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RESUMO 

 

O presente TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) trata sobre a aprovação do 
plano de segurança contra incêndio e pânico do Hospital Municipal São José, 
localizado em Paiçandu, Paraná. Tendo como base as Normas de Procedimentos 
Técnicos do Corpo de Bombeiros do Paraná. Descreve as principais características 
do projeto, suas divisões e classificações. Lista os detalhes a serem observados 
com atenção para a realização do projeto e sua consequente aprovação. Apresenta 
também as principais dificuldades na hora de se aprovar o projeto e como não os 
cometer.  

 
Palavras-chave: Aprovação. Bombeiros. Projeto.  
 
 

 
FIRE AND PANIC SAFETY PLAN - CASE STUDY OF THE MUNICIPAL HOSPITAL 

SÃO JOSÉ - PAIÇANDU - PR 
 

ABSTRACT 
 

This CCW (Course Completion Work) deals with the approval of the fire and panic 
safety plan of the São José Municipal Hospital, located in Paiçandu, Paraná. Based 
on the Norms of Technical Procedures of the Fire Department of Paraná. Describes 
the main characteristics of the project, its divisions and classifications. List the details 
to be observed with attention to the realization of the project and its consequent 
approval. It also presents the main difficulties in approving the project and how not to 
commit them. 
 
 

Keywords: Approval. Firemen. Project. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 As edificações são construídas para que nelas sejam desenvolvidas certas 

atividades, sejam elas comercial, residencial, industrial, hospitalar, educacional, 

entre outras. Independente da atividade que será desenvolvida ou por quanto tempo 

será realizada, é necessário que o usuário da edificação esteja seguro em relação a 

um eventual incêndio. Portanto o plano de segurança contra incêndio e pânico é de 

extrema importância para todas as edificações, sejam elas recém-construídas ou 

antigas.  

 O Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) tem como objetivo 

proteger a integridade física das pessoas e as edificações contra danos causados 

pelo fogo e possíveis danos materiais que podem ocorrer à edificação em uma 

situação de incêndio. Além disso, é responsável pela adequação de todos os 

sistemas de combate ao fogo, como as sinalizações e demais equipamentos para 

prevenção e proteção contra incêndio.  

 Apesar da área de segurança contra incêndio ser de responsabilidade dos 

Estados, assim como as construções são de cada município, poucos são os Estados 

que possuem uma legislação atual e completa. Cada Estado determina uma lei, com 

base na lei de outro estado que esteja mais avançado, devido a isso temos um 

grande problema de não uniformização da legislação, gerando dificuldade para o 

engenheiro em aprovar projetos de prevenção contra incêndio e pânico em estados 

distintos.  

 O código de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros do 

Paraná entrou em vigor na data de 08 de Janeiro de 2012, conforme Portaria do 

Comando do Corpo de Bombeiros nº002/2011 de 11 de Outubro de 2011, sendo sua 

última atualização em Setembro de 2016.  

 No PSCIP do Hospital Municipal São José, localizado em Paiçandu, no 

estado do Paraná foram planejadas as seguintes medidas de segurança: 

- Acesso da viatura na edificação e áreas de risco. 

- Alarme de incêndio.  

- Brigada de incêndio.  

- Controle de materiais de acabamento e revestimento. 

- Extintores. 

- Hidrante e mangotinhos. 
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- Iluminação de emergência.  

- Saídas de emergência.  

- Sinalização de emergência.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 OBJETIVOS 

 

Os objetivos do projeto de prevenção contra incêndio e pânico são a 

prevenção do incêndio e proteção da população presente e da construção. O 

INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING 

AND CONSTRUCTION-CIB (2001) sugere como metas a proteção à saúde e à vida 

dos ocupantes da edificação e dos combatentes do fogo; à propriedade (à estrutura 

e ao conteúdo da edificação, às edificações vizinhas, aos negócios ali instalados); 

ao meio ambiente (pela redução de efluentes tóxicos e lixo); aos bens culturais e 

históricos e à infraestrutura.  

Bukowiski e Babrauskas (1994) propõem como objetivos: a prevenção ao 

fogo ou o retardo de seu crescimento e propagação; proteção dos ocupantes da 

edificação dos efeitos do incêndio; minimização do impacto do incêndio e apoio às 

operações dos serviços de combate ao incêndio. 

