, 

secas, indolores e deformantes 

que não curam sem apoio 

cirúrgico, necessitando de 

enxertos de pele. 
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ACIDENTES COM ANIMAIS E PLANTAS 

 

PLANTAS TÓXICAS 

 

Plantas tóxicas são aquelas que produzem toxinas capazes de provocar 
problemas de saúde em seres humanos e animais domésticos. 
Dependendo da pessoa e do grau de toxicidade da planta, as reações 
podem ir de uma simples alergia até a morte. Estas substâncias tóxicas 
podem estar presentes em todas as partes da planta ou apenas em partes 
dela (folhas, frutos, sementes, raízes). (PLANTAS..., [201-]). 

 

 

Fonte: Santos [2016] 

 

Medidas preventivas 

1 - Mantenha as plantas venenosas fora do alcance das crianças.  

2 - Conheça as plantas venenosas existentes em sua casa e arredores pelo nome e 

características.  

3 - Ensine as crianças a não colocar plantas na boca e não utilizá-las como 

brinquedos (fazer comidinhas, tirar leite, etc.).  

4 - Não prepare remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação médica.  

5 - Não coma folhas, frutos e raízes desconhecidas. Lembre-se de que não há 

regras ou testes seguros para distinguir as plantas comestíveis das venenosas. Nem 

sempre o cozimento elimina a toxicidade da planta.  

6 - Tome cuidado ao podar as plantas que liberam látex provocando irritação na pele 

e principalmente nos olhos; evite deixar os galhos em qualquer local onde possam 
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vir a ser manuseados por crianças; quando estiver lidando com plantas venenosas 

use luvas e lave bem as mãos após esta atividade.  

7 - Em caso de acidente, procure imediatamente orientação médica e guarde a 

planta para identificação.  

8 - Em caso de dúvida ligue para o Centro de Intoxicação de sua região. 

 

Para melhor compreensão do tema, sugere-se o aprofundamento do tema, 

com a leitura do material disponível no site do Centro de Informações Toxicológicas 

do Rio Grande do Sul: http://www.cit.rs.gov.br. 

 

ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 

ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 

São aqueles que produzem peçonha (veneno) e têm condições naturais 
para injetá-la em presas ou predadores. Essa condição é dada naturalmente 
por meio de dentes modificados, aguilhão, ferrão, quelíceras, cerdas 
urticantes, nematocistos entre outros. Os animais peçonhentos que mais 
causam acidentes no Brasil são algumas espécies de: 
• serpentes; 
• escorpiões; 
• aranhas; 
• lepidópteros (mariposas e suas larvas); 
• himenópteros (abelhas, formigas e vespas); 
• coleópteros (besouros); 
• quilópodes (lacraias); 
• peixes; 
• cnidários (águas-vivas e caravelas). (BRASIL, [201-]). 

 

 Assista o vídeo a seguir e compreenda um pouco mais sobre o tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=_cispj8vdQA 

 Para melhor compreensão do tema, sugere-se o aprofundamento do tema, 

com a leitura do material disponível no site do Centro de Informações Toxicológicas 

do Rio Grande do Sul: http://www.cit.rs.gov.br. 

  

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_cispj8vdQA


 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO IV 

 

RISCOS CAUSADOS POR FATORES BIOLÓGICOS 
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 

 

É a parada completa dos batimentos cardíacos e movimentos respiratórios, 

podendo levar a vítima à morte cerebral entre 4 a 6 minutos. Pode ser de causa 

traumática ou biológica. 

 

SINAIS DA PCR 

• Inconsciência: A vítima encontra-se inconsciente. 

• Ausência de pulso: Central carotídeo é o principal sinal da PCR. 

• Ausência de respiração: pode acontecer antes da parada cardíaca ou após. 

• Dilatação Pupilar (midríase): Ocorre devido a falta de oxigênio no cérebro 

em até 45 seg. após aparada. 

• Cianose: sem oxigênio, extremidades do corpo ficam de cor azulada, tais 

como lábios, unhas e logo grande parte facial fica nessa cor característica 

devido avançada falta de oxigenação. 

• Perfusão sanguínea: Inexistente. 

 

Os passos básicos da avaliação do socorrista 

• Avaliar se a cena é segura; 

• Verificar a responsividade da vítima; 

• Checar Respiração e Circulação;  

• Ativar o protocolo de emergência. 

 

Protocolo de emergência – PCR 

 

Fonte: AMERICAN (2015). 

 

http://www.unipacs.com.br/noticias/saiba-mais-sobre-pcr-com-a-coordenadora-do-curso-tecnico-em-enfermagem-enfermeira-jaqueline-valesan/
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Ressuscitação Cardiopulmonar – RCP 

 

Ressuscitação Cardiopulmonar é o tratamento imediato para uma suspeita de 

parada cardíaca. A RCP pode restaurar o oxigênio limitado ao cérebro e outros 

órgãos vitais por meio de: 

• Compressões Torácicas 

 

Fonte: AMERICAN, 2012. 

 

• Respirações de Resgate 

 

Fonte: UNIVERSIDADE...([201-]). 
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Desfibrilação precoce 

 

Fonte: SUPORTE...([201-]). 

