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1. Do fato 

Solicitado parecer sobre atuação do profissional Enfermeiro no treinamento ministrado 

aos componentes de brigadas de incêndio, atendendo a Instrução Técnica nº 17/2011 do 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.  

 

2. Da fundamentação e análise 

 Internacionalmente, a segurança contra incêndio (SCI) é encarada como uma ciência, 

portanto área de ensino, pesquisa e desenvolvimento. Na Europa, nos Estados Unidos da 

América (EUA) e no Japão, a SCI encontra-se em franca atividade, sendo desenvolvida em 

menor intensidade em outros países.
1
 

 Nos EUA, no ano de 2005, 3.677 vidas humanas de civis e 115 de bombeiros foram 

perdidas em incêndios, sendo 17.925 pessoas feridas. Estima-se que US$10,7 bilhões foram 

perdidos nestes incêndios.
1
 

 No Brasil, a SCI, devido ao crescimento rápido e desordenado do país, necessita, como 

várias outras áreas do conhecimento, de melhor regulamentação, melhor formação de 

arquitetos, engenheiros, bombeiros e técnicos, melhores equipamentos, de aumento de 

contingentes e cobertura de todos os municípios, entre outros.
2
 

 Ao contrário de muitos países, o Brasil não tem cursos de engenharia em SCI e não há 

incorporação plena de seus conceitos nas práticas de projetos e construção, isto é, a 

arquitetura e urbanismo não absorveram completamente este conhecimento. Também a 

literatura nacional sobre o assunto é escassa.
2 

“ A cadeia de profissões envolvidas na SCI é complexa, pois vai desde 

legisladores e profissionais seniores indo até os brigadistas, passando por 
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arquitetos, engenheiros, técnicos em instalações, avaliadores, etc. Não 

basta a formação teórica, também é necessário o treinamento prático em 

que é exigida a competência para executar as tarefas necessárias. 

Qualquer fragilidade na cadeia profissional pode ter resultados funestos 

com a ocorrência de sinistros que poderiam facilmente ser evitados”.
2 

 

 Os conhecimentos sobre SCI podem ser divididos em grupos, denominados como 

medidas de proteção contra incêndio. Estes grupos são: prevenção contra incêndio, proteção 

contra incêndio, combate a incêndio, meios de escape e gerenciamento.
3 

 
Dentre as medidas de proteção contra incêndio, o grupo de combate pode ser definido 

como:
3 

“Combate – compreende tudo que é usado para se  extinguir incêndios, tais 

como: equipamentos manuais (hidrantes e extintores) complementados por 

equipes treinadas; ...” 

  

 As equipes treinadas de combate ao fogo, denominadas “brigadas de combate a incêndio” 

podem ser definidas como responsáveis por combater os princípios de incêndios nas 

edificações, sendo compostas por funcionários treinados de diversos setores (ou de vários 

andares). 
4 

 
No Estado de São Paulo, o Decreto nº 56.819/2011,  institui o Regulamento de Segurança 

contra incêndio das edificações e áreas de risco e estabelece outras providências. Nele, 

identificamos, como medida de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco, 

entre outras, a existência de brigada de incêndio (artigo 24, inciso X).
5 

 
O mesmo artigo, do referido diploma legal, determina, em seu parágrafo primeiro que a 

execução e a implementação das medidas de segurança contra incêndio devem atender as 

Instruções Técnicas elaboradas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo – CBPMESP.
5
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 Desta forma, o CBPMESP promulgou a Instrução Técnica nº 17/2011, sobre a brigada de 

incêndio. O objetivo da norma é:
6 

“ Estabelecer as condições mínimas para a composição, formação, 

implantação, treinamento e reciclagem da brigada de incêndio para atuar 

em edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo, na prevenção e no 

combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, 

visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir os 

danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro especializado, no 

momento em que poderá atuar no apoio”. 

 

 As definições sobre o programa do curso de brigada de incêndio estão descritas nos itens 

5.4 à 5.4.9:
6 

“ 5.4.5 – O profissional habilitado para a formação e para a reciclagem da 

brigada de incêndio deve ter uma das seguintes qualificações: 

5.4.5.1 – Formação em Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho, 

devidamente registrado nos conselhos regionais competentes ou no 

Ministério do Trabalho. 

5.4.5.1.1 – O médico e o enfermeiro do trabalho só podem responsabilizar-

se pelo treinamento de primeiros socorros. 