 

2.2 O FOGO  

 

 Segundo Araújo (2007) existem quatro elementos fundamentais que 

constituem a combustão: o combustível é qualquer substância que tem a capacidade 

de queimar e consequentemente alimentar a combustão, sendo assim é o que 

propaga o fogo; calor é a energia que eleva a temperatura, participando da reação 

química presente na combustão, que é a reação entre combustível e comburente; o 

oxigênio é comburente e reage com o combustível, gerando uma reação química 

que é a combustão, surgindo assim as chamas; reação em cadeia é a sequência 

das reações provocadas por um único elemento ou grupo por um grupo de 

elementos que gera novas reações entre elementos que podem ou não serem 

distintos.   
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Figura 1 – Triângulo de fogo. 

 

Fonte: Manual de prevenção contra incêndios (1986). 

 

O controle do fogo deve acontecer se forem seguidas duas etapas: a 

prevenção e a extinção do mesmo. A prevenção é quando a população se adequa 

as normas e ações para evitar qualquer possibilidade de que o fogo ocorra. A 

extinção visa eliminar qualquer foco de diversas maneiras usando tecnicamente e 

taticamente os equipamentos de combate ao fogo.  

 A Norma de Procedimento Técnico - NPT - 003 (2014) define incêndio como o 

fogo sem controle, intenso, o qual causa danos e prejuízos à vida, ao meio ambiente 

e ao patrimônio. 

 

 

2.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

 De acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico: 

Artigo 1º - Este Código dispõe sobre as medidas de segurança contra 
incêndio nas edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no artigo 
144 § 5º da Constituição Federal, ao artigo 48 da Constituição Estadual e ao 
disposto na Lei Estadual nº 16.575 de 28 de setembro de 2010. Artigo 2º - 
Os objetivos deste Código são: 
I - Proteger a vida dos ocupantes e das edificações e áreas de risco, em 
caso de incêndio; 
II - Dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente 
e ao patrimônio;        
III - Proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; 
IV - Dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros;  
V - Proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de 
risco. 

 

 Existem dois tipos de medidas de segurança a serem tomados em relação a 

um incêndio, são elas: medidas de prevenção e medidas de proteção. As medidas 

de prevenção são aquelas medidas para prevenir o inicio do incêndio, ou seja, ter 

controle sobre qualquer tipo de risco que venha a causar um incêndio. No tocante a 



 
8 

 

medidas de proteção, são destinadas para proteger a vida humana e os bens 

materiais dos efeitos lesivos do incêndio.  

Berto (1991) estabelece oito elementos que compõem as medidas de 

prevenção e proteção contra incêndio: 

(a) precaução contra o início do incêndio: o único composto de medidas de 
prevenção que visam a controlar eventuais fontes de ignição e sua 
interação com materiais combustíveis; 
(b) limitação do crescimento do incêndio: composto de medidas de proteção 
que visam a dificultar, ao máximo, o crescimento do foco do incêndio, de 
forma que este não se espalhe pelo ambiente de origem, envolvendo 
materiais combustíveis presentes no local e elevando rapidamente a 
temperatura interna do ambiente; 
(c) extinção inicial do incêndio: composto de medidas de proteção que 
visam a facilitar a extinção do foco do incêndio, de forma que ele não se 
generalize pelo ambiente; 
(d) limitação da propagação do incêndio: composto de medidas de proteção 
que visam a impedir o incêndio de se propagar para além do seu ambiente 
de origem; 
(e) evacuação segura do edifício: visa a assegurar a fuga dos usuários do 
edifício, de forma que todos possam sair com rapidez e em segurança; 
(f) precaução contra a propagação: visa a dificultar a propagação do 
incêndio para outros edifícios próximos daquele de origem do fogo; 
(g) precaução contra o colapso estrutural: visa a impedir a ruína parcial ou 
total da edificação atingida. As altas temperaturas, em função do tempo de 
exposição, afetam as propriedades mecânicas dos elementos estruturais, 
podendo enfraquecê-los, até que provoquem a perda de sua estabilidade;  
(h) rapidez, eficiência e segurança das operações: visa a assegurar as 
intervenções externas para o combate ao incêndio e o resgate de eventuais 
vítimas. 

