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Palavra da Seguradora

U

ma das principais missões da Seguradora Líder é ampliar o conhecimento
da sociedade brasileira sobre o Seguro DPVAT para acidentes ocorridos
até 31/12/2020. Para cumprir esse objetivo, a Companhia tem investido
em uma comunicação transparente com segurados e beneficiários, por meio da
divulgação de materiais que esclareçam, em detalhes, o funcionamento desse
importante instrumento de proteção social, especialmente em relação a suas
coberturas.
Representando cerca de 70% dos pedidos de
indenização do Seguro DPVAT, a cobertura por
Invalidez Permanente é o objeto de estudo dessa
cartilha, cujo objetivo é apresentar as principais
definições, regras, consensos médicos, documentação
necessária e também casos específicos.

Invalidez Permanente

70%

Com esse documento, a Seguradora Líder busca disseminar o conhecimento
sobre o Seguro DPVAT, colaborando, de forma contínua, para dar mais agilidade
ao processo de pagamento das indenizações por Invalidez Permanente.

Boa Leitura!
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O que é o
Seguro DPVAT

Criado em 1974, o Seguro DPVAT é reconhecido como um relevante instrumento
de proteção social dos mais de 211 milhões de brasileiros, oferecendo cobertura
abrangente para todas as vítimas de acidentes de trânsito registrados em
território nacional. A proteção é assegurada por um período de até 3 anos,
dentro das três coberturas previstas em lei:

MORTE

INVALIDEZ
PERMANENTE

DAMS

(Reembolso de despesas
médicas e suplementares)

A indenização pelo Seguro DPVAT representa uma conquista e um direito do
cidadão brasileiro, uma vez que os seus recursos são assegurados por lei e obtidos
por meio da cobrança anual de uma quantia paga por todos os proprietários
de veículos automotores, uma única vez, junto à cota única ou à primeira
parcela do IPVA; ou no licenciamento, para os veículos isentos do imposto. Um
seguro inclusivo, universal, de baixo custo, e que beneficia, particularmente, a
população de baixa renda, que tradicionalmente não possui acesso facilitado a
outros mecanismos de proteção, como planos de saúde privados ou seguros de
acidentes pessoais.
Vale lembrar que, em 2021 e 2022, o prêmio do seguro DPVAT é igual a zero
para todas as categorias de veículos automotores, conforme resolução nº 399 do
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), publicada em 29 de dezembro de
2020 e atualizada em 17 de dezembro de 2021.
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Além do pagamento das indenizações às vítimas e beneficiários das vítimas de acidentes de
trânsito, o Seguro DPVAT é uma importante fonte de receita para a União, considerando que:

45%

São destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), para custeio da assistência
médico-hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito.

5%

Para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), para a realização de
campanhas e outras iniciativas no âmbito da Política Nacional de Trânsito.

50%

Para o pagamento de indenizações e reservas.

Somente em 2020, 310.710 indenizações foram pagas nos três tipos de cobertura do
Seguro DPVAT.
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Coberturas

O Seguro DPVAT oferece cobertura abrangente dentro das três categorias
previstas em lei: Morte, Invalidez Permanente e Reembolso de despesas médicas e
suplementares (DAMS).
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Morte
• Prazo: pedido de indenização deve ser realizado em até 3 anos, contados a
partir da data do óbito.
• Quem é beneficiado: cônjuge, companheiro(a) ou herdeiros legais das vítimas.
• Valor da indenização: R$13.500,00.

Invalidez Permanente
• Prazo: pedido de indenização deve ser realizado em até 3 anos, a contar da
ciência da Invalidez Permanente.
• Quem é beneficiado: a própria vítima
• Como funciona: é possível pleitear a cobertura em caso de perda anatômica
ou redução funcional, total ou parcial, em caráter definitivo, das funções de
membro(s) e/ou órgão(s).
• Valor da indenização: até R$13.500,00.

Reembolso de Despesas Médicas
Suplementares (DAMS)
• Prazo: pedido de reembolso deve ser realizado em até 3 anos, a contar da data
do acidente.
• Quem é beneficiado: a própria vítima
• Como funciona: os gastos com medicamentos e tratamentos na rede privada de
saúde serão reembolsados, considerando os valores gastos e comprovados pela
vítima em seu tratamento.
• Valor da indenização: até R$2.700,00.
Importante: Todas as pessoas transportadas, ou não, vítimas de acidentes causados
por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, estão cobertas pelo
Seguro DPVAT.
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Invalidez
Permanente

Responsável por cerca de 70% dos pedidos do Seguro DPVAT, foram pagos mais
de 3 milhões de pedidos de indenização por Invalidez Permanente nos últimos dez
anos. Os dados são alarmantes já que, desse total, mais de 52% foram para pessoas
entre 18 e 34 anos, faixa etária economicamente ativa. Uma tabela prevista em
lei (Lei 6.194/1974, alterada pela Lei 11.945/2009) é a que serve como base para
calcular o valor da indenização, que varia de acordo com a gravidade da lesão que
levou à sequela permanente.
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Perguntas Frequentes
O que é considerado Invalidez Permanente para fins de
indenização do Seguro DPVAT?
A Invalidez Permanente é a perda ou a redução da funcionalidade de um
membro ou órgão. A indenização do Seguro DPVAT pode ser pleiteada
quando a sequela é resultado de um acidente causado por veículo
automotor de via terrestre, ou seja, quando existir a necessária relação de
causa e efeito entre o acidente e a invalidez permanente. É preciso que, na
alta médica definitiva, seja comprovado que a recuperação ou reabilitação
da área afetada é inviável.
A Invalidez Permanente pode ser total ou parcial, subdividida em parcial
completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais.

