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1. Objetivo:  
Assegurar que todos os colaboradores saibam identificar uma emergência, agir adequadamente e 
avisar a Brigada de Emergências. 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RESPONS 

 Emergências: fogo, explosão, derrames, 
vazamentos, pessoa com mal súbito, necessidade de 
resgate, pessoa acidentada. 
Brigada de Emergência: Equipe treinada para 
situações de emergência 

Gerente de SSO 
Gerente 
Ambiental 

 
Treinados para identificar Situações de Emergência e 
para avisar Brigada de Emergência 

Todos os 
Colaboradores 

 Identificar se as situações requerem atuação 
imediata da Brigada de Emergência. 
Informar a Brigada de Emergência, mesmo que a 
situação tenha sido controlada. 
Considerar como graves as situações seguintes: 
Derramamento / Vazamentos cujo risco de impacto 
ambiental seja iminente, como próximo a bueiros ou 
vegetação e que os recursos do local não consigam 
atuar. 
Acidentes c/ vítimas inconscientes / presas / com 
suspeita de fratura ou grandes sangramentos. 
Incêndio de qualquer natureza ou grandeza. 

Todos os 
Colaboradores 

 Identificar o produto que está vazando, através do 
rótulo da embalagem ou mesmo da ficha de 
emergência disponível junto ao produto 
Utilizar EPIs necessários (luvas, máscaras, óculos de 
segurança, etc.) 
Estancamento do vazamento: No caso de 
tombamento de embalagens, “destombar”; No caso 
de furo em embalagem, virar o furo para o lado de 
cima; etc. 
Contenção do vazamento: Evitar que o vazamento se 
espalhe, utilizando-se de Kit Contenção 
Limpeza do vazamento. 
Recolher todo produto vazado, absorvendo com Kit 
Contenção e acondionando em embalagens. 
Destinação de todo resíduo contaminado. 
Avisar o Líder do Processo para abertura de não 
conformidade após o ocorrido. 
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Abertura de não-conformidade e tomada de 
ações corretivas 

 

Líder do 
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EMERGÊNCIA 

Requer auxílio 
Brigada de 

Emergência: 

Identificar a Situação de 
Emergência. 

Ações em caso de 
vazamentos 

Abertura de não 
conformidade 

FIM
M 

1 3 

2 

1 



 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RESPONS 

 Identificar a proporção do incêndio, bem como o 
material / equipamento / instalação que está 
queimando e comunicar Brigada de Emergência. 
Extinguir o fogo, caso a proporção do incêndio 
permita tentar extinguir através de extintores. 
Caso não haja possibilidades a Brigada de 
Emergência que é responsável pela avaliação da 
condição do incêndio e pela decisão de 
acionamento de ajuda externa, tais como Corpo 
de Bombeiros. 
Avisar o Líder do Processo para abertura de não 
conformidade após o ocorrido 

Todos os 
Colaboradores 
 
Brigada de 
Emergência 
 

 

Abertura de não-conformidade e tomada de ações 
corretivas. 

Líder do Processo 

 Primeiros Socorros são procedimentos imediatos 
que devem ser aplicados á uma pessoa 
acidentada, fora do ambiente hospitalar, 
executadas por pessoas treinadas para realizar a 
manutenção dos sinais vitais e evitar o 
agravamento das lesões já existentes.  
Ao presenciar uma situação dessas, comunicar a 
Brigada de Emergência.  
Nenhuma pessoa que não esteja treinada deve 
mexer na vítima, pois isso pode acarretar em 
danos maiores do que aqueles decorrentes do 
próprio acidente. 

Todos os 
Colaboradores  
 
Brigada de 
Emergência 
 

 -Localizar e proteger a si próprio e a vítima 
-Transmita segurança a vítima. 
-Sinalizar corretamente o local: afastar as 
condições de perigo. 
-Manter os sinais vitais 
-Utilizar a maca, se necessário 
-Agir rapidamente, utilizando os conhecimentos 
básicos de primeiros socorros. 
-Utilizar o telefone de emergência ou locomover a 
vítima para o pronto-socorro. 
- Avisar o Líder do Processo para abertura de não 
conformidade após o ocorrido 
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 Os equipamentos utilizados para o atendimento a 
situações emergenciais (tais como extintores, kits 
de contenção, etc.) são inspecionados em 
periodicidade definida, bem como possuem 
programação de manutenção. 
As ações de emergência são testadas, através de 
ciclos anuais de exercícios simulados, visando 
confirmar a sua eficácia, bem como avaliar o nível 
de treinamento dos envolvidos.  
A responsabilidade de programar e coordenar a 
realização dos treinamentos e simulados, bem 
como avaliar a eficácia das ações é do Gerente de 
Saúde e Segurança Ocupacional. 

Gerente de SSO 
 
Brigada de 
Emergência 

 
São elaborados relatórios dos simulados 
realizados, que são tratados como registros do 
Sistema de Gestão    

Gerente de SSO 
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