
O Seciesp alerta! 

Evite acidentes com elevadores 

A manutenção correta, com atenção às condições de segurança dos elevadores é um 
fator imprescindível em qualquer condomínio, pois ajuda a garantir maior eficiência do 
equipamento e a confiança dos usuários. 
 
Apesar de ser considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, acidentes 
com elevadores podem ocorrer. No final de março, a cidade de São Paulo 
acompanhou pelos jornais dois acidentes graves envolvendo elevadores. 
 
No primeiro deles, que aconteceu na Zona Norte da cidade, o menino Pedro Henrique 
Donke, de 11 anos, perdeu parte da perna depois de tentar segurar a porta externa do 
elevador para pegar seu skate.A porta interna fechou sobre a perna do menino 
arrastando-o por cinco andares. 
 
No segundo acidente, o pedreiro José Mindorá da Silva, 39 anos, na manhã do dia 27 
de março, faleceu ao ser atingido por um elevador, quando assentava o piso embaixo 
da caixa do aparelho, numa obra onde funciona um colégio no bairro da Liberdade. 
Através de informações coletadas, o elevador caiu de uma altura de cerca de cinco 
metros. Este elevador, segundo a escola, foi montado para levar carga da obra e é 
clandestino, pois não tinha qualquer tipo de registro na Prefeitura e nos órgãos 
competentes - CONTRU (Departamento de Controle do Uso de Imóveis, da Prefeitura 
de São Paulo) e Ministério do Trabalho e, ainda carecia de manutenção, que sempre 
deve ser realizada por empresas registradas na PMSP. 
 
Diante desse quadro, reiteramos o que sempre divulgamos em nossos informativos, 
ou seja, sobre os cuidados com os equipamentos e, principalmente, com a contratação 
de empresas de conservação e manutenção de elevadores que estejam cadastradas 
pelos órgãos CONTRU e CREA. 

A utilização do elevador requer cuidados para evitar acidentes: 

• Verifique sempre se as normas de segurança estão devidamente cumpridas. 
 
• Se o elevador do seu prédio apresentar alguns destes defeitos: parando entre dois 
andares, ou andando com porta aberta ou não abrindo a porta ao parar, deverá ser 
desligado e a empresa de manutenção acionada, porque são estes os principais 
sintomas de que o equipamento necessita de intervenção técnica urgente.  
 
• As brincadeiras dentro do elevador pode provocar acidentes. Pular, balançar ou 
forçar a abertura da porta de cabina provocam a paralisação da cabina, deixando a 
pessoa presa e necessitando de intervenção da empresa para o resgate.  
 
• Mantenha a casa de máquinas fechada e não permita o acesso de estranhos, ou 
seja, moradores ou prestadores de serviço do prédio (pedreiro, pintores, encanadores, 
etc...). Idem com relação aos poços desses aparelhos.  

Quaisquer dúvidas a respeito de elevadores e do conteúdo deste informe, por favor, 
entre em contato com o Seciesp. 