   

 Segundo Fagundes, a proteção contra incêndio deve ser encarada como uma 

obrigação e necessidade de proteger acima de tudo as vidas humanas, e 

secundariamente o patrimônio envolvido; independente do seu custo financeiro. A 

construção de qualquer tipo de edificação mais segura deve ser um dever 

indeclinável e ético do projetista, executor da obra e do empreendedor, 

independente das exigências legais. 

 

 

2.3.1 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

 

Dentre as várias exigências contidas nos projetos de prevenção contra 

incêndio e pânico, as rotas de fuga e saídas de emergência são projetadas para 

garantir a saída dos ocupantes da edificação no mínimo tempo possível e em 

segurança, para que todos os ocupantes consigam sair ilesos supondo que ocorra 

um incêndio.  
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Conforme a Norma de Procedimento Técnico – NPT-011 (2016) a saída de 

emergência compreende o seguinte:  

a) acessos; 
b) rotas de saídas horizontais, quando houver, e respectivas portas     
ou espaço livre exterior, nas edificações térreas; 
c) escadas ou rampas; 
d) descarga. 

 

 As saídas de emergência são exigidas para dar conforto e segurança aos 

usuários em possíveis situações de emergência, sendo assim devem ser 

executadas no início da construção, pois devem ser observados todos os detalhes 

para que seja praticável a evacuação dos ocupantes.  

 

 

2.3.1.2 DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

 

De acordo com a Norma de Procedimento Técnico – NPT-011 (2016) a 

largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que 

por elas deva transitar, observados os seguintes critérios:  

a) os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que servirem 
a população;  
b) as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do 
pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para 
os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o 
sentido de saída. 

  

 Ainda de acordo com a Norma de Procedimento Técnico – NPT-011 (2016) as 

larguras mínimas das saídas de emergência, em qualquer caso para acessos, 

escadas, rampas ou descargas, devem ser de 1,20 m, para as ocupações gerais, 

ressalvando o disposto abaixo:  

a) 1,65 m, correspondendo a três unidades de passagem de 0,55 m, para 
as escadas, os acessos (corredores e passagens) e descarga, nas 
ocupações do grupo H, divisão H-2 e H-3;  
b) 1,65 m, correspondendo a três unidades de passagem de 0,55 m, para 
as rampas, acessos (corredores e passagens) e descarga, nas ocupações 
do grupo H, divisão H-2;  
c) 2,20 m, correspondendo a quatro unidades de passagem de 0,55 m, para 
as rampas, acessos às rampas (corredores e passagens) e descarga das 
rampas, nas ocupações do grupo H, divisão H-3. 

 

 Para o dimensionamento da população é exigido pelo Corpo de Bombeiros 

um memorial, apresentando todos os cálculos, constando o mínimo de unidades de 
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passagem que a edificação deve conter e se as saídas de emergência presentes no 

local cumprem essas exigências.    

 

 

2.3.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

 Segundo a Norma de Procedimento Técnico – NPT-020 (2014) a sinalização 

de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, 

alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas 

à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos 

equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de 

incêndio. 

 Ainda de acordo com a NPT-020 (2014), a sinalização de emergência divide-

se em sinalização básica e sinalização complementar. Conforme o nome já diz, a 

sinalização básica é o mínimo que deve ser apresentado com relação a sinalização 

de emergência, portanto, dispõe de itens proibitivos (visam impedir ações que 

podem conceber um incêndio), itens de alerta (indicações de áreas com alto 

potencial de risco de incêndio),  itens de orientação e salvamento (indica as rotas de 

saída e as informações necessárias para seu acesso e utilização), e itens para o uso 

de equipamentos (indicam a localização e o tipo dos equipamentos de combate ao 

incêndio).  

 A sinalização complementar é um acréscimo à sinalização básica com faixas 

de cor ou mensagens escritas (indicação continuada das rotas de saída, indicação 

de obstáculos, mensagens especificas escritas onde for necessária a 

complementação da mensagem dada pelo símbolo).  
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Figura 2 – Exemplos de sinalização de emergência 

Fonte: (http://www.lifeseg.com/servicos/instalacao-placas-de-sinal-de-emergencia-npt-20/) 

 

Na imagem acima, podemos observar sinalizações de orientação e salvamento 

na cor verde, indicando as direções das saídas de emergência com e a própria saída 

de emergência, possuímos também as sinalizações na cor vermelha, que indicam 

alguns materiais de combate ao incêndio, como extintor, hidrante e avisador sonoro.  