 

RCP – Como Proceder 

• Faça avaliação da vítima em no máximo 10 segundos; 

• Comece compressões dentro de 10 segundos após confirmação da parada 

cardíaca; 

• Comprima rápido, a uma taxa de 100 a 120 vezes por minuto; 

• Permita o retorno completo do tórax após cada compressão; 

• Não se incline sobre o peito entre as compressões; 

• Minimize as interrupções para reinício das compressões a no máximo 10 

segundos; 

• Faça respirações de resgate eficazes com elevação visível do tórax; 

• Evite o ar em excesso nas ventilações; 

• Monitore o pulso a cada 2 minutos ou a cada ciclo completo não demorando 

mais que 10 segundo. 
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COMPRESSÕES 

 

Posição das Mãos: 

• Em Adultos: posicione as 2 mãos sobre a metade inferior do esterno. 

 

Fonte: BRASIL (2009). 

 

• Em Crianças: posicione as 2 mãos ou 1 mão (opcional para crianças 

pequenas) sobre a metade inferior do esterno. 

 

Fonte: BRASIL (2009). 
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• Em Bebês: posicione 2 dedos no peito, logo abaixo da linha dos mamilos ou 

os 2 dedos polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar.  

 

Fonte: BRASIL (2009). 

 

Ritmo das compressões: 

100 a 120 compressões por minuto 

 

Profundidade das compressões: 

•   Em adultos 5 a 6cm  

•   Em crianças 5 cm 

•   Em bebês 4 cm 

Caso o socorrista possua treinamento, bem como proteção para realizar 

ventilação mecânica, poderá realiza-la intercalada com as compressões, observando 

os seguintes ciclos: 

• Adultos   - 1 ou 2 socorristas = 30 x 2 – 5 ciclos 

• Bebês e Crianças - 1 socorrista = 30 x 2 – 5 ciclos 

    - 2 ou mais socorristas = 15 x 2 – 10 ciclos 

 

 Para melhor compreensão do conteúdo, indica-se a visualização do vídeo 

constante no link: https://www.youtube.com/watch?v=Q9tMe0jT-kM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q9tMe0jT-kM
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CONVULSÕES 

 

As convulsões acontecem devido a descargas elétricas anormais no 
cérebro, que levam à contração involuntária de vários músculos do corpo. 
Normalmente, as crises convulsivas duram apenas alguns segundos, mas 
também podem se estender por 2 a 5 minutos e acontecer várias vezes 
seguidas. (REIS, 2007). 

 

 Como identificar uma convulsão: 

• Contrações musculares produzindo movimentos bruscos e descontrolados; 

• Perda da consciência com desmaio; 

• Aumento da produção de saliva; 

• Perda de controlo dos esfíncteres; 

• Olhar ausente ou olhos fixos na parte superior ou lateral. 

 

 Durante uma crise de convulsão o que se deve fazer: 

• Dê espaço a pessoa, afastando objetos que estejam próximos, como mesas 

ou cadeiras; 

• Desaperte roupas apertadas, principalmente em volta do pescoço, como 

camisas ou gravatas; 

• Coloque a pessoa deitada de lado, para evitar que possa se engasgar com a 

própria língua ou com vômito. 

 

 O que NÃO se deve fazer: 

• Tentar imobilizar a pessoa ou amarrar os membros, pois pode resultar em 

fraturas ou outras lesões; 

• Colocar a mão na boca da pessoa, assim como objetos ou panos; 

• Dar de comer ou beber, mesmo que se desconfie de uma diminuição de 

açúcar no sangue. 

 

Para complementar estas informações sugere-se a visualização do vídeo 

deste link: https://www.youtube.com/watch?v=fJ3xAs710Sw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJ3xAs710Sw
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

 O AVC acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é 

interrompido ou drasticamente reduzido, privando as células de oxigênio e de 

nutrientes (isquêmico) ou, então, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando 

uma hemorragia cerebral (hemorrágico). (INSTITUTO, [201-]) 

 

Sinais e sintomas: 

• Dificuldade para falar; 

• Perda de visão; 

• Perda da sensibilidade de um lado do corpo; 

• Alterações motoras; 

• Distúrbio sensitivo 

• Alteração no nível de consciência. 

 

 

Fonte: SILVA, [201-]. 

 
Para complementar estas informações sugere-se a visualização do vídeo destes 
links: https://www.youtube.com/watch?v=qvhGSFG8fEE 
https://www.youtube.com/watch?v=Go3ONleE3J0  

http://www.icdf.org.br/noticias/o-que-e-uma-avc
https://www.youtube.com/watch?v=qvhGSFG8fEE
https://www.youtube.com/watch?v=Go3ONleE3J0
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INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

 

 O infarto acontece quando uma ou mais artérias que levam oxigênio ao 

coração (artérias coronárias) são obstruídas abruptamente por um coágulo de 

sangue, formado em cima de uma placa de gordura (ateroma) existente na parede 

interna da artéria (VARELLA, 2018). 

 

 

Fonte: Pinterest [201-]. 

