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A Safety & Work é um Centro de Formação e Reciclagem de Bombeiro Profissional Civil Cre-
denciado pelo departamento de segurança contra incêndio do corpo de bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. 

JÁ FORMAMOS MAIS DE 1.000 BOMBEIROS DESDE 2006. 

Contamos com uma estrutura moderna e adequada as aulas Teóricas e Práticas, com equipa-
mentos dimensionados e de última geração, atendendo requisitos Internacionais didáticos e 
pedagógicos;

Durante o curso nossos alunos participam de visitas em empresas com o intuito de conhecer-
em o cotidiano e atribuições dos BPC’s na prática.

Nossos Instrutores são Credenciados pelo departamento de segurança contra incêndio do cor-
po de bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em todas as matérias e possuem 
vivência e experiência na área em que atuam;
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MÓDULO I - PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO (28 HORAS)

Apresentação do curso, histórico, legislações básicas, estatísticas, química do fogo, Back 
Draft , BLEVE, Boilover e Extintores Portáteis.

01 INTRODUÇÃO (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer a importância e os objetivos gerais do curso; histórico e estatísticas de incêndios.

02 ASPECTOS LEGAIS (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer os aspectos legais (normas, regulamentações e legislação em todas as esferas gover-
namentais pertinentes) relacionados a responsabilidade do bombeiro pro� ssional civil

03 TEORIA DO FOGO (TEÓRICA) - 3H0M
Conhecer os quatro elementos formadores da combustão, as formas de propagação do calor, as 
temperaturas do fogo, os métodos de extinção do fogo, a classi� cação dos incêndios, os princi-
pais agentes extintores, unidade extintora a capacidade extintora, as fases do combate ao fogo, 
o Flashover, Backdra� , Bleve e Boil Over

04 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (TEÓRICA) - 4H0M
Conhecer os conceitos gerais de prevenção, educação e proteção contra incêndio: noções de 
proteção passiva e proteção ativa: isolamento de risco, compartimentação vertical e horizon-
tal; noções de resistência das estruturas e dos materiais ao fogo; e Auto de Vistoria de Corpo 
de Bombeiros (AVCB). Conhecer os equipamentos � xos e portáteis de combate a incêndio, 
saídas de emergência, escadas de segurança, corredores e rotas de fuga, sistemas de ilumi-
nação de emergência, elevador de segurança, meios de aviso, detecção e alarme de incêndio e 
sinalização de emergência

04 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PRÁTICA) - 4H0M
Demonstrar os principais procedimentos para o funcionamento do sistema de meios de 
fuga: saídas de emergência, escadas de segurança, corredores e rotas de fuga; dos sistemas 
de iluminação de emergência; do elevador de segurança; dos meios de aviso, detecção e 
alarme de incêndio; da sinalização de emergência

05 TÉCNICA E TÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO (TEÓRICA) - 4H0M
Conhecer as principais técnicas de busca e exploração da área em sinistro, ventilação natu-
ral ou forçada (pressão negativa, venturi e positiva), entradas forçadas, resgate de vítimas, 
con� namento, isolamento, salvatagem, combate com emprego correto dos tipos de jatos de 
água (neblina, cone de força e sólido), emprego, dimensionamento e técnicas de aplicação 
de espuma mecânica e rescaldo de incêndio. Demonstrar a montagem de uma linha direta 
de combate a incêndio, a partir de um hidrante e/ou viatura, linha adutora e linha siamesa. 
Demonstrar o uso de linha de água para ataque direto, ataque indireto e ataque combinado
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05 TÉCNICA E TÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO (PRÁTICA) - 8H0M
Conhecer as principais técnicas de busca e exploração da área em sinistro, ventilação natu-
ral ou forçada (pressão negativa, venturi e positiva), entradas forçadas, resgate de vítimas, 
con� namento, isolamento, salvatagem, combate com emprego correto dos tipos de jatos de 
água (neblina, cone de força e sólido), emprego, dimensionamento e técnicas de aplicação 
de espuma mecânica e rescaldo de incêndio. Demonstrar a montagem de uma linha direta 
de combate a incêndio, a partir de um hidrante e/ou viatura, linha adutora e linha siamesa. 
Demonstrar o uso de linha de água para ataque direto, ataque indireto e ataque combinado

06 AVALIAÇÃO (TEÓRICA) - 1H0M
Obter aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

06 .1 AVALIAÇÃO (PRÁTICA) - 2H0M
Obter aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

MÓDULO II - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIO E AUXILIARES (27 HORAS)

Rede hidráulicas de incêndio, Casa de bombas, Sprinklers, Brigadas de Incêndio e 
Emergência, Praticas de Combate a Incêndio com Extintores e Rede Hidráulicas, Entradas 
Forçadas, Praticas em Casa de Fumaça e visita a grandes empresas da região.