O que são perdas anatômicas?
As perdas anatômicas são caracterizadas pela perda ou amputação de
partes do corpo, como um ou mais órgãos, membros superiores (braços) ou
inferiores (pernas) ou partes destes, como mãos, pés ou dedos.
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O que são perdas funcionais?
A perda ou limitação funcional de membros ou órgãos corresponde ao
movimento ou o sentido que foi comprometido em decorrência do acidente
de trânsito. Entre os exemplos estão a perda, total ou parcial, da visão ou
audição; ou perda, total ou parcial, de movimentos de um membro ou de
parte deste, seja superior ou inferior.

O que são os danos não suscetíveis de amenização,
proporcionada por qualquer medida terapêutica?
Os danos não suscetíveis de amenização, proporcionada por medida
terapêutica, são os que caracterizam a Invalidez Permanente. Esses danos
são as sequelas que não melhoram ou não têm cura, independentemente
de qualquer tratamento médico ou suplementar que possa ser indicado.
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Qual a diferença entre sequela, lesão e Invalidez
Permanente?
A diferença entre lesão, sequela e Invalidez Permanente é uma das
principais dúvidas para a solicitação da indenização pelo Seguro DPVAT. A
lesão é um ferimento ou traumatismo em alguma área do corpo. A sequela
é a consequência da lesão e ela pode ser ou não permanente.
Em muitos casos, as sequelas adquiridas a partir de uma lesão decorrente
de um acidente de trânsito podem ser amenizadas ou completamente
reabilitadas com tratamento médico. Ao final do tratamento, será possível
definir se as lesões resultaram, ou não, em uma Invalidez Permanente, ou
seja, de caráter definitivo e não mais passíveis de reabilitação por meio de
qualquer tratamento que possa ser indicado.
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Como é definido o valor que a vítima recebe de
indenização?
Os valores das indenizações do Seguro DPVAT são definidos de acordo com
os parâmetros da Lei 6.194/1974, e tabela anexa (disponível nas páginas
37 e 38), ambos introduzidos pela Lei 11.945/2009. Para a cobertura por
Invalidez Permanente, o valor da indenização corresponderá até o limite
máximo indenizável (LMI) em vigor, atualmente de R$ 13.500, a depender do
enquadramento do dano pessoal às regras previstas na referida legislação,
como detalhado a seguir:

Tipo de Invalidez

Percentual
de perda

Valor da Indenização

Invalidez Permanente
Total

100%

O valor da indenização será de 100% do
limite máximo indenizável em vigor;

Invalidez Permanente
Parcial Completa

Percentuais
variam caso
a caso

O valor da indenização corresponderá
ao percentual do segmento corporal
com perda anatômica ou funcional
previsto diretamente na tabela sobre o
LMI em vigor;

Percentuais
variam caso
a caso

Deverá ser efetuado o enquadramento
da perda anatômica ou funcional da
mesma forma realizada na “Parcial
Completa”, sendo feita, em seguida, a
redução proporcional da indenização:
75% para as perdas de repercussão
intensa; 50% para as perdas de
repercussão média; 25% para as
perdas de repercussão leve; e 10%
para sequelas residuais.

Invalidez Permanente
Parcial Incompleta
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Exemplo de Definições
de Valores
Até R$3.375,00 (25%)
Até R$6.750,00 (50%)

Perda auditiva total bilateral
(surdez completa) ou da fonação
(mudez completa) ou da visão de
um olho.

Perda completa da mobilidade
de um segmento da coluna
vertebral, exceto o sacral.

Até R$1.350,00 (10%)
Perda integral (retirada
cirúrgica) do baço.

Até R$3.375,00 (25%)
Perda completa da
mobilidade de um dos
ombros, cotovelos,
punhos ou dedo polegar.

Até R$9.450,00 (70%)

Perda de um dos membros
superiores e/ou de uma das
mãos.

Até R$1.350,00 (10%)

Perda completa de qualquer
dos dedos da mão, exceto o
polegar.

Até R$3.375,00 (25%)
Perda completa da
mobilidade de um joelho,
tornozelo ou quadril.

Até R$9.450,00 (70%)

Perda de um dos membros
inferiores.

Até R$6.750,00 (50%)
Até R$1.350,00 (10%)

Perda de um dos pés

Perda completa de qualquer um dos
dedos do pé.
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Invalidez Permanente
R$13.500,00 (100%)
Em que casos há direito? Exemplos:
• Perda de ambos os membros superiores ou inferiores.
• Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral).
• Perda de um membro superior e um membro inferior.
• Perda de ambas as mãos ou de ambos os pés.

Invalidez Permanente