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1. Objetivo  

Garantir a integridade física das pessoas (empregados, terceiros e visitantes) e dos 

equipamentos, instalações, materiais, produtos e meio ambiente, frente a situações de risco 

estabelecendo os procedimentos básicos de preparação e resposta a emergências. 

 

2. Campo de Aplicação  

Aplicável a todos os colaboradores da Asseio Rentokil independente do departamento 

em que trabalhe. 

 

3. Descrição das Atividades  

3.1. Formação de Brigada de Incêndio / Emergência 

Uma equipe de Brigadistas deverá ser formada de acordo com a NBR 14276 

Programa de Brigada de Incêndio.  

Deverá receber treinamento de capacitação anualmente ou sempre que houver a troca 

de 50% dos membros brigadistas. 

As funções de cada Brigadista deverão estar descritas em organograma e este deverá 

estar disponível em pontos estratégicos da empresa. Entre as funções deverá estar 

determinada a função de “Líder Brigadista”. 

Os Brigadistas serão identificados por: 

• Selo de Brigadista impresso no crachá; 

• Capacete vermelho com seu nome impresso 

• Cartazes afixados em locais estratégicos da empresa 
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Sandra Viana

LEILA E  MICHELE

DAIANE SANTOS

ELAINE  E 
VAGNER

REGIANE E OSMAR

WESLEY E PAULO

DAYANE SOUZA E 
JESSICA

VAGNER 

 

 

3.1.1. Atribuições dos Brigadistas 

a) ações de prevenção:  

• Avaliação dos riscos existentes; 

• Inspeção geral dos equipamentos de combate a incêndio; 

• Inspeção geral das rotas de fuga; 

• Orientação à população fixa e flutuante; 

• Exercícios simulados; 

b) ações de emergência:  

• Identificação da situação; 

• Alarme/abandono de área; 

• primeiros socorros; 

• Combate ao princípio de incêndio. 

 

3.1.2. Atribuições do Líder Brigadista 

• Elaboração de relatório das irregularidades encontradas; 

• Encaminhamento do relatório aos setores competentes; 

• Corte de energia; 

• Acionamento do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa; 
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• primeiros socorros; 

• Combate ao princípio de incêndio; 

• Recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros; 

• Preenchimento do formulário de registro de trabalho dos bombeiros; 

• Encaminhamento do formulário ao Corpo de Bombeiros para atualização de dados 

estatísticos. 

 

3.2.  Simulado de Abandono de Área 

Semestralmente deverá ser realizado um Simulado de Abandono de Área nas 

instalações da empresa. 

O Simulado tem por objetivo preparar os colaboradores, orientando-os de como 

proceder em casos de emergência em que é necessário fazer o abandono do ambiente 

para manter sua segurança e integridade física. Sua execução é fundamental para o 

treinamento da equipe de Brigadistas que atuam diretamente nesse controle e para 

preparar a força de trabalho a enfrentar situações dessa natureza. 

 

3.2.1.  Preparação do Simulado de Abandono de Área 

O Técnico de Segurança, em reunião previamente agendada com a equipe de 

Brigadistas deverá definir: 

• Data e horário do simulado; 

• Função de cada brigadista dentro do simulado através da elaboração de 

organograma de funções (anexo 6.1); 

• As comunicações necessárias com as autoridades locais (Corpo de Bombeiros, 

Companhia de Gerenciamento de Trânsito local); 

• As comunicações necessárias com a vizinhança da empresa; 

• A abrangência do simulado; 

• Os recursos necessários para a realização do simulado. 
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3.2.2. Execução do Simulado de Abandono de Área 

Na data e horário definidos pela Brigada de Emergência o Técnico de segurança 

deverá se dirigir ao Painel de Alarmes (Ponto de Encontro de Brigadistas) e acionar a sirene 

com dois toques curtos. 
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A equipe de Brigadistas deverá se direcionar ao Ponto de Encontro de Brigadistas 

para receber as orientações do simulado conforme sua função no organograma. 

