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BRIGADA DE INCÊNDIO  

(De acordo com o Anexo B da IT 17  do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo) 

 

OBJETIVO: 

Formar brigadistas para atuarem na prevenção e Combate a princípio de incêndio, tornando-os 

capazes de identificarem e utilizarem corretamente os equipamentos de segurança usados em 

caso de princípio de incêndio.  

Ensinar Primeiros Socorros aos brigadistas e torná-los capazes de efetuarem socorro simples a 

vítimas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

COMBATE A INCÊNDIO - TEORIA  
 

Módulo  Assunto  Objetivos parte teórica 

1 Introdução Objetivos do curso e o brigadista Conhecer os objetivos gerais do curso e 

comportamento do brigadista 

2 Aspectos Legais Responsabilidade do brigadista Conhecer os aspectos legais relacionados a 

responsabilidade do brigadista 

3 Teoria do fogo Combustão, seus elementos e a 

reação em cadeia 

Conhecer a combustão, seus elementos, funções, 

temperaturas do fogo (por exemplo: ponto de fulgor, 

ignição e combustão) e a reação em cadeia 

4 Propagação do fogo Condução, convecção e irradiação Conhecer as formas de propagação do fogo 

5 Classes de incêndio Classificação e características Identificar as classes de incêndio 

6 Prevenção de incêndio Técnicas de prevenção Conhecer as técnicas de prevenção para avaliação dos 

riscos em potencial 

7 Métodos de extinção Isolamento, abafamento, 

resfriamento e extinção química 

Conhecer os métodos e suas aplicações 

8 Agentes extintores Água, Pós, CO2, espumas e outros Conhecer os agentes, suas características e aplicações 

9 EPI (equipamentos de proteção 

individual) 

EPI Conhecer os EPI necessários para proteção da cabeça, 

dos olhos, do tronco, dos membros superiores e 

inferiores e do corpo todo 

10 Equipamentos de combate a incêndio Extintores e acessórios Conhecer os equipamentos suas aplicações, manuseio 

e inspeções 

11 Equipamentos de combate a incêndio Hidrantes, mangueiras e acessórios Conhecer os equipamentos suas aplicações, manuseio 

e inspeções 

12 Equipamentos de detecção, alarme, luz 

de emergência e comunicações 

Tipos e funcionamento Conhecer os meios mais comuns de sistemas e 

manuseio 

13 Abandono de área Conceitos Conhecer as técnicas de abandono de área, saída 

organizada, pontos de encontro e chamada e controle 

de pânico 

14 Pessoas com mobilidade reduzida Conceitos Descrever as técnicas de abordagem, cuidados e 

condução de acordo com o plano de emergência da 

planta 

 

COMBATE A INCÊNDIO - PRÁTICA  
 

Módulo  Assunto  Objetivos parte prática 

5 Classes de incêndio Classificação e características Reconhecer as classes de incêndio 

7 Métodos de extinção Isolamento, abafamento, resfriamento e 

extinção química 

Aplicar os métodos 

8 Agentes extintores Água, Pós, CO2, espumas e outros Aplicar os agentes 

9 EPI (equipamentos de proteção individual) EPI Utilizar os EPI corretamente 
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 10 Equipamentos de combate a incêndio Extintores e acessórios Operar os equipamentos 

11 Equipamentos de combate a incêndio Hidrantes, mangueiras e acessórios Operar os equipamentos 

12 Equipamentos de detecção, alarme, luz de 

emergência e comunicações 

Tipos e funcionamento Identificar as formas de acionamento e 

desativação dos equipamentos 
 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

 03 tipos de extintores; 

 10 litros de gasolina; 

 01 tambor cortado ao meio (longitudinal); 

 01 tocha (bastão com pano ou estopa na ponta). 

OBS.: Material para cada 15 alunos. 
 

PRIMEIROS SOCORROS - TEORIA E PRÁTICA  
 

Módulo  Assunto  Objetivos da parte prática Objetivos da parte teórica 

15 Avaliação inicial Avaliação do cenário, 

mecanismo de lesão e 

número de vítimas 

Conhecer os riscos iminentes, os 

mecanismos de lesão, número de 

vítimas e o exame físico destas 

Avaliar e reconhecer os riscos iminentes, os 

mecanismos de lesão, o número de vítimas e o 

exame físico destas 

16 Vias aéreas Causas de obstrução e 

liberação 

Conhecer os sinais e sintomas de 

obstruções em adultos, crianças e 

bebês conscientes e inconscientes 

Descrever os sinais e sintomas de obstruções 

em adultos, crianças e bebês conscientes e 

inconscientes e promover a desobstrução 

17 RCP (reanimação 

cardiopulmonar) 

Ventilação artificial e 

compressão cardíaca 

externa 

Conhecer as técnicas de RCP para 

adultos, crianças e bebês   

Praticar as técnicas de RCP 

18 Hemorragias Classificação e 

tratamento 

Descrever as técnicas de hemostasia Aplicar as técnicas de contenção de 

hemorragias 

 

MATERIAL DA AULA PRÁTICA: 

 Kit primeiros socorros utilizado na empresa, contendo os recursos básicos: 

 Prancha longa ou maca; 

 Colar cervical; 

 Talas;  

 Imobilizadores.  

 Para curativos: 

 Gaze esterilizada (em pacotes separados); 

 Curativos adesivados de várias dimensões; 

 Ataduras de crepe de três tamanhos diferentes;  

 Esparadrapo e outras fitas adesivas. 

 

PÚBLICO ALVO: Brigadistas da empresa. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 08 Horas. 

OBRIGATORIEDADE: NR23, Proteção contra Incêndio e IT. 17 (Corpo de Bombeiros). 

Nº DE PARTICIPANTES: 30 Alunos. 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 7,0. 

 

Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 



 

“Ninguém vale por aquilo que sabe e sim por aquilo que faz com aquilo que sabe.” 

Rua Cel. Nogueira Padilha, 162  - Vila Hortência CEP: 18020-000 - Sorocaba/SP 

Fone: (15) 3233.0088   www.rhtreinare.com.br 

  Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