 

 

2.3.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

 De acordo com a Norma de Procedimento Técnico – NPT-003 (2014), 

iluminação de emergência é sistema que permite clarear áreas escuras de 

passagens, horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de 

controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, na falta de 

iluminação normal. 

 A iluminação de emergência é um dos itens mais frequentes para um projeto 

de prevenção contra incêndio e pânico.  

 Consoante a Norma de Procedimento Técnico – NPT-018 (2014), a distância 

máxima entre dois pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 15 

metros e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 metros. Outro distanciamento 

entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da NBR 10898. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifeseg.com/servicos/instalacao-placas-de-sinal-de-emergencia-npt-20/


 
12 

 

2.3.4 HIDRANTES E MANGOTINHOS 

 

 Conforme a Norma de Procedimento Técnico – NPT-022 (2015) os sistemas 

de combate a incêndio estão classificados em sistema tipo 1 (mangotinho) e 

sistemas tipo 2, 3, 4 e 5 (hidrantes), conforme especificado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tipos de sistemas de proteção por hidrantes ou mangotinhos 

 

Fonte: Normas de Procedimento Técnico - NPT 022-15 – Sistema de hidrantes e 
mangotinhos para combate a incêndio. Código do Corpo de Bombeiros do Paraná. Paraná, 

2015. 

 

Ainda de acordo com a Norma de Procedimento Técnico – NPT-022 (2015) A 

definição do sistema de hidrantes e mangotinhos a ser instalado nas edificações e 

áreas de riscos ocorrem em função de sua ocupação/uso, conforme estabelecido na 

tabela 2 – aplicabilidade do sistema. 

 

Tabela 2 – Aplicabilidade dos tipos de sistemas em função da ocupação 

 

Fonte: Normas de Procedimento Técnico - NPT 022-15 – Sistema de hidrantes e 
mangotinhos para combate a incêndio. Código do Corpo de Bombeiros do Paraná. Paraná, 

2015. 
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Consoante a Norma de Procedimento Técnico – NPT- 022 (2015) para cada 

ponto de hidrante ou de mangotinho são obrigatórios os materiais descritos na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – Componentes para cada hidrante ou mangotinho 

 

Fonte: Normas de Procedimento Técnico - NPT 022-15 – Sistema de hidrantes e 
mangotinhos para combate a incêndio. Código do Corpo de Bombeiros do Paraná. Paraná, 

2015. 

  
 Neste caminho, a Norma de Procedimento Técnico – NPT-022 (2015) ressalta 

que sistema a ser instalado deve corresponder a um memorial, constando cálculos, 

dimensionamentos e uma perspectiva isométrica da tubulação (sem escala, com 

cotas e com os hidrantes numerados). 

 

 

2.3.5 EXTINTORES 

 

 Segundo a Norma de Procedimento Técnico – NPT-003 (2014), o Extintor de 

incêndio é um aparelho de acionamento manual, portátil ou sobre rodas, destinado a 

combater princípios de incêndio. 

Conforme a Norma de Procedimento Técnico – NPT-021 (2014), a 

capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil, para que se constitua 

uma unidade extintora, deve ser:  

a) carga d’água: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A;  
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b) carga de espuma mecânica: extintor com capacidade extintora de no 
mínimo 2-A : 10-B;  
c) carga de Dióxido de Carbono (CO2): extintor com capacidade extintora 
de no mínimo 5-B:C;  
d) carga de pó BC: extintor com capacidade extintora de no mínimo 20-B:C;  
e) carga de pó ABC – extintor com capacidade extintora de no mínimo 2-A : 
20-B:C; 
f) carga de halogenado: extintor com capacidade extintora de no mínimo 5-
B:C. 

  

 Os extintores devem ser locados no local de forma com que o operador não 

exceda as distancias presentes na tabela a seguir: 

 
Tabela 4 – Distância máxima de caminhamento 

 

Fonte: Normas de Procedimento Técnico - NPT 021-14 - Sistema de proteção por 
extintor de incêndio. Código do Corpo de Bombeiros do Paraná. Paraná, 2014. 

 

 Os incêndios possuem uma classificação que varia de acordo com os 

materiais que nele estão envolvidos, sendo assim, podemos definir a agente extintor 

adequado para combatê-lo. Na imagem a seguir, podemos observar as classes de 

incêndio e exemplos dos materiais que são envolvidos:  

 

Figura 3 – classes de incêndio.  