 

PRIMEIROS SOCORROS EM CASO IAM 

1 - Ligue para o serviço de emergência (192 ou 193) 

2 - Tente acalmar a vítima; 

3 -  Coloque a vítima sentada ou deitada, com o tórax semi-inclinado (elevado); 

4 – Afrouxe as roupas; 

5 – verifique os sinais vitais; 

6 – Em caso de PRC realize a RCP. 

 

Para melhor compreensão do conteúdo, indica-se a visualização do vídeo constante 

no link: https://www.youtube.com/watch?v=RftUDoMkS-4  

http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2779-ataque-cardiaco-infarto
https://www.youtube.com/watch?v=RftUDoMkS-4
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MÓDULO V 

 

RISCOS CAUSADOS PELA ESTRUTURA FÍSICA PREDIAL 
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PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

 FOGO É uma reação química controlada pelo homem que produz luz e calor. 

INCÊNDIO é emanação descontrolada do fogo, que pode ser extremamente 

perigosa para os seres vivos. (BRASIL, 2014). 

 

ELEMENTOS COMPONENTES DO FOGO 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

FORMAS DE PROPAGAÇÃO DO FOGO 

- CONDUÇÃO; 

- CONVECÇÃO; 

- IRRADIAÇÃO. 

 

CONDUÇÃO 

 

Fonte: Brasil (2014). 

Combustível 

+  

Comburente = oxigênio 

+ 

Calor 

+ 

Reação em cadeia 

= 

Fogo 

 
É a transmissão de calor que 

se faz de molécula  para  molécula, 
através de um movimento  vibratório  
que  as  anima  e permite   a   
comunicação  de  uma  para outra. 
(Curso de segurança contra 
incêndio – SENASP) 
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CONVECÇÃO 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

IRRADIAÇÃO 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 

É o método de transmissão de 

calor característico dos líquidos e 

gases. Os gases superaquecidos 

vão “subindo os andares” do  

prédio,  iniciando  novos  focos   

de  incêndio  em  locais  distantes  

do  foco inicial. É o fenômeno da 

CONVECÇÃO. (Curso de 

segurança contra incêndio – 

SENASP) 

 

É a transmissão de calor por 

ondas de energia   calorífica    que    

se   deslocam através  do  espaço,   

atingindo  objetos, causando seu 

aquecimento. 

O incêndio que começou no 

prédio A, alastrou - se  para  o  

prédio  B,  mesmo  não tendo 

nenhuma ligação física. Isso deve-

se à IRRADIAÇÃO. (Curso de 

segurança contra incêndio – 

SENASP) 
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CLASSES DE INCÊNDIO 

 

CLASSE “A” 

 Fogo em materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade e 

deixam resíduos. 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

CLASSE “B” 

 Fogo em materiais líquidos que queimam somente   em superfície e não 

deixam resíduos. 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

CLASSE “C” 

 São incêndios em materiais elétricos energizados. 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 
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CLASSE “D” 

 É a classe de incêndio na qual o combustível é metal pirofórico que 

queima em altas temperaturas. 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

CLASSE “k” 

 Incêndios que envolvem meios usados para cozinhar, como óleo de cozinha, 

gordura e a banha. 

 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 
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MÉTODOS DE EXTINÇÃO DO FOGO 

 

 Os métodos de extinção do fogo baseiam-se na eliminação de um ou mais 

dos elementos essenciais do fogo. 

 

RESFRIAMENTO 

 É o método mais utilizado. Consiste em diminuir a temperatura do material 

combustível que está queimando. 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

ABAFAMENTO 

       Consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material 

combustível. 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

RETIRADA DO MATERIAL 

 É a forma mais simples de se extinguir um incêndio. Baseia-se na retirada do 

material combustível, ainda não atingido, da área de propagação do fogo. 

 

Fonte: Brasil (2014). 
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EXTINÇÃO QUÍMICA 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

AGENTE EXTINTOR 

 É toda a substância capaz de extinguir o fogo, como a água, o pó químico, a 

espuma aquosa e agentes gasosos. 

 

FASES DO INCÊNDIO 

 

 

Fonte: Pinto Filho (2012). 

Consiste na quebra da reação 
química em cadeia, na qual agentes 
extintores são lançados sobre o 
fogo, sofrem ação do calor e 
reagem sobre a área em chamas, 
interrompendo assim a reação em 
cadeia. 
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Fonte: Brasil (2014). 

 

COMPORTAMENTOS EXTREMOS DO FOGO 

 

 Os comportamentos extremos do fogo são classificados em três grandes 

fenômenos: 

• generalização do incêndio (flashover) -  é o momento em que todos os 

materiais presentes no ambiente, em virtude da ação da fumaça quente e inflamável, 

entram em ignição após sofrerem a pirólise. 

(https://www.youtube.com/watch?v=BtMmymOxdjc) 

 

• explosão de fumaça (backdraft); - é a deflagração rápida e violenta da fumaça 

aquecida e acumulada no ambiente pobre em oxigênio, em forma de explosão, no 

momento em que essa massa gasosa entra em contato com o oxigênio. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Et_Y_kZXoQQ) 

 

• ignição da fumaça (https://www.youtube.com/watch?v=RD-hLmygSyc) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BtMmymOxdjc
https://www.youtube.com/watch?v=Et_Y_kZXoQQ
https://www.youtube.com/watch?v=RD-hLmygSyc
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SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

 As medidas de proteção contra incêndio e pânico são classificadas em 

proteção passiva e proteção ativa. 

