
O elevador é um dos meios de transporte mais seguros, porém é preciso utilizá-lo de forma consciente e respeitar 
seus limites. Veja abaixo algumas dicas de como prevenir acidentes e como se comportar caso fique preso dentro do 

equipamento.

Cuidados com elevadores

Fonte: Elevadores Otis – São Bernardo do Campo – São Paulo

Atenção! A coluna cervical deve ser mantida estabilizada durante todo o exame.
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•   A atenção deve ser redobrada com as crianças. Elas não devem 
andar sozinhas em elevadores, especialmente as menores de dez 
anos, pois, no caso de uma pane, não teriam maturidade suficiente 
para lidar com a situação. Os adultos devem orientá-las para 
permanecerem afastadas da porta quando estiverem dentro da 
cabine;

•   Não deixe que as crianças brinquem no elevador. As 
brincadeiras, pulos e movimentos bruscos podem ocasionar 
paradas e possíveis acidentes;

•   Antes de entrar na cabine, certifique-se de que o elevador 
encontra-se parado naquele andar;

•   Não aperte várias vezes o botão de chamada;

•   Não acione dois ou mais elevadores ao mesmo tempo;

•   Antes de entrar e sair do elevador, observe se a cabine está 
totalmente parada e nivelada no andar. Aguarde a abertura total da 
porta para entrar ou sair da cabine;

•   Não tente apressar a abertura das portas com as mãos. Não 
adiante a abertura ou atrase o fechamento normal das portas;

•   Não fume dentro do elevador;

•   Em caso de incêndio, se estiver dentro do elevador, desça até o 
andar mais próximo e utilize as escadas;

•   Não ultrapasse o limite de carga indicado na placa de 
capacidade no interior da cabine.

Em caso de pane
•   Mantenha a calma e aguarde o socorro
     dentro da cabine, que é o local seguro. 

•   Nunca tente sair sozinho, especialmente
     se o equipamento estiver parado entre dois
     andares, pois há o risco de voltar a funcionar
     e causar acidentes fatais. 

•   O resgate deve ser realizado somente por
     profissionais qualificados e autorizados. 

•   Não se preocupe: para comprovar a segurança,
     o elevador possui um freio mecânico que é acionado
     mesmo na falta de energia elétrica, o que impede
     sua queda brusca.
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