 

Fonte: < http://www.blogsnc.com.br/2013/01/classes-de-incendio.html#axzz5ZZTJN1rY > 
 

 Classe A= fogo em materiais sólidos, como papel e madeira. Utilizar 

extintores de espuma que contenha água ou o próprio resfriamento por água.  

 Classe B= fogo em líquidos inflamáveis, como gasolina, óleo e querosene. 

Utilizar extintores que façam o abafamento e resfriamento por espuma ou ainda pó 

químico seco e gás carbônico.  

http://www.blogsnc.com.br/2013/01/classes-de-incendio.html#axzz5ZZTJN1rY
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 Classe C= fogo em materiais ou equipamentos energizados, como motores ou 

geradores. Utilizar extintores de pó químico seco e gás carbônico.  

 Classe D= fogo em materiais combustíveis, como selênio, magnésio, titânio, 

etc. Utilizar extintores de pó especiais para essa situação (classe D).  

 Classe K= fogo em óleo vegetal e gordura, encontrados em cozinhas. Utilizar 

extintores especiais.  

 No Brasil, as classes regulamentadas são as classes A, B e C, pois são as 

mais importantes existentes. Sendo assim, para as classes D e K são produzidos 

extintores especiais, que são raros no nosso país.  

 

 

2.3.6 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO 

 

 Segundo a Norma de Procedimento Técnico – NPT-010 (2014), o controle de 

materiais de acabamento e revestimento (CMAR) empregado nas edificações 

destina-se a estabelecer padrões para o não surgimento de condições propícias do 

crescimento e da propagação de incêndios, bem como da geração de fumaça. 

 Ainda de acordo com a Norma de Procedimento Técnico – NPT-010 (2014) 

deve ser exigido o CMAR, em razão da ocupação da edificação, e em função da 

posição dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo 

acústicos, visando:  

a) Piso;  
b) Paredes/divisórias;  
c) teto/forro;  
d) cobertura. 

  

 O Corpo de Bombeiros exige que sejam especificados todos os tipos de 

pisos, paredes, forros e cobertura para fazerem uma análise se o tipo de material 

empregado não irá prejudicar os ocupantes em caso de incêndio, sendo assim, cada 

ocupação possui suas particularidades em relação aos materiais empregados, 

existindo algumas proibições dependendo da ocupação.  
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2.3.7 BRIGADA DE INCÊNDIO  

 

 Conforme a Norma de Procedimento Técnico – NPT-003 (2014), brigada de 

incêndio é um grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas e 

capacitadas em prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros, para 

atuação em edificações e áreas de risco. 

 
Figura 4 – Símbolo da brigada de incêndio 

 
Fonte: < https://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/maquinas-e-equipamentos/matrix-
extintores-e-equipamentos/produtos/seguranca-e-protecao/treinamento-de-brigada-de-
incendio > 
 

 Para a divisão do hospital (H-3 – Hospital e assemelhados), a tabela A.1 

exige uma composição mínima de 25% dos funcionários para a brigada de incêndio.  

 

 

2.3.8 ALARME DE INCÊNDIO 

 

 De acordo com a Norma de Procedimento Técnico – NPT-003 (2014) alarme 

de incêndio é o aviso de um incêndio, sonoro e/ou luminoso, originado por uma 

pessoa ou por um mecanismo automático, destinado a alertar as pessoas sobre a 

existência de um incêndio em determinada área da edificação. 

 Sua instalação deve ser feita entre 0,90 a 1,35m do piso acabado, 

sobrepostos ou embutidos, possuindo cor vermelha. Como há também no hospital o 

https://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/maquinas-e-equipamentos/matrix-extintores-e-equipamentos/produtos/seguranca-e-protecao/treinamento-de-brigada-de-incendio
https://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/maquinas-e-equipamentos/matrix-extintores-e-equipamentos/produtos/seguranca-e-protecao/treinamento-de-brigada-de-incendio
https://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/maquinas-e-equipamentos/matrix-extintores-e-equipamentos/produtos/seguranca-e-protecao/treinamento-de-brigada-de-incendio
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sistema de detecção de incêndio, é obrigatória a instalação de acionadores manuais, 

que devem conter indicação que funcionamento (cor verde) e alarme (cor vermelha) 

indicando que o sistema está funcionando e sendo supervisionado.  