01 EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO MANUAL (TEÓRICA) - 4H0M
Conhecer os tipos e a operação de: extintores (portáteis e extintores sobre rodas, com carga 
de água, pó BC, pó ABC, CO², halotrom etc.) hidrantes (predial, de coluna e subterrâneo), 
mangotinho, mangueiras de incêndio (tipos I, II, III, IV, e V), chaves de mangueira (simples e 
mista), redutores, tampões e adaptadores para mangueiras e hidrantes, derivantes, válvula de 
recalque, passagem de nível, barrilete, esguichos (de jato sólido, regulável, formador e au-
to-edutor de espuma (de linha e de sistema)

01 EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO MANUAL (PRÁTICA) - 8H0M
Conhecer os tipos e a operação de: extintores (portáteis e extintores sobre rodas, com carga 
de água, pó BC, pó ABC, CO², halotron etc.) hidrantes (predial, de coluna e subterrâneo), 
mangotinho, mangueiras de incêndio (tipos I, II, III, IV, e V), chaves de mangueira (simples e 
mista), redutores, tampões e adaptadores para mangueiras e hidrantes, derivantes, válvula de 
recalque, passagem de nível, barrilete, esguichos (de jato sólido, regulável, formador e au-
to-edutor de espuma ( de linha e de sistema)
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02 EQUIPAMENTOS DE SISTEMA FIXO E OPERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer os equipamentos e os principais procedimentos de emergência para o correto fun-
cionamento de bombas (elétricas e a combustão), chuveiros automáticos (sprinklers) e sistema 
� xos e combate a incêndio (com espuma mecânica, gases etc.)
02 Equipamentos de sistema � xo e operação automática (Prática) - 4h0m
Demonstrar na prática o conhecimento dos equipamentos e os principais procedimentos de 
emergência para o correto funcionamento de bombas (elétricas e a combustão), chuveiros au-
tomáticos (sprinklers) e sistema � xos e combate a incêndio (com espuma mecânica, gases etc.)

03 EQUIPAMENTOS AUXILIARES (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer como transportar e armar uma escada prolongável. Conhecer como operar no míni-
mo as seguintes ferramentas de corte, arrombamento e remoção (machado, machado –picare-
ta, corta-a-frio, croque, alavanca simples, alavanca pé – de-cabra e ferramentas hidráulicas de 
corte e tração). Conhecer lanternas e re� etores portáteis para iluminação. Conhecer o emprego 
de uma lona para salvatagem

03 EQUIPAMENTOS AUXILIARES (PRÁTICA) - 4H0M
Demonstrar na prática como transportar e armar uma escada prolongável; como operar 
ferramentas de corte arrombamento e remoção(machado, machado – picareta, corta-a-frio, 
croque, alavanca simples, alavanca pé – de-cabra e ferramentas hidráulicas de corte e tração). 
Conhecer lanternas e re� etores portáteis para iluminação. Conhecer o emprego de uma lona 
para salvatagem

04 AVALIAÇÃO (TEÓRICA) - 1H0M
Obter a aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

04 AVALIAÇÃO (PRÁTICA) - 2H0M
Obter a aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

MÓDULO III - ATIVIDADES OPERACIONAIS DE 
BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL (9 HORAS)

Conhecer metodologias de comunicação, Saber como preencher relatórios e formulários de 
rotinas e não conformidades e realizar práticas de comunicação.

01 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer as principais atribuições do bombeiro pro� ssional civil estabelecidas nesta Nor-
ma. Conhecer os sistemas de comunicação por voz (� xa e móvel) e dados. Conhecer o código 
alfabeto fonético. Conhecer o código de pronúncia de números. Conhecer os procedimentos de 
inspeção preventiva. Conhecer um relatório padronizado de acompanhamento de trabalhos de 
risco, de inspeções e de acidentes. Conhecer os padrões de inspeção visual e de teste de funcio-
namento de extintores de incêndio, conforme Normas Brasileiras especí� cas para cada tipo de 
extintor. Conhecer como são realizados os teste de abertura e vedação de um hidrante predial. 
Conhecer como é feito o preenchimento de um relatório de incêndio em conformidade com
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a ABNT NBR 14023. Conhecer os procedimentos para acionar os serviços públicos locais de 
atendimento a emergências (Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Policia, Agência Am-
biental e/ou outras de responsabilidade local). Conhecer os tipos de para-raios e os procedi-
mentos de inspeção visual nos cabos e conectores. Conhecer as características, tipos, princípios 
de funcionamento e os procedimentos de segurança e emergência em caldeiras e vasos  sob 
pressão. Conhecer os geradores, conjuntos moto bomba e moto ventiladores, suas aplicações, 
operação e manutenção preventiva. Conhecer os tipos de armazenagem e instalações de gases 
(no mínimo GN, GLP, oxigênio, acetileno, nitrogênio, cloro e amônia) e procedimentos de 
emergência.