Em seguida o Técnico de Segurança deverá acionar o alarme de abandono de área 

através de um toque contínuo. 

Todos os brigadistas assumem suas funções conforme definido no organograma. 

O simulado será considerado finalizado quando todas as ações determinadas na 

reunião de preparação tiverem sido realizadas. 

O Técnico de Segurança se dirigirá ao Ponto de Encontro Externo e comunicará aos 

colaboradores e visitantes que podem retornar a seu local de trabalho. 

Após a finalização do simulado a equipe da Brigada de Emergência deverá se reunir 

para avaliar o resultado do simulado identificando os pontos positivos e os negativos e 

discutindo pontos de melhoria (se aplicáveis). 

A elaboração do relatório é de responsabilidade do Técnico de Segurança e deve ser 

entregue em no máximo 5 dias após a realização do simulado ao Gerente da Qualidade e 

Meio Ambiente para que sejam registrados os planos de ação aplicáveis e encaminhados 

aos seus respectivos responsáveis. 

Nota: por opção do Técnico de Segurança e desde que previamente comunicado a 

equipe de Brigadistas, a cronometragem do tempo e o registro fotográfico do simulado 

poderão ser realizados por um colaborador que não faça parte da Brigada de Emergência, 

preferencialmente esta função deve ser delegada a um membro da CIPA.   

 

3.2.3. Relatório de Simulado de Abandono de Área (Ata) 

O Relatório de Abandono de Área deverá obrigatoriamente conter os seguintes itens: 

• Horário do evento; 

• Tempo gasto no abandono; 

• Tempo gasto no retorno; 

• Tempo gasto no atendimento de primeiros socorros; 

• Atuação da brigada;  

• Comportamento da população; 

• Participação do Corpo de Bombeiros ou outras autoridades locais e tempo gasto 

para sua chegada; 

• Ajuda externa (PAM - Plano de Auxílio Mútuo); 

• Falhas operacionais e em equipamentos; 

• Demais problemas levantados na reunião. 
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3.3.   Simulados de Pronto Atendimento a Emergências 

Deverão ser realizados no mínimo uma vez ao ano os seguintes simulados PAE: 

• Remoção de vítimas acidentadas 

• Controle de Emergência Química (vazamentos ou derramamentos de produtos) 

• Extinção de incêndio 

Os simulados de Pronto Atendimento a Emergências podem ser realizados em 

conjunto com o Simulado de Abandono de Área ou em datas diferentes e os registros 

deverão seguir o mesmo padrão e sistemática do Simulado de Abandono de Área. 

Nota: a Planilha de Análise de Impactos Ambientais (FOR-GQ-004) deve servir de 

fonte para a execução de simulados de Pronto Atendimento a Emergências de maneira a 

prover abrangência as situações de maior risco. 

 

3.3.1. Resíduos Gerados nos Simulados 

No caso da utilização de extintores ou produtos químicos nos simulados todos os 

resíduos gerados deverão ser armazenados e encaminhados posteriormente para a área 

de resíduos para que se proceda a correta destinação. 

 

3.4.   Acionamento da Equipe de Pronto Atendimento a Emergências 

A equipe de Brigadistas deve estar preparada para atuar em situações emergenciais e 

poderá ser acionada a qualquer momento.  

Para emergências ocorridas dentro da empresa a equipe de Brigadistas poderá ser 

acionada por qualquer funcionário, visitante ou prestador de serviços terceirizado através do 

painel de alarmes, situado no piso térreo acionando-se o alarme com dois toques curtos ou 

ligando no ramal 243 ou 241. 

Para emergências ocorridas fora da empresa a equipe de Brigadistas poderá ser 

acionada pelo telefone geral da empresa (11) 3868-0020 ramal 243 ou 241. 
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3.4.1. Plano de emergência para acidentes com vítima dentro da empresa 

Acidentes com vítimas em que tenha ocorrido queda de altura, choque elétrico, 

prensagem de membro, a vítima não deve ser movimentada até que a Brigada tenha 

chegado ao local. 