 Deve haver também uma central de detecção e alarme, que deve conter um 

esquema ilustrativo indicando a localização dos acionadores manuais ou detectores 

na edificação. A central deve ser instalada em um local que possua um espaço livre 

de no mínimo 1,00m² para que seja possível sua operação e manutenção.  

 

 
2.3.8.1 SISTEMA ACIONADO POR DETECTORES AUTOMÁTICOS  

 

Os detectores automáticos de incêndio, que são acionados por fenômenos 

físicos ou químicos presentes no Hospital Municipal São José são: 

a) Detectores de fumaça: dispositivo destinado a atuar quando ocorre a 

presença de gases ou partículas, visíveis ou não, produzidos pela combustão, 

estão presentes em quase todos os ambientes do hospital, menos em áreas 

molhadas e corredores.  

b) Detectores de temperatura: dispositivo destinado a atuar quando a 

temperatura ambiente ultrapassa um valor determinado, estão presentes na 

cozinha.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O objeto em estudo trata-se do Hospital Municipal São José, situado na 

cidade de Paiçandu, PR. O mesmo já possuía o plano de segurança contra incêndio 

e pânico (PSCIP) nº1078 aprovado em 1994, com 1.782,39m², sendo necessária 

sua atualização completa.  

 O hospital em questão possui no momento atual 2532,18m² construídos, 

sendo sua utilização exclusivamente hospitalar. O PSCIP é fiscalizado pelo Corpo 

de Bombeiros do Paraná por vistorias e assim são concedidos os alvarás que são 

necessários e exigidos pelos órgãos públicos. É importante ressaltar que para a 

eficácia do PSCIP é necessário que exista o preparo das pessoas que trabalham no 



 
18 

 

hospital, pois existem muitos itens presentes no projeto que precisam ser utilizados 

corretamente para que sejam operativos.  

 

 

3.1 DEFININDO A OCUPAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A 

CARGA DE INCÊNDIO  

 

Primeiramente, para o inicio do PSCIP, é preciso saber em qual ocupação 

(divisão) a edificação se encontra, sendo assim, devemos seguir a Norma de 

Procedimento Técnico – NPT-014 – 2016.  

No caso do Hospital Municipal São José, conforme descrito na tabela 1 da 

NPT-014-2016, encontra-se na ocupação de serviços de saúde e institucional, na 

divisão H-3 com descrição de Hospital e assemelhado, possuindo carga de incêndio 

de 300MJ/m², sendo considerado como risco leve de incêndio.  

 

 

3.2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

 

As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da 

edificação, que é calculada a partir de informações presentes na Tabela 1 – 

Classificação das Edificações Quanto a Ocupação e Risco de Incêndio do CSCIP-

CB/PMPR. 

A fórmula utilizada para o cálculo da população é: 

P= A x Do 

Onde: P= número de pessoas. 

A= área do ambiente em m². 

Do= densidade ocupacional, em nº de pessoas/m². 
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Tabela 5 – Dados para dimensionamento das saídas de emergência. 

 

Fonte: Normas de Procedimento Técnico - NPT 011 - 16 Saídas de Emergência. 
Código do Corpo de Bombeiros do Paraná. Paraná, 2016. 

 

Sendo assim, no hospital em questão, temos uma área de ambulatório de 

2.118,27m². Conforme a tabela dos dados para dimensionamento das saídas de 

emergência, devemos ter a população de 1 pessoa para cada 7,0 metros quadrados 

e 1,5 pessoas por leito. 

Desta forma, temos aproximadamente 303 pessoas de população nas áreas 

de ambulatório. Ainda possuímos 66 leitos, sendo assim, temos mais 99 pessoas de 

população nos leitos. Concluímos então que a população do hospital é de 402 

pessoas. 

 A largura das saídas de emergência é calculada de acordo com a seguinte 

fórmula:   

N = P/C 

N = Número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro.  

P = População. 
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C = Capacidade da unidade de passagem. 