01.1 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS (PRÁTICA) - 4H0M
Demonstra na prática como operar os sistemas de comunicação por voz (� xa e móvel) e da-
dos, usando o código alfabeto fonético e o código de pronúncia de números. Exercitar o preen-
chimento de relatórios padronizados de acompanhamento de trabalhos de risco, de inspeções 
e de acidentes. Demonstrar na prática como são realizados os testes de abertura e vedação de 
um hidrante predial. Exercitar o preenchimento de um relatório de incêndio em conformidade 
com a ABNT NBR 14023. Demonstrar na prática os procedimentos para efetuar a troca de 
um bico de chuveiro automático (sprinklers)

02 AVALIAÇÃO (TEÓRICA) - 1H0M
Obter aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

02.1 AVALIAÇÃO (PRÁTICA) - 2H0M
Obter aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

MÓDULO IV - EPI E EPR (15 HORAS)

Conhecer os diversos tipos de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPR’s (Eq-
uipamentos de Proteção Respiratória) para proteção do trato respiratório, práticas com 
equipamentos autônomos em casa de fumaça, práticas de ventilação (princípio Venturi), 
práticas de busca e remoção.

01 EPI (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer os equipamentos de proteção individual para proteção da cabeça, olhos, face, 
proteção auditiva, proteção respiratória, tronco, membros superiores e corpo inteiro, em 
conformidade com as Normas Brasileiras especí� cas para combate a incêndio, nacionais e, na 
falta de Normas Brasileiras, adotar Normas Internacionais.

01 EPI (PRÁTICA) - 2H0M
Conhecer e saber a origem e os riscos de exposição à no mínimo os seguintes tipos de gases: 
as� xiantes – gás liquefeito de petróleo (GLP), gás metano (CH4), dióxido de carbono (CO²) 
e acetileno; gases tóxicos – monóxido de carbono (CO), sulfídrico (H²S) e cianídrico (HCN) 
e gases irritantes ou corrosivos 0 amônia (NH²) e cloro.Conhecer as características de atmos-
fera insalubre por concentração de O². Conhecer a utilização e a higienização e limpeza dos 
seguintes equipamentos de proteção respiratória: máscaras � ltrantes e conjunto de mascara 
autônoma de ar respirável e máscara dedicada para vítima (carona). Saber calcular a au-
tonomia do conjunto máscara autônoma. Conhecer e saber identi� car a � nalidade dos dados 
impressos nos cilindros de ar respirável.
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02 EPR (PRÁTICA) - 4H0M
Demonstrar a utilização (montar o equipamento, equipar-se e  deslocar-se com e sem vítima, 
demonstrar o equipamento), higienização e limpeza dos equipamentos de proteção respi-
ratória. Exercitar o cálculo da autonomia do conjunto máscara autônoma

03 AVALIAÇÃO (TEÓRICA) - 1H0M
Obter aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

03 AVALIAÇÃO (PRÁTICA) - 4H0M
Obter aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

MÓDULO V - SALVAMENTO TERRESTRE (46 HORAS)
PAE (Plano de Ação Emergencial), heliponto, trabalho e resgate em altura, trabalho e res-
gate em espaços confi nados.

01 EMERGÊNCIAS EM ELEVADOR (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer os princípios de funcionamento de um elevador e as emergências especí� cas, con-
forme recomendações de cada fabricante de elevador

02 PREVENÇÃO EM ÁREA DE POUSO DE HELICÓPTEROS (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer os principais riscos no pouso de helicóptero e os principais procedimentos de segu-
rança para balizamento, embarque e desembarque de passageiros e procedimentos de controle 
em caso de emergência, envolvendo incêndio e resgate de vítimas

02 PREVENÇÃO EM ÁREA DE POUSO DE HELICÓPTEROS (PRÁTICA) - 4H0M
Demonstrar os principais procedimentos de segurança para balizamento, embarque e desem-
barque de passageiros e procedimentos de controle em caso de emergência, envolvendo incên-
dio e resgate de vítimas