As primeiras ações a serem tomadas são: 

• Avaliar o local onde ocorreu o acidente verificando se existem condições de risco aos 

socorristas e ao acidentado; 

• Havendo fontes de risco estas devem ser tratadas imediatamente; 

• Se necessário, desligar fontes de energia e afastar pessoas não autorizadas do local; 

• Manter a vítima imobilizada; 

• Verificar estado de consciência do acidentado; 

• Verificar a existência de fraturas e sangramentos; 

• Se necessário promover a colocação de colar cervical; 

• Se possível colocar o acidentado em maca de resgate;  

• Prestar socorro de emergência ao acidentado se necessário;  

• Comunicar imediatamente pelo telefone 193, informando: 

a) Local do acidente; 

b) Tipo de acidente (queda, queimadura, choque elétrico, etc); 

c) Gravidade estimada. 

 

3.4.2. Plano de emergência química 

Todo acidente interno ou externo em que haja o envolvimento de produtos químicos 

será considerado como emergência química e quando considerado de grande impacto ou 

risco seu tratamento deverá ser realizado pela equipe de brigadistas. Entre as situações 

encontradas podemos ter vazamentos ou derramamento de produtos. 

 

3.4.3. Limpeza e contenção de vazamentos 

Com a finalidade de evitarmos acidentes ou danos ao meio ambiente, sempre que 

forem detectados vazamentos de produtos químicos (inclusive combustíveis), deve-se 

executar as seguintes instruções: 

• Isolar a área com o uso de cones e fita zebrada; 

• Separar o recipiente ou embalagem com vazamento das demais; 

• Quando ocorrer nas dependências da empresa levar a embalagem ou recipiente até 

o tanque de contenção e descartar o produto dentro do mesmo; 
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• Ocorrendo fora das dependências da empresa procurar coloca-la em superfície plana 

e impermeável em posição que contenha o vazamento, se disponível passar o líquido para 

outro recipiente; 

• Separar a FISPQ do produto e tomar as ações de segurança descritas na mesma 

(inativação do produto ou destinação); 

• Limpar a área onde derramou-se produto conforme descrito no ítem 5.4.2.2 Limpeza 

e contenção de pequenos derramamentos. 

Nota: Sempre que for manusear um produto químico utilize os EPI’s adequados e 

descritos na FISPQ. 

 

3.4.4. Limpeza e contenção de derramamentos 

Sempre que houver derramamentos de produtos químicos (inclusive combustíveis), 

deve-se executar as seguintes instruções: 

• Isolar a área com o uso de cones e fita zebrada; 

• Pegar o KIT de Emergência (pá, vassoura, material absorvente e saco plástico); 

• Jogar um pouco do material absorvente sobre o produto e aguardar que o mesmo 

seja absorvido; 

• Coletar o material absorvente contaminado em saco plástico; 

• Caso ainda haja resíduo de produto jogar mais um pouco de material absorvente e 

após absorção coletar em saco plástico; 

• Entrar em contato com o departamento da Qualidade e passar as informações sobre 

o produto coletado para que seja realizado o procedimento de destinação adequado. 

• Se necessário (e possível) fazer a limpeza da área do vazamento com água e sabão. 

Nota: Sempre que for manusear um produto químico utilize os EPI’s adequados e 

descritos na FISPQ. 

 

3.4.5. Plano de emergência para combate a incêndios 

Ao receber a comunicação de incêndio ou explosão, comunicar a equipe de 

Brigadistas através do painel de alarmes, situado no piso térreo acionando-se o alarme com 

dois toques curtos ou ligando no ramal 242 ou 237. 

A equipe de brigadistas deverá avaliar a proporção do incêndio para determinar se 

haverá a necessidade de evacuação parcial ou total do prédio e a necessidade de 

comunicação ao Corpo de Bombeiros. 
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Para situações que não requeiram a evacuação total da área a equipe de brigadistas 

deverá avaliar a melhor a melhor forma de apagar o incêndio através da utilização dos 

equipamentos de combate a incêndio adequados. 