 

PROTEÇÃO PASSIVA 

 São medidas incorporadas ao sistema construtivo do edifício, sendo funcional 

durante o uso normal da edificação e reagem passivamente ao desenvolvimento do 

incêndio, não estabelecendo condições propícias ao seu crescimento e propagação. 

 

Fonte: Brasil (2014). 
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PROTEÇÃO ATIVA 

 

 Conjuntos de medidas ou sistemas de proteção existentes em uma edificação 

que estão diretamente relacionados à intervenção imediata em caso de um princípio 

de incêndio e, necessariamente, dependem de acionamento manual ou automático. 

 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

EXTINTOR DE INCÊNDIO 

 São aparelhos portáteis ou carroçáveis que servem para extinguir princípios 

de incêndio. 

 

Fonte: Brasil (2014). 
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EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 

 

Fonte: Brasil (2014). 

  

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

EXTINTORES ESPECIAIS ABC 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

Agente extintor: Água 

Carga: vasilhame cilíndrico de 10 litros. 

Alcance do jato: aproximadamente 10 

metros. 

Tempo de Duração: 60 segundos 

Indicação: Classe “A” 

Método de Extinção: Resfriamento 

 

 

Agente extintor: Bicarbonato de sódio 

Carga: 4 Kg, 6 Kg, 8Kg  e 12Kg Alcance 

do jato: 1 a 6 metros 

Tempo de Duração: aproximadamente 8 

a 40 segundos 

Indicação: Classe  “B” e “C”.  

Método de extinção: abafamento 

 

Agente extintor: Monosfato de Amônia 

Carga: 4 Kg, 6 Kg e 8 Kg. 

Alcance do jato: 1 a 6 metros 

Tempo de Duração: aproximadamente 

10’ a 40’ 

Indicação: Classes  A  B  C 

Método de extinção: abafamento e 

quebra da reação química em cadeia 
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EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO – (CO2) 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

COMPONENTES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO 

 

Fonte: Brasil (2014). 

PINO DE SEGURANÇA 

 

Fonte: Brasil (2014). 

Agente extintor: gás carbônico 

Carga: 6 Kg. 

Alcance do jato: 2,5 metros 

Tempo de Duração: 25 segundos 

Indicação: Classe “C” 

Método de extinção: Abafamento e 

resfriamento 
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USO DO EXTINTOR 

 

Fonte: Brasil (2014). 

INCÊNDIO versus  ELETRICIDADE 

 

 Grande parte dos incêndios urbanos têm como causa principal a eletricidade. 

Os incêndios devidos à eletricidade são, na maioria dos casos, originados por 

superaquecimento da fiação, que pode tanto inflamar o revestimento plástico dos 

fios quanto os materiais que estiverem próximos, como tecidos, plásticos e papel. 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

 Para finalizar este módulo, frisamos que a segurança contra incêndio nas 

edificações devem se dar com observância extensa legislação que prevê regras e 

parâmetros a serem seguidos, nesse sentido elenco as normas jurídicas a seguir, 
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bem como a título exemplificativo apresentamos tabela com os requisitos para 

edificações do grupo “e”: Lei Federal nº 13.425 de 30 de março de 2017; Lei 

Estadual nº 14.376 de 26 de dezembro de 2013, atualizada pela Lei Complementar 

nº 14.924 de 22 de setembro de 2016; Decreto Estadual nº 51.803 de 10 de 

setembro de 2014, atualizado pelo Decreto Estadual nº 53.280 de 03 de novembro 

de 2016; Resoluções Técnicas do CBMRS; Normas Técnicas da ABNT (NBR); 

Decreto Estadual nº 51.803 de 10 de setembro de 2014, atualizado pelo Decreto 

Estadual nº 53.280 de 03 de novembro de 2016;  

 

 

Fonte: Brasil (2014). 

 

 
 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO VI 
 

RISCOS CAUSADOS POR EVENTOS DA NATUREZA 
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FENÔMENOS NATURAIS 

 

 Os fenômenos naturais são acontecimentos não artificiais, ou seja, que 

ocorrem sem a intervenção humana. Muitas vezes estes fenômenos trazem riscos 

aos seres vivos e ao patrimônio, sendo considerados como fenômenos naturais 

extremos. Por ser um país de tamanho continental, o Brasil está exposto a uma 

grande diversidade de eventos naturais extremos, que representam um importante 

desafio para os governos e comunidades.   

 A maioria dos eventos naturais recorrentes são de natureza 

hidrometeorológica, tais como seca, chuvas torrenciais e deslizamentos de terra. O 

Sul do Brasil é afetado constantemente por eventos climáticos como chuvas 

torrenciais, vento, granizo, tornados e ciclones tropicais. 

 

Principais eventos naturais extremos 

• Tempestades:  

• Terremotos e Maremotos:  

• Furacões, Ciclones e Tufão: 

• Seca: 

• Erupções Vulcânicas:. 