03 PLANO DE EMERGÊNCIA (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer as principais recomendações de um plano de emergência, relativas a uma emergên-
cia contra incêndio, hostilidades em casos de ameaças de bombas e terrorismo, uma emergên-
cia de abandono de área em uma planta, conforme ABNT NBR 15219

04 RESGATE DE VÍTIMAS EM ESPAÇOS CONFINADOS (TEÓRICA) - 8H0M
Conhecer as normas e procedimentos para resgate de vítimas em espaço con� nados

04 RESGATE DE VÍTIMAS EM ESPAÇOS CONFINADOS (PRÁTICA) - 8H0M
Aplicar as técnicas e os  equipamentos de vítimas em espaços con� nados

05 RESGATE DE VÍTIMAS EM ALTURA (TEÓRICA) - 8H0M
Conhecer as técnicas para resgate de vítimas em altura

05 RESGATE DE VÍTIMAS EM ALTURA (PRÁTICA) - 8H0M
Aplicar as técnicas e utilizar os equipamentos para resgate de vítimas em altura

06 AVALIAÇÃO (TEÓRICA) - 2H0M
Obter a aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

06 AVALIAÇÃO (PRÁTICA) - 4H0M
Obter a aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma
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01 LEGISLAÇÃO (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer a legislação que regulamenta a identi� cação, transporte, armazenagem, manipu-
lação e as emergências envolvendo produtos perigosos

02 CONCEITOS (TEÓRICA) -1H0M
Conhecer as classes de riscos, os sistemas de identi� cação, painel de segurança, rótulo de risco, 
� cha de emergência e FISPQ

03 GUIA DE PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS (TEÓRICA) -1H0M
Conhecer e saber consultar o manual de emergências com produtos perigosos da ABIQUIM/
PRÓ-QUIMICA

04 EPI E EPR (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer os equipamentos de proteção individual e respiratória nível A, B e C especí� cos para 
atendimento a produtos perigosos

04 EPI E EPR (PRÁTICA) - 4H0M
Demonstrar na prática o conhecimento dos equipamentos de proteção individual e respi-
ratória nível A, B e C, especí� cos para atendimento a produtos perigosos

05 AÇÕES OPERACIONAIS (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer o sistema de organização da área do sinistro em zonas de segurança, apoio e de 
acesso limitado (quente, morna e fria). Conhecer os equipamentos e métodos de contenção 
e con� namento de derramamento de produtos perigosos Conhecer as técnicas de resgate de 
vítimas contaminadas por produtos perigosos e descontaminação de vítimas e ambientes

05 AÇÕES OPERACIONAIS (PRÁTICA) - 4H0M
Demonstrar na prática a aplicação e utilização de barreiras de contenção, absorção, mantas absor-
ventes, matérias adsorventes e orgânicos Demonstrar na prática as técnicas de resgate de vítimas 
contaminadas e descontaminação de vítimas e ambientes

06 AVALIAÇÃO (TEÓRICA) - 1H0M
Obter a aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

06 AVALIAÇÃO (PRÁTICA) - 2H0M
Obter a aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma

MÓDULO VI - PRODUTOS PERIGOSOS (18 HORAS)
Legislação nacional e internacional, simbologias (ONU, Ministério Transporte, NFPA, 
GHS), classes e sub-classes de produtos perigosos, SCI (Sistema de Comando de Inci-
dentes), controles de derrames, atividades práticas simuladas.
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01 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (TEÓRICA) - 1H0M 
Conhecer a legislação que regulamenta os procedimentos de primeiros-socorros para o nível 
equivalente a Bombeiro pro� ssional civil

02 PROCEDIMENTOS INICIAIS (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer os procedimentos para avaliação da segurança do local, número de vitimas e os 
procedimentos de biossegurança. Conhecer os procedimentos para acionamento dos serviços 
públicos e privados de socorro de vítimas e as ações para localização dos hospitais de referên-
cia nas proximidades do local de trabalho. Conhecer os procedimentos para o planejamento 
das ações conforme de� nido previamente no plano de emergência da planta.

03 AVALIAÇÃO INICIAL (PRÁTICA) - 1H0M
Avaliar e reconhecer os riscos iminentes, os mecanismos de lesão, número de vítimas e o ex-
ame físico destas

03 AVALIAÇÃO INICIAL (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer os riscos iminentes, os mecanismo de lesão, número de vítimas e o exame físico 
desta

04 VIAS AÉREAS (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer os sinais e sintomas de obstruções em adultos, criança e bebês conscientes e inconsci-
entes.

