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DIÁLOGO DE SEGURANÇA - DDS

PRÁTICAS DE SEGURANÇA 

NO USO DE ESCADA TIPO DOMÉSTICA

As  escadas  devem
proporcionar  algum  grau  de
comodidade  e  muita
segurança.  Comodidade  no
sentido  de  que  deve
proporcionar  o  mínimo  de
esforço em seu uso – claro que
isso depende do serviço a ser
realizado  com seu auxílio  –  e
segurança  para  que  sejam
mínimos  os  riscos  de
acidentes.  Uma  pesquisa
realizada  no  Portal  do
Consumidor, revelou que cerca
de 64% dos leitores  relataram
algum tipo  de acidente  com o
produto.  As  causas  foram
diversas,  incluindo  a
instabilidade  da  escada  em
30% dos casos e escorregões
no degrau para 12%;  abertura
indevida  da  escada  em  9%;
além disso, 8% contaram que o
acidente  se  deu  por

desequilíbrio do usuário e,
em  5%  dos  relatos,  a
causa  foi  o  tombamento
do produto. Esses  dados
permitem  que  possamos
listar  algumas  dicas  para
prevenir  acidentes  na
hora de usar uma escada
doméstica:

 Antes  de  usar  a  escada,  verifique  a
carga  máxima  especificada  pelo
fornecedor. Não se esqueça de incluir na
conta, além de seu peso, os materiais e
ferramentas  que  eventualmente  você
carregará na escada;

 Quando  utilizar  a  escada  metálica,
certifique-se  de  que  a  escada  está
totalmente aberta;

 Mantenha-se  sempre  no  centro  da
escada;

 Evite  movimentos  bruscos  enquanto
estiver nos degraus da escada;

 Antes de utilizar  a escada,  verifique as
condições  do  produto,  observando  a
presença  de  uma  trava  de  segurança
para  evitar  aberturas  e  fechamentos
acidentais,  ferrugem  nos  pés,
deformações  ou  qualquer  falta  de
estabilidade;

 Se for possível,  peça para que alguém
lhe ajude apoiando a escada para maior
firmeza;
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 Se perceber deformações
na  estrutura  da  escada,
inutilize-a  para  evitar
riscos à segurança;

 Não  use  escadas  em
pisos  escorregadios  ou
que  apresentem
irregularidades,  pois  o
risco  de  queda  é  muito
alto;

 Use  calçados  adequados
para  subir  na  escada.
Evite  calçados  com
solados  deslizantes  e
utilizá-la  com  os  pés
descalços;

Evite usar escadas próximo à rede 
elétrica. Em caso de desequilíbrio, a 
reação natural é agarrar-se em algo para
não cair, o que, no caso, seriam fios de 
alta tensão, podendo causar acidentes 
fatais.

Se  as  escadas  domésticas  não  forem
usadas  corretamente,  estas  tornam-se
perigosas e podem causar acidentes sérios e
até fatais. Por serem instrumentos de trabalho
comuns,  os  riscos  associados  a  elas
normalmente não são levados muito em conta.
Tome  todo  cuidado  possível  afinal,  subir  a
escada não pode significar descer na vida.
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