• Inundações: 

 

TEMPESTADES 

 

 Podem ocorrer tempestades de chuvas, neve, granizo, areia e raios com alto 

potencial destrutivo, conforme a quantidade precipitada (chuvas torrenciais) e a força 

que apresentam. Podem levar a situações catastróficas tais quais, deslizamento de 

terras, de gelo, quedas de árvores ou de torres de energia, dentre outros. 

 

CUIDADOS EM CASO DE TEMPESTADES 

– Não saia de casa durante as tempestades; 

– Evite lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol; 

– Procure abrigo em edificações, buscando os cômodos que possuam resistência a 

ventos e granizo.  

– Não permaneça em rio, mar, lago ou piscina; 
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– Se estiver no carro, mantenha os vidros fechados, sem contato com as partes 

metálicas do veículo; 

– Caso não encontre um abrigo por perto, fique agachado com os pés juntos, 

curvado para frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles até a 

tempestade passar; 

– Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, 

caixas d’água, bem como de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, 

escadas e cercas de arame; 

– Evite soltar pipas, carregar objetos, como canos e varas de pesca e andar de 

bicicleta, motocicleta ou a cavalo; 

– Mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, 

geladeiras e fogões; 

– Evite o uso de telefone, a menos que seja sem fio ou celular; 

– Evite tomar banho durante a tempestade. 

 

TERREMOTOS E MAREMOTOS 

 

São provocados por abalos sísmicos, representam fenômenos de vibração 
brusca e passageira da superfície da Terra, que ocorrem por meio da 
movimentação das placas rochosas, bem como da atividade vulcânica e dos 
deslocamentos de gases no interior da Terra. Os maremotos ou tsunamis 
são os terremotos que acontecem dentro dos mares, provocando imenso 
deslocamento de água. (TODA MATÉRIA, 2018). 
 

 
 No vídeo a seguir é possível visualizar algumas dicas de segurança durante 

terremotos: https://www.youtube.com/watch?v=4YH2702Kay8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YH2702Kay8
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Fonte: Ohphata (2011). 

 

 

Fonte: Solis, 2014. 
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Furacões, Ciclones e Tufão 

 

 Furacões, ciclones e tufões são todos o mesmo fenômeno meteorológico. Os 

cientistas chamam essas tempestades de nomes diferentes, dependendo de onde 

elas ocorrem. (https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/tufao-

furacao-ciclone-qual-e-diferenca) 

 

  No vídeo a seguir constam dicas importantes para preservação da vida 

humana nestas situações: https://www.youtube.com/watch?v=glg7yGTerAs 

  

Fonte: Gan, ([201-]). 

 

 Na figura acima consta uma sequência de ações preventivas: estocar comida, 

suprimentos e medicamentos, proteger janelas e portas, ficar em casa e ouvir o 

noticiário, planejar uma rota de fuga, manter sua família unida e segura, guardar 

bicicletas e outros objetos que podem ser projetados com a força do vento, desligar 

o sistema de gás, fazer uma lista com contatos importantes, verificar se o telefone 

está com a bateria cheia, planejar as ações após o evento. 

 A ilustração abaixo demonstra locais indicados para se abrigar nestas 

https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/tufao-furacao-ciclone-qual-e-diferenca
https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/tufao-furacao-ciclone-qual-e-diferenca
https://www.youtube.com/watch?v=glg7yGTerAs
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situações, a ilustração da esquerda representa o triângulo da vida, na qual se utiliza 

móveis para formar uma proteção triangular, já a ilustração da direita apresenta o 

local mais indicado, um quarto de concreto, cujas paredes resistentes são projetadas 

para resistir estas tormentas. 

 

Fonte: Wikihow [201-] 

 

 

Fonte: SAR-TEAM [201-]. 
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ENCHENTE, INUNDAÇÃO, ENXURRADA E ALAGAMENTO 

Enchente ou cheia é o aumento do nível da água de um córrego ou rio, 
ocasionado pelo aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, 
porém sem gerar transbordamento. Já a inundação é o transbordamento 
das águas de seu curso, provocando a inundação da região cujo sistema de 
drenagem é incapaz de conter a vazão da chuva. A enxurrada, por sua vez, 
é o escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte, 
provocada por chuva intensa. Por fim, alagamento consiste no acúmulo 
momentâneo de águas em determinados locais, provocado por deficiência 
no sistema de drenagem (ACQUALIS...2018). 

  

 Na ocorrência de chuvas intensas, esteja atento a elevação do nível da água 

caso more nas imediações de rios e córregos, fique atento aos noticiários, diante do 

aumento do nível da água, desligue o quadro de energia, coloque roupas 

apropriadas para deslocamento em local alagado, mantenha distância de objetos 

energizados, procure locais elevados. Na impossibilidade de deixar a residência e o 

nível suba bruscamente, com atenção e cuidado suba no telhado e aguarde o 

resgaste. Se estiver em um veículo, não atravesse locais com concentração de 

água, pois a força da água poderá levar o veículo, como também, pelo fato de não 

ser possível verificar a profundidade do local, ainda se água envolver o veículo, 

abandone-o antes que ela tome o veículo. 