5.4.5.2 – Ensino médio completo e especialização em Prevenção e Combate 

a Incêndio (carga horária mínimo de 120 horas-aula para risco baixo ou 

médio e 160 horas-aula para risco alto) e técnicas de emergências médicas 

(carga horária mínima de 100 horas-aula para risco baixo, médio e alto) 

para os componentes das Polícias militares e dos Corpos de Bombeiros 

Militares”. 

 

 Ainda, no anexo B, tabela B.1, desta Instrução Técnica, estabelece o conteúdo 

programático para formação da brigada de incêndio, e a tabela B.2 determina os módulos e a 
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carga horária mínima, de acordo com o nível de treinamento. A parte teórica e prática de 

primeiros socorros abordam: avaliação inicial (cenário, mecanismo de lesão e número de 

vítimas), via aéreas (causas de obstrução e liberação), reanimação cardiopulmonar (ventilação 

artificial e compressão cardíaca externa) e hemorragias (classificação e tratamento).
6 

 
Outros conhecimentos obrigatórios são:

6
 

- apenas abordagem teórica de combate a incêndio: introdução (objetivos do curso e o 

brigadista), aspectos legais (responsabilidade do brigadista), teoria do fogo (combustão, seus 

elementos e a ração em cadeia), propagação do fogo (condução, convecção e irradiação), 

prevenção de incêndio (técnicas de prevenção), abandono de área (conceitos), pessoas com 

mobilidade reduzida (conceitos), riscos específicos da planta (conhecimento), psicologia em 

emergências (conceitos) e sistema de controle de incidentes (conceitos e procedimentos); 

- abordagem teórica e práticas: classes de incêndios (classificação e características), métodos 

de extinção (isolamento, abafamento, resfriamento e extinção química), agentes extintores 

(água, pós, CO2, espuma e outros), equipamentos de proteção individual, equipamentos de 

combate a incêndio (extintores e acessórios – hidrantes, mangueiras e acessórios), 

equipamentos de detecção, alarme, luz de emergência e comunicações (tipos e 

funcionamento), e emergências químicas e tecnológicas (conceitos e procedimentos). 

 Ainda temos que, o Enfermeiro do Trabalho desenvolve atividades específicas, 

limitadas ao previsto na legislação profissional de enfermagem, dentre as quais podemos 

elencar: 

- Estudar as condições de segurança e periculosidade da empresa, efetuando observações nos 

locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no campo de 

segurança, higiene e melhoria do trabalho; 

- Elaborar e executar planos e programas de promoção e proteção à saúde dos empregados, 

participando de grupos que realizam inquéritos sanitários, estudam as causas de absenteísmo, 

fazem levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, procedem a estudos 

epidemiológicos, coletam dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, 
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investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para obter a continuidade 

operacional e o aumento da produtividade; 

- Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e não 

profissionais, fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das 

condições de trabalho do menor e da mulher, para propiciar a preservação da integridade 

física e mental do trabalhador; 

- Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo 

curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e 

providenciando o posterior atendimento médico adequado, para atenuar consequências e 

proporcionar apoio e conforto ao paciente; 

- Treinar trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de 

trabalho, para reduzir a incidência de acidentes; 

- Planejar e executar programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos e 

estimulando a aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais e melhorar as 

condições de saúde do trabalhador; 

- Registrar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros 

atualizados, a fim de preparar informes para subsídios processuais nos pedidos de indenização 

e orientar em problemas de prevenção de doenças profissionais. 

 
 

 Da Conclusão 

 Diante do exposto, consideramos que o treinamento de primeiros socorros a membros 

de brigada de incêndio (que atuam em situações onde há foco de incêndio instalado, em seus 

locais de trabalho), deve ser ministrado por profissional Enfermeiro com especialização na 

área do Trabalho, em atenção as normatizações existentes e as especificidades que envolvem 

a área de saúde do trabalhador. 
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É o nosso parecer. 

São Paulo, 09 de Novembro de 2011. 

 

Enfª Mirela Bertoli Passador 

COREN-SP 72.376 

 

Enfª Regiane Fernandes 

COREN-SP 68.316 

 

Revisão Técnico–Legislativa 

 

Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN-SP 115.894 

 

Enfº Claudio Alves Porto 

COREN-SP 2.286 
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