04 VIAS AÉREAS (PRÁTICA) -1H0M
Conhecer os sinais e sintomas de obstruções em adultos, crianças e bebês conscientes e incon-
scientes, e promover a desobstrução

05 AED/DEA (TEÓRICA) - 1H0M
Conhecer equipamentos semi-automáticos para desfribilação externa precoce

06 ESTADO DE CHOQUE (TEÓRICA) - 4H0M
Conhecer os sinais, sintomas e técnicas de prevenção e tratamento

06 ESTADO DE CHOQUE (PRÁTICA) - 4H0M
Aplicar as técnicas de prevenção e tratamento do estado de choque

07 HEMORRAGIAS (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer as técnicas de hemostasia

07 HEMORRAGIAS (PRÁTICA) - 2H0M
Aplicar as técnicas de contenção de hemorragias

08 FRATURAS (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer as fraturas abertas e fechadas e técnicas de imobilizações

08 Fraturas (Prática) - 4h0m
Aplicar as técnicas de imobilizações

MÓDULO VII - PRIMEIROS SOCORROS (59 HORAS)
Legislação, bio segurança, protocolo AHA 2015, protocolo completo SBV, simulado � nal com 
metodologia START.
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09 Ferimentos (Teórica) - 1h0m
Identi� car os tipos de ferimentos localizados

09 Ferimentos (Prática) - 1h0m
Aplicar os cuidados especí� cos em ferimentos

10 Queimaduras (Teórica) - 2h0m
Conhecer os tipos (térmicas, químicas e elétricas) e os graus (primeiro, segundo e terceiro) das 
queimaduras.

10 Queimaduras (Prática) - 1h0m
Aplicar as técnicas e procedimentos de socorro de queimaduras

11 Emergências clinicas (Teórica) - 2h0m
Reconhecer AVC (Acidente Vascular Cerebral), dispnéias, crises hiper e hipotensiva, IAM (infar-
to agudo do miocárdio), diabetes e hipoglicemia.

11 Emergências clinicas (Prática) - 1h0m
Aplicar as técnicas de atendimento

12 Movimentação, remoção e transporte de vítimas (Teórica) - 2h0m
Conhecer as técnicas de transporte de vítimas clinicas e traumáticas com suspeita de lesão na 
coluna vertebral.

12 Movimentação, remoção e transporte de vítimas (Prática) - 4h0m
Aplicar as técnicas de movimentação, remoção e transporte de vítima

13 Pessoas com mobilidade reduzida (Teórica) - 1h0m
Conhecer as técnicas de abordagem, cuidados e condução de acordo com o plano de emergência 
de planta.

14 Protocolo com incidente com múltiplas vítimas (Teórica) - 2h0m
Conhecer as ações de avaliação, zoneamento, triagem e método start para acidentes e incidentes 
que envolvam múltiplas vítimas.

14 Protocolo com incidente com múltiplas vítimas (Prática) - 4h0m
Aplicar na prática as técnicas que envolvam múltiplas vítimas

15 Psicologia em emergência (Teórica) - 2h0m
Conhecer a reação das pessoas em situações de emergências e a administração do estresse após 
incidentes críticos para os pro� ssionais de emergência.

16 Avaliação (Teórica) - 2h0m
Obter a aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma.

16 Avaliação (Prática) - 4h0m
Obter a aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma
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01 FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DE RISCOS (TEÓRICA) - 2H0M
Conhecer os conceitos e ferramentas para melhorar a percepção e a identi� cação dos perigos, 
bem como análise e avaliação de riscos e sua consequência minimização ou eliminação.

02 RISCOS ESPECÍFICOS DE PLANTAS (TEÓRICA) - 1H0M
Discutir os riscos especí� cos e o plano de emergência contra incêndio de no mínimo os se-
guintes tipos de planta: serviços de hospedagem, comercial, shopping center, indústria quími-
ca, indústria metalúrgica, depósito e local de Reunião pública

02 RISCOS ESPECÍFICOS DE PLANTAS (PRÁTICA) - 4H0M
Participar de visita supervisionada pelo instrutor em no mínimo um dos seguintes tipos de planta: 
serviço de  hospedagem, comercial, shopping center, indústria química, industria metalúrgica, depósito 
e local de reunião pública

03 AVALIAÇÃO (TEÓRICA) -  1H0M
Obter aprovação conforme 4.1.2.3 desta Norma.

MÓDULO VIII - FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DE 
RISCOS (8 HORAS)
Fundamentos das análises, aplicação de APR (Análise Preliminar de Riscos), permissões de tra-
balho, atividades práticas simuladas.
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