 

Fonte: Gan, [201-].  
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 Importante! Evite contato com a água das enchentes, mas se este contato for 

inevitável, permaneça o mínimo possível. Não deixe crianças nadarem ou brincarem 

nesta água. Utilize botas e luvas de borracha ou proteja seus pés e suas mãos com 

plásticos, caso tenha que ter contato com esta água. Após a enchente, jogue fora 

alimentos e medicamentos que entraram em contato com a água, devido ao alto 

risco de contágio por patógenos existentes nestas águas. 

 Assista o vídeo a seguir e compreenda um pouco mais sobre dicas de 

prevenção: https://www.youtube.com/watch?v=aIR6khgsc3A 

 

DESLIZAMENTOS 

 

O deslizamento é um fenômeno provocado pelo escorregamento de 
materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou material de 
construção ao longo de terrenos inclinados. Ocorre em áreas de relevo 
acidentado, das quais foram retiradas a cobertura vegetal original que é 
responsável pela consistência do solo e que impede, através das raízes, o 
escoamento das águas (CONSTRUINDO..., 2015). 

 

Em caso de suspeita de desmoronamento: 

 

• Se você estiver em áreas de risco, suscetíveis a deslizamentos de terra, 

considere ter que deixar o local se for mais seguro fazê-lo.  

• Se você não tiver como sair de casa, passe para um andar mais alto, se 

possível.  

• Fique atento a sons estranhos que possam indicar uma movimentação de 

terra, como árvores quebrando e pedras batendo em árvores.  

• O fluxo de água que não existia no local ou o rompimento de um simples cano 

pode preceder deslizamentos maiores que não dão aviso. 

• Ligue para 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil), identifique-se, 

informe o que está acontecendo e o endereço, para que seja feita uma avaliação da 

situação no local. 

• Informe seus vizinhos sobre a situação de risco, pois eles podem não estar 

cientes do perigo imediato, ou estarem dormindo ou terem chegado em casa após o 

local ter sido avaliado pelas autoridades.    

• Saia do local. Fique fora do caminho do deslizamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=aIR6khgsc3A
https://construindocomunidadesresilientes.blogspot.com/2015/12/entendendo-o-que-causa-o-deslizamento.html
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Se não for possível escapar : 

   

• Envolva sua cabeça com os braços formando uma bolha de ar em volta dela, 

principalmente na região do rosto.    

• Se possível, fique próximo a cantos ou móveis sólidos de sua casa, por 

exemplo atrás da porta, de forma a garantir um pouco de ar até a chegada das 

equipes de salvamento. 

 

 Para complementar estes conhecimentos, assista os vídeos a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=mnhJmOdoFEI 

https://www.youtube.com/watch?v=OshRQIyN91Q 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mnhJmOdoFEI
https://www.youtube.com/watch?v=OshRQIyN91Q
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SIMULADO 
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 O último módulo deste curso consiste na aferição prática dos ensinamentos 

auferidos ao longo dos módulos, para tanto, é importante que durante o desenrolar 

do curso o aluno tenha memorizado e praticado as técnicas apresentadas, tendo em 

vista que precisará adotá-las neste momento. 

 Neste momento deverão ser adotadas ações preventivas e reativas, por meio 

de uma atividade prática simulando uma situação de crise com a participação de 

toda a Instituição de Ensino. Deverá ser simulada a evacuação da edificação, o 

primeiro combate a focos incêndios nas instalações, práticas de primeiros socorros, 

condução de vítimas inconscientes e feridas, acionamento dos socorros públicos, 

conferência de alunos no ponto de concentração. Por fim, deverá ser realizada uma 

reunião avaliativa, cujos resultados e ajustes necessários deverão ser apresentados 

a toda Instituição. 

 Para tanto, inicialmente assista o vídeo a seguir, que explicará como realizar a 

evacuação de uma escola: https://www.youtube.com/watch?v=vm2J2N03mhI 

 No vídeo a seguir assista trechos do simulado realizado no Instituto Federal 
Farroupilha – Campus Panambi: 
https://www.facebook.com/sulbrasileira1320/videos/407116250117994/ 
 No link a seguir é possível visualizar a repercussão positiva na sociedade 
deste tipo de ação: http://panambinews.com/publicacao-10146-
IFFar_realiza_simulacao_de_evacuacao_de_predio.fire?fbclid=IwAR2TlqMpUexzPQ
liPbF606lO10YuOrwxjrEZJg-6JaQDgBwocTjV6VHmrBE 
 Entretanto, para que este exercício seja realizado é necessário que o campus 

possua um plano de emergência aprovado e uma brigada de incêndio constituída e 

treinada, nesse sentido, passamos a seguir a discorrer sobre estes aspectos. 

 

PLANO DE EMERGÊNCIA 

 

 Os Planos de Emergências devem observar as regras contidas na NBR 

15219 – ABNT e consistem em um plano de ações que devem ser tomados em 

casos de sinistros indicando: procedimentos básicos a serem adotados, plano de 

abandono de área, ponto de encontro (local protegido dos efeitos do sinistro), formas 

de alerta, isolamento da área em caso de sinistro, primeiros socorros em caso de 

vítimas e solicitação de apoio externo (Corpo de Bombeiros, SAMU, etc). 

 

 A Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) nº 15219 surgiu da necessidade 

de se padronizar os planos de emergência contra incêndio por meio da adoção de 

https://www.youtube.com/watch?v=vm2J2N03mhI
https://www.facebook.com/sulbrasileira1320/videos/407116250117994/
http://panambinews.com/publicacao-10146-IFFar_realiza_simulacao_de_evacuacao_de_predio.fire?fbclid=IwAR2TlqMpUexzPQliPbF606lO10YuOrwxjrEZJg-6JaQDgBwocTjV6VHmrBE
http://panambinews.com/publicacao-10146-IFFar_realiza_simulacao_de_evacuacao_de_predio.fire?fbclid=IwAR2TlqMpUexzPQliPbF606lO10YuOrwxjrEZJg-6JaQDgBwocTjV6VHmrBE
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padrões mínimos, podendo as organizações agregar outros conforme as suas 

necessidades e/ou riscos envolvidos, visando otimizar as ações próprias, dos 

socorros públicos e de terceiros.   

 Para a implantação do plano de emergência contra incêndio devem ser 

atendidos os seguintes requisitos: divulgação e treinamento, exercícios simulados e 

procedimentos básicos nas emergências. 

 

Divulgação e Treinamento 

 

 O plano de emergência contra incêndio deve ser divulgado por meio de uma 

preleção e de um manual básico que deve ser distribuído aos ocupantes da planta, 

de forma a garantir que todos tenham conhecimento dos procedimentos a serem 

executados em caso de emergência. 

 

Exercícios simulados 

 

 Devem ser realizados exercícios simulados de abandono de área, parciais e 

completos, no estabelecimento ou local de trabalho, com a participação de toda a 

população, sendo que para o risco baixo ou médio, o período máximo é de seis 

meses para simulados parciais e 12 meses para simulados completos. Após o 

exercício simulado deverá ser confeccionado um relatório constando os seguintes 

itens: data e horário do evento, tempo gasto no abandono, tempo gasto no retorno, 

tempo gasto no atendimento de primeiros-socorros, atuação dos profissionais 

envolvidos, comportamento da população, participação do Corpo de Bombeiros e 

tempo gasto para sua chegada, falhas de equipamentos, falhas operacionais e 

demais problemas observados. 

 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS NA EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO 

 

 Os procedimentos básicos na emergência contra incêndio estão relacionados 

numa sequência lógica, de maneira que possibilite a execução por apenas uma 

pessoa, caso necessário: 

1) alertar; 

2) analisar a situação; 
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3) solicitar apoio externo; 

4) prestar os primeiros socorros; 

5) eliminar riscos; 

6) abandonar a área; 

7) isolar a área; 

8) confinar o foco do incêndio; 

9) combater o incêndio; 

10)  investigar as causas. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

 

 A primeira providência a ser adotada é a seleção dos servidores que 

comporão a brigada de incêndio da instituição, com consequente atribuição das 

seguintes funções: coordenador geral da brigada de incêndio, chefes dos turnos de 

trabalho, brigadistas de incêndio líder do prédio, brigadista solicitante do apoio 

externo, alunos puxa-fila; professor cerra-fila, demais brigadistas de incêndio, grupo 

de apoio, conforme o organograma a seguir: 

 

Fonte: Do Autor. 

 

 

 



 79 

Coordenador Geral da Brigada de Incêndio 

 

 É o brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de 

emergência de todas as edificações que compõem uma planta, independentemente 

do número de turnos. É o responsável por determinar a evacuação total da 

edificação. 

 

Chefe do turno de trabalho 

 

 Brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de 

emergência de uma determinada edificação da planta em seu turno de trabalho. É o 

responsável pela ordem de evacuação na falta do Coordenador Geral.  

 

Brigadista de incêndio responsável pelo prédio 

 

  Brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de 

emergência de uma determinada edificação da planta. É o responsável pelo 

reconhecimento da situação inicial e pela ordem de evacuação parcial da edificação 

sob sua responsabilidade. 

  

Brigadistas de Incêndio 

 

 São profissionais da educação, preferencialmente voluntários, treinados para 

atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, para promover o 

abandono da área e prestar os primeiros socorros, dentro de uma área 

preestabelecida na planta. Dentre outras atribuições, devem: planejar, treinar e 

revisar periodicamente o plano de abandono; conhecer toda a edificação, suas áreas 

vulneráveis e de risco; difundir o plano a todos os ocupantes; manter canal técnico 

com os responsáveis pela edificação; capacitar e treinar líderes ou monitores de 

cada andar da edificação para auxiliar em caso de necessidade; mesmo em 

princípios de incêndio, acionar sempre e, prioritariamente, o Corpo de Bombeiros 

Militar pelo telefone 193; marcações nas portas corta-fogo sobre o controle de saída 

das pessoas; estabelecimento de um ponto de reunião fora da edificação e seu 

controle e, principalmente, sua divulgação aos ocupantes; utilização de EPIs; 
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manutenção dos sistemas de detecção, sinalização, alarme e de combate a 

incêndios; estimular planos de atuação conjunta e simulados com o Corpo de 

Bombeiros Militar local. 