Nas situações de incêndio em que seja necessária a evacuação total do prédio a 

equipe de Brigadistas deve assumir as funções determinadas no organograma iniciando-se 

a evacuação do prédio imediatamente e em seguida providenciar o controle do incêndio 

utilizando-se os equipamentos de combate a incêndio adequados até a chegada do auxílio 

do Corpo de Bombeiros. 

 

3.4.6. Ordem para evacuação do prédio 

O Líder da brigada de incêndio deve determinar o início do abandono, devendo 

priorizar o local sinistrado, o pavimento superior a este, os setores próximos e os locais de 

maior risco. 

A equipe de brigadistas responsável pela evacuação do prédio deve ser orientada 

sobre os pavimentos a se iniciar a evacuação e o alarme deve ser acionado através de um 

toque longo e contínuo. 

 

3.4.7. Instruções gerais para abandono de área 

• Mantenha a calma; 

• Caminhe em ordem sem atropelos, sempre em fila indiana; 

• Ao utilizar as escadas de emergência, desça sempre utilizando o lado direito da 

escada; 

• Não havendo condições de visibilidade (fumaça) segure-se no corrimão com a mão 

direita e com a mão esquerda apoie-se no colaborador a sua frente; 

• Não corra e não empurre as pessoas; 

• Não grite e não faça algazarras; 

• Não fique na frente de pessoas em pânico; se não puder acalmá-las, evite-as. Se 

possível, avise um brigadista; 

• Procure ajudar as pessoas com dificuldades de locomoção; 

• Todos os empregados, independente do cargo que ocupam na empresa, devem 

seguir rigorosamente as instruções do brigadista; 

• Nunca volte para apanhar objetos; 

• Ao sair de um lugar, feche as portas e janelas sem trancá-las; 

• Não se afaste dos outros e não pare nos andares; 
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• Leve consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho; 

• Sapatos de salto alto devem ser retirados; 

• Deixe a rua e as entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal de socorro 

médico; 

• Dirija-se ao ponto de encontro indicado pelo brigadista e somente saia de lá após 

autorização da brigada; 

• Não suba as escadas, procure sempre descer; 

Em situações extremas: 

• Nunca retire as roupas; procure molhá-las a fim de proteger a sua pele da 

temperatura elevada (exceto em simulados); 

• Se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhe todo o corpo, 

roupas, sapatos e cabelo. Proteja a respiração com um lenço molhado junto à boca e o 

nariz, 

• Mantenha-se sempre o mais próximo do chão, já que é o local com menor 

concentração de fumaça; 

• Sempre que precisar abrir uma porta, verifique se ela não está quente, e mesmo 

assim só abri-la vagarosamente; 

• Se ficar preso em algum ambiente, procure inundar o local com água, sempre se 

mantendo molhado; 

• Não salte mesmo que esteja com queimaduras ou intoxicações. 

Nota: as instruções básicas para abandono de área estão descritas no anexo 6.2 

Procedimentos para Abandono de Área, o qual encontra-se afixado nos murais e outros 

ambientes da empresa 

 



 

Nº: Rev.: Data: Validade: Página: 

SEG.004 12 30/05/2018 MAI/2020 11 de 16 
CÓPIA IMPRESSA NÃO CONTROLADA 

3.4.8. Endereços de Hospitais. 

 

 

 

