
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
TREINAMENTO EM BRIGADA DE INCÊNDIO E 

NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em atendimento as normas da NR 5 e a pedido da CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes da EACH e do SESMET – Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da USP, foi contratado, pela 
Direção da Escola, treinamento para Brigada de Combate a Incêndio e Noções 
Básicas de Primeiros Socorros. 
Corroborando com a indicação da CIPA, a SEF – Superintendência do Espaço Físico 
da USP – enviou a todas as Unidades o Ofício Circular SEF 082 de 31 de janeiro de 
2013.
A norma que institui a brigada de combate a incêndio é a NBR 14276 - Formação de 
Brigada de Incêndio. Esta NBR estabelece os requisitos mínimos para a composição, 
formação, implantação e reciclagem de brigadas de incêndio, preparando-as para 
atuar 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 as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente.
Embasados na norma o SESMET assessorou a Assistência Administrativa para 
efetuar o dimensionamento da brigada de combate a incêndio na EACH, que por 
suas características da Unidade, tem a necessidade de 106 (cento e seis) brigadistas 
distribuídos pelos edifícios do campus e pelos horários de funcionamento da Escola 
(anexo1).
A EACH contratou a empresa Centro de Treinamento Águia de Fogo, para ministrar o 
curso de prevenção e combate a incêndio e noções básicas de primeiros socorros que 
foi realizado nos dias 26 e 27 de março passado, com carga horária de 8 (oito) horas, 
nas dependências da empresa localizada em Mogi das Cruzes/São Paulo (anexo 2).
Dos 106 (cento e seis) servidores convocados para a formação da brigada de incêndio 
81 (oitenta e um) cumpriram o treinamento e 25 (vinte e cinco) não compareceram. 
Para completar o dimensionamento desenhado é preciso treinar mais 25 (vinte e 
cinco) servidores. 
Em complementação de treinamento aos brigadistas é necessário, agora, o curso de 
Plano de abandono e Exercício de abandono.
É preciso, também, identificar os brigadistas. A identificação dos membros da brigada 
deverá ser para uso exclusivo em caso de emergência. Abaixo fotos de identificações 
possíveis:
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Concomitante aos treinamentos adicionais é necessário elaborar o organograma da 
equipe (anexo 3).
Também é necessário divulgar o telefone de emergência. Neste ramal, com número 
de fácil assimilação, deverá ter um servidor e/ou prestador de serviço “full time” 
para atendimento de possíveis emergências. Hoje é utilizado o ramal da Guarda 
Universitária. 
A CIPA-EACH gestão 2012/2013, destaca abaixo, outras normas de segurança que 
devem ser observadas pela Escola.
Norma Regulamentadora (NR 23) Proteção Contra Incêndios: Esta NR estabelece 
os procedimentos que as organizações devem possuir, no tocante à proteção contra 
incêndio, saídas de emergência para os trabalhadores, equipamentos suficientes para 
combater o fogo e pessoal treinado no uso correto.
Norma Regulamentadora (NR 26) Sinalização de Segurança: Tem por objetivo fixar 
as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes, 
identificando, delimitando e advertindo contra riscos.
Norma Brasileira (NBR) 13.434-2: Esta Norma padroniza as formas, as dimensões 
e as cores da sinalização de segurança contra incêndio e pânico utilizada em 
edificações.
NBR 15.219 - Plano de Emergência Contra Incêndio: Esta Norma estabelece os 
requisitos mínimos para a elaboração, implantação, manutenção e revisão de um 
plano de emergência contra incêndio, visando proteger a vida e o patrimônio, bem 
como reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente. 
É importante elaborar um Manual de Procedimentos de Plano de Abandono que fique 
disponível para conhecimento de todos os usuários da Unidade (docentes funcionários 
e alunos). A CIPA encaminha modelo para referência (anexo 4).
Também é importante a sinalização de rota de fuga e ponto de encontro no mapa do 
Campus USP Leste.

São Paulo, 14 de abril de 2013.

Maria Augusta Peratelli
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