 

Solicitante de apoio externo 

 

 Pessoa responsável pela solicitação de apoio externo ao Corpo de Bombeiros 

Militar e SAMU, podendo ser um brigadista ou profissional integrante do grupo de 

apoio.  

 

Professor 

 

Deverá instruir os alunos sobre os procedimentos corretos a adotar no 

cumprimento plano de evacuação, orientando que fechem as janelas, levantem-se, 

não peguem nenhum material e postem-se em fila. Designará um aluno da turma 

para o ajudar no acompanhamento e socorro de aluno portador de deficiência. 

Apenas determinará que os alunos saiam do local, após o sinal da ordem de 

evacuação ou quando considerar oportuno, de modo a evitar aglomerações. Será o 

último a sair da sala, devendo certificar-se que ninguém permanece na sala. Deve 

acompanhar a turma desde a saída da sala até o ponto de encontro, bem como, 

deve manter o controle da turma no ponto de encontro e proceder à conferência dos 

alunos. 

 

Aluno puxa-fila 

 

 Aluno responsável por sair em primeiro lugar, conduzindo os colegas em fila, 

coordenando o percurso de emergência seguindo até o trajeto assinalado na Planta 

de Emergência ou indicado por um brigadista. 

 

 

Demais Alunos 

  

Os alunos deixarão todo o material na sala e não será permitido voltar, 

deverão adotar marcha em passo rápido mas sem atropelos.  
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 O aluno encarregado de auxiliar o professor na evacuação do colega portador 

de deficiência deverá juntar-se imediatamente a ele no momento da saída. 

 

Grupo de Apoio 

 

 É o grupo de profissionais, treinados e capacitados, que auxiliam na execução 

dos procedimentos básicos na emergência contra incêndio. Por exemplo,  

telefonista: solicitação de apoio externo; auxiliar de manutenção: responsável pelo 

corte de energia e desligamento da rede de Gás; auxiliares administrativos: auxiliam 

na evacuação (balizadores); profissionais do setor de saúde: prestam primeiros 

socorros e conduzem vítimas; dentre outros profissionais, sendo imprescindível que 

todos estejam atentos as medidas de emergência previstas no plano da instituição. 

 

PLANO DE ABANDONO DA EDIFICAÇÃO 

 

Incêndios em edificações promovem pânico e desespero em seus ocupantes. 

O fator primordial para redução de vítimas nesses casos é promover a saída segura 

de uma edificação, isto se faz com planejamento e treinamento. O papel 

desempenhado pelas brigadas de incêndio é fundamental, pois caberá aos seus 

integrantes orientar a saída ordenada e calma de todas as pessoas. Rapidez na 

informação sobre a emergência também é determinante para a eficácia do plano. 

 Destaco que os profissionais da instituição devem estudar o plano de 

prevenção contra incêndio, de maneira a compreender o espaço físico, identificando 

os pontos de risco, os pontos seguros, a localização de extintores e mangueiras, do 

alarme de incêndio, do estojo de primeiros socorros, etc, como também, devem 

saber desencadear o plano de emergência da edificação, conhecendo as rotas de 

fugas. 

 Outrossim, friso alguns aspectos que devem ser observados: o abandono do 

edifício em chamas deve ser feito pelas escadas e pelas saídas de emergência com 

calma; deve-se conhecer as saídas de emergência e suas sinalizações; não utilize o 

elevador durante o incêndio; as pessoas devem acreditar no alarme ou na 

informação de incêndio e não ter dúvidas que devem sair o mais rápido possível e 

de forma ordenada; os profissionais da instituição devem conhecer técnicas de 

locomoção em local impregnado de fumaça e os riscos de abertura de portas 
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durante um incêndio, bem como, saber utilizar os equipamentos de combate a 

incêndios disponíveis na edificação e seu emprego (extintores e hidrantes); devem 

compreender os riscos de se retornar à edificação enquanto houver a situação de 

sinistro; o sentido de fuga em edificação vertical é descendente, nunca suba, sempre 

desça, ao descer utilize o corrimão das escadas; pessoas com deficiência devem ter 

preferência quando da evacuação e atenção constante; crianças, gestantes, 

pessoas com mobilidade reduzida e idosos devem ser sempre conduzidos por 

adultos até o ponto de encontro. 

 

 
Fonte: Do autor. 

 

Na foto acima observamos o ponto de concentração estabelecido para a evacuação 

das instalações do campus de Panambi, que foi utilizado no simulado. 

 Por fim, para evitar pânico, comunique previamente aos pais, comunidade e 

socorros públicos sobre a realização dos simulados. 

 Destaque-se que referido curso apresentar apenas algumas técnicas de 

suporte básico da vida, e foi formatado com o objetivo de despertar nas instituições 

de ensino EPT a atenção com a educação prevencionista, como também, propõe a 

implementação de forma autônoma pela própria instituição, com junção de esforços 

de todas as áreas de ensino e profissionais que lhe pertencem. A educação 

profissional e tecnológica por meio deste curso agregará na vida profissional de seus 

alunos conhecimentos que poderão ser utilizados em diversas circunstâncias e 
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ambientes. 
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