 
NOME ENDEREÇO NUMERO DDD TELEFONE 

MUNICIPAL/ 
PARTICULAR 

REGIÃO 

HOSPITAL ALFA MED 
AV:Corifeu de Azevedo 
Marques 

168 11 3040 -5135 PARTICULAR CARAPICUIBA 

HOPITAL MUNICIPAL DE 
BARUERI 

Rua: Campos Sales 118 11 4198 -4166 PARTICULAR BARUERI 

PRONTO SOCORRO BARUERI  
DR. FRANCISCO MORAN 

Rua: Ângela Mirella 354 11 2575 -3200 MUNICIPAL BARUERI 

SAMEB SERVIÇO DE 
ASSIS.MÉDICA BARUERI 

Rua : Professor João 
Matta Luz 

262 11 4199- 3100 MUNICIPAL BARUERI 

HOSPITAL MUNICIPAL 
ANTÔNIO GIGLIO 

Rua: Pedro Fioreti 48 11 2183-9333 MUNICIPAL OSASCO 

HOSPITAL REGIONAL DE 
OSASCO 

Rua: Ari Barroso 355 11 3682-1587 MUNICIPAL OSASCO 

HOSPITAL E MATERNIDADE  
MUNICIPAL DE JANDIRA 

CENTRO S/N° 11 4704-4504 MUNICIPAL JANDIRA 

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI Rua: Ari Barroso S/N° 11 4143-8600 MUNICIPAL ITAPEVI 

AME AMBULATÓRIO MÉDICO 
DO GOVERNO DE SP 

AV:PRESIDENTE 
GETÚLIO VARGAS 

215 11 4084-3300 MUNICIPAL ITAPEVI 

HOSPITAL GERAL DE 
CARAPICUIBA 

Rua : Da Pedreira 95 11 4185-7600 MUNICIPAL CARAPICUIBA 
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3.5.  Controle de equipamentos de combate a incêndios 

Considera-se como equipamentos de combate a incêndios extintores e hidrantes. 

O controle dos equipamentos de combate a incêndios é de responsabilidade do 

Técnico de Segurança, Brigadistas e cipeiros e deverá ser realizado a intervalos regulares e 

registrados conforme procedimento SEG-001 Inspeção de Extintores, hidrantes, chuveiro 

de segurança e lava-olhos. 

 

3.6.  Manifestações, tumulto ou desordem civil 

3.6.1. Interna 

Em caso de tumulto ou desordem civil nas dependências da empresa, devem ser 

informar imediatamente a gerência envolvida para que comparecem ao local e definam a 

ação a ser tomada. 

No caso de não cooperação dos envolvidos e, não havendo ameaça armada, a 

própria gerência poderá atuar na tentativa de remover os envolvidos para fora da empresa. 

Caso haja ameaça armada, reféns ou outros riscos à integridade física de qualquer 

colaborador, deve ser determinada a evacuação da empresa e acionada a Polícia Militar 

através do telefone 190. 

 

3.6.2. Externa 

No caso do tumulto ou desordem civil ser externo ás dependências da empresa, deve-

se manter os empregados no interior da empresa, de forma a garantir sua proteção contra 

ameaças. 

O departamento de Recursos Humanos e ou Diretoria devem ser comunicados 

imediatamente para que avaliem a necessidade de se comunicar as Autoridades de 

Segurança. 

Os funcionários só poderão se retirar das dependências da empresa após autorização 

expressa emitida pelo departamento de Recursos Humanos ou sua gerência responsável. 

A brigada de emergência deve ser acionada para que fique de prontidão para casos 

de princípios de incêndio ou qualquer outro tipo de situação de emergência. 
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4. Responsabilidades 

Segurança do Trabalho:  

 Identificar as áreas e as atividades com riscos potenciais de acidentes, com base nos 
levantamentos de aspectos ambientais e situações de perigo, análise preliminar de 
risco e outros métodos de identificação de perigos e riscos, em conjunto com áreas 
envolvidas; 

 Formar, treinar e manter a Brigada de Emergência; 

 Coordenar a realização dos simulados semestrais de abandono de área e pronto 
atendimento a emergências (PAE); 

 Documentar todas as ações realizadas pela Brigada de Emergência (reuniões, 
treinamentos, simulados) através do arquivamento físico ou digitalizado de relatórios 
ou outros registros; 

 Participar da elaboração de planos de ação visando a melhoria contínua dos 
procedimentos de atendimento a emergências. 