Desta forma, temos:  

N =402/30 

N= 13,4 

 Assim, devemos ter 13,4 unidades de passagem. No local, possuímos cinco 

saídas de emergência (2,00/2,80m; 1,90/2,80m; 1,80/2,80m; 1,80/2,80m e 

1,60/2,80m) atingindo assim, o mínimo de unidades de passagem necessário para a 

edificação e respeitando a distância de caminhamento máximo de uma saída para 

outra de 40 metros, desta maneira estando de acordo com as exigências da Norma 

de Procedimento Técnico – NPT-011-16 Saídas de Emergência – Corpo de 

Bombeiros do Paraná. Paraná, 2016.  

 

 

3.3 SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

 

 A sinalização de emergência adotada no Hospital sinaliza todos os 

equipamentos de prevenção e combate a incêndio, além de orientar e direcionar a 

população para as saídas de emergência mais acessíveis, desta forma, existem 

normas presentes na Norma de Procedimento Técnico – NPT-020-16 Sinalização de 

Emergência – Corpo de Bombeiros do Paraná. Paraná, 2016, que devem ser 

seguidas, como é o caso da tabela abaixo, que exibe as distâncias máximas que 

devem se encontrar as placas de sinalização umas das outras.  
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Tabela 6 – Formas geométricas e dimensões das placas de sinalização 

 

Fonte: Normas de Procedimento Técnico - NPT 020-14 – Sinalização de emergência. 
Código do Corpo de Bombeiros do Paraná. Paraná, 2014. 

 

 Para as sinalizações de orientação, salvamento e equipamentos presentes no 

Hospital Municipal São José, a distância máxima entre as placas é de 14 metros, 

pois possui em sua grande maioria o tamanho de 300x150mm.  

 

 

3.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

 A iluminação de emergência presente na edificação atende as exigências de 

distanciamento máximo contidas na Norma de Procedimento Técnico – NPT-018 

(2014) – Iluminação de emergência – Corpo de Bombeiros do Paraná, sendo assim, 

atende aos distanciamentos máximos entre iluminações de 15 metros ou 7,5 metros 

entre a iluminação e a parede, sendo assim eficaz no caso de uma pane elétrica por 

um eventual incêndio. 
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3.5 HIDRANTES  

 

 Ao passo que o Hospital se encontra na ocupação H-3 (hospitais em geral) 

concluímos que se enquadra no Tipo 2 dos sistemas de combate a incêndio. Sendo 

assim, deverá conter hidrantes com abrigo, mangueiras de incêndio tipo 2, chaves 

para hidrantes, engate rápido, esguichos e mangueira semirrígida. 

 A grande diferença entre mangotinhos e hidrante é que o manuseio do 

magotinho é simples enquanto o hidrante precisa de certa técnica para ser utilizado, 

entretanto, o hidrante é mais eficaz que o mangotinho. 

 Para a aprovação junto ao corpo de bombeiros foi necessário apresentar um 

memorial com o cálculo da rede de hidrantes, onde devem ser especificados quais 

são os hidrantes mais desfavoráveis, a perda de carga até esses hidrantes e todo o 

dimensionamento da bomba elétrica além das pressões e vazões finais em cada um 

dos cinco hidrantes presentes na edificação, além de uma perspectiva isométrica de 

toda a tubulação desde a caixa d’água até cada um dos cinco hidrantes presentes 

na edificação, contendo também todas as especificações da bomba elétrica 

utilizada.  

 

 

3.6 EXTINTORES DE INCÊNDIO 

 

 Para a aprovação do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico foram 

exigidos extintores de pó químico seco, das classes de fogo A, B e C de 6 

quilogramas com a capacidade extintora 2:A-20:B-C.  

 Os extintores foram instalados por toda a edificação não podendo exceder a 

distância máxima de 25 metros entre eles, com a altura de fixação entre 1,0 e 1,6 

metros do piso, desta forma atendendo todas as exigências contidas na Norma de 

Procedimento Técnico – NPT-021 (2014) – Sistemas de proteção por extintores de 

incêndio. Código do Corpo de Bombeiros do Paraná.  
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3.7 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO 

 

O Hospital Municipal São José possui pisos vinílico e de granitina (classe IV-

A), paredes em alvenaria (classe III-A) e forro em laje de concreto (classe I) estando 

de acordo com os requisitos da Tabela B.1 da NPT-010. 

  
Tabela 7 – Classe dos materiais a serem utilizados considerando o 

grupo/divisão da ocupação/uso em função da finalidade do material 

 

Fonte: Normas de Procedimento Técnico - NPT 010-14 – Controle de materiais de 
acabamento e revestimento. Código do Corpo de Bombeiros do Paraná. Paraná, 

2014. 