 

Qualidade:  

 Fornecer toda a documentação necessária ao manuseio adequado dos produtos 
(FISPQ, Fichas de Emergência e Ficha Técnica); 

 Comunicar aos órgãos ambientais a ocorrência de situações que tenham provocado 
dano ambiental; 

 Analisar criticamente toda a documentação gerada em simulados ou em 
atendimentos reais para elaborar em conjunto com as áreas envolvidas e brigadistas 
planos de ação visando a melhoria contínua dos procedimentos de atendimento a 
emergências.
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Brigada de Emergência:  

 Participar da realização dos simulados semestrais objetivando a intervenção eficiente 
em caso de incêndio, contenção de derramamentos, remoção/transporte de 
acidentado e abandono de áreas; 

 Participar da elaboração de planos de ação visando a melhoria contínua dos 
procedimentos de atendimento a emergências. 

 

Gerentes dos departamentos: 

 Orientar os colaboradores para agir preventivamente, para evitando a ocorrência de 
situações de emergência. 

 Liberar os membros da Brigada de Emergência para treinamentos de rotina. 

 Participar sempre que solicitado da análise dos resultados das simulações 
realizadas, ou da ocorrência das emergências, participando da elaboração de planos 
de ação visando a melhoria contínua dos procedimentos de atendimento a 
emergências.  

 

Todos os colaboradores: 

 Manter-se atendo a situações de risco e comunica-las imediatamente ao Técnico de 
Segurança do Trabalho ou a membro da equipe de Brigadistas; 

 Seguir as orientações dadas pelos Brigadistas, ou Técnico de Segurança do 
Trabalho, ou Gerente da Qualidade e Meio Ambiente ou Gerente Técnico em caso 
de situações de simulados ou emergências reais visando a segurança individual, 
coletiva e a prevenção de danos ao meio ambiente. 

 Orientar aos visitantes sob sua responsabilidade sobre os procedimentos de 
abandono de área e de emergência da empresa; 

 Acompanhar o visitante até o ponto de encontro em situações de simulado ou de 
emergência real e caso não seja possível acompanha-lo, delegar esta função a outro 
colaborador. 

 
 

5. Documentos de Referência 

NBR- ISO  9001 Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos 

NBR- ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos  
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6. Documentos Complementares  

SEG-001 INSPEÇÃO DE EXTINTORES, HIDRANTES, CHUVEIRO DE SEGURANÇA 

E LAVA-OLHOS 

 
7. Definições 

Emergência: Sinistro ou risco iminente que requeira ação imediata. 

Brigada de incêndio (Brigadistas): Grupo organizado de pessoas voluntárias ou não, 

treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de 

incêndio e prestar os primeiros socorros, dentro de uma área preestabelecida. 

Combate a incêndio: Conjunto de ações táticas, destinadas a extinguir ou isolar o 

incêndio com uso de equipamentos manuais ou automáticos. 

Exercício simulado: Exercício prático realizado periodicamente para manter a 

brigada e os ocupantes das edificações em condições de enfrentar uma situação real de 

emergência. 

Ponto de Encontro de Brigadistas: local onde a Brigada de Emergência deve se 

reunir em casos de situações de emergência. 

Ponto de Encontro Externo: local para onde os colaboradores e visitantes devem ser 

direcionados pela Brigada de Emergência em casos de situações de emergência. 

Produtos Químicos: Quaisquer substâncias (sólidas, líquidas, pastosas ou gasosas) 

que possam contaminar o meio ambiente e/ou colocar em risco a saúde e a integridade 

física das pessoas ou ainda a integridade das instalações. 

FISPQ: Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

 

8. Anexos 

N/A 
  

9. Distribuição  

     Disponível em mídia eletrônica na intranet: 

(https://sites.google.com/a/rentokil-initial.com/brasil/?pli=1) 
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no item 3.1  

Sandra Viana 

 