 

Devido à ocupação da edificação (H-3 Hospitais em geral) é exigido pela 

Norma de Procedimento Técnico – NPT-008 (2012) – Resistência ao fogo dos 

elementos de construção, TRRF (tempos requeridos de resistência ao fogo) mínimo 

de 60 minutos para as paredes divisórias entre unidades autônomas e entre 

unidades e áreas comuns, são consideradas unidades autônomas na edificação as 

enfermarias e quartos do presente hospital.  

 

 

3.8 BRIGADA DE INCÊNDIO 

 

 A brigada de incêndio é exigida pelo Corpo de Bombeiros de acordo com a 

ocupação e a população da edificação, sendo assim, no Hospital Municipal São 

José, devido a sua ocupação (H-3 - Hospitais em geral) que possui um risco de 

incêndio considerado leve, é necessário que 25% dos funcionários façam parte de 

brigada de incêndio, sendo que o nível de treinamento exigido para os mesmos é o 

básico, possuindo uma carga horária mínima de treinamento de 8 horas.  
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3.9 ALARME DE INCÊNDIO  

 
 O sistema de alarmes será composto por uma central de supervisão dos 

pontos de detecção de incêndio, serão instalados acionadores manuais com 

distancia máximas de caminhamento de 30 metros e serão instalados de forma 

embutida na parede a uma altura de 1,20 metros do piso, conforme é exigido pela 

Norma de Procedimento Técnico – NPT-019 (2012) – Sistema de detecção e alarme 

de incêndio.  

Os avisadores sonoros serão instalados embutidos na parede a uma altura de 

2,20 metros do piso.  

Os detectores automáticos de incêndio presentes no Hospital Municipal São 

José são: 

a) Detectores de fumaça: dispositivo destinado a atuar quando ocorre a 

presença de gases ou partículas, visíveis ou não, produzidos pela 

combustão, estão presentes em quase todos os ambientes do hospital, 

menos em áreas molhadas e corredores.  

b) Detectores de temperatura: dispositivo destinado a atuar quando a 

temperatura ambiente ultrapassa um valor determinado, estão presentes 

na cozinha.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Com o desenvolvimento deste trabalho, percebemos que cada sistema de 

prevenção contra incêndio e pânico possui algum tipo de particularidade, sendo 

assim é necessário muita atenção e conhecimento para a elaboração de um Plano 

de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Todo o projeto foi desenvolvido de acordo 

com a norma paranaense de prevenção e combate a incêndio e pânico.  

 O projeto do Hospital Municipal São José foi analisado: do tipo de ocupação, 

da classe de incêndio, de suas características construtivas e de suas dimensões 

para então ser desenvolvido a plano de segurança contra incêndio e pânico. No 

tocante ao plano de segurança, ainda existe certo desprezo quanto ao 

desenvolvimento do projeto, devido a existir o pensamento errôneo de que é apenas 
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um projeto que irá acrescer os custos da edificação, sem analisar a segurança aos 

ocupantes e a edificação.  

 Neste caminho, ainda se percebe também descaso dos ocupantes da 

edificação quanto ao treinamento necessário para as situações de possível incêndio 

e para as inspeções dos equipamentos que ocorrem periodicamente. Percebe-se, no 

entanto, que as edificações que possuem um plano de incêndio aprovado estão 

preparadas para minimizar os impactos e danos que venham a ser causados por um 

possível sinistro. 

 Desta forma, com o plano de segurança contra incêndio e pânico do Hospital 

Municipal de Paiçandu-PR aprovado, os ocupantes desta unidade de saúde estarão 

mais seguros caso venha a ocorrer um possível sinistro, pois mesmo o local 

possuindo o plano de segurança aprovado e atendendo todas as normas estaduais 

não o veta do acontecimento de um incêndio, porém permite que os funcionários 

possam dar início do combate ao incêndio e pânico até a chegada do Corpo de 

Bombeiros, proporcionando desta maneira um combate adequado.  
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ANEXO (S) 

ANEXO A – Oficio autorizando a utilização da edificação pública ‘Hospital Municipal 

São José como objeto de estudo para realização de um trabalho acadêmico para 

conclusão de curso.  

ANEXO B – Planta baixa do plano de segurança contra incêndio e pânico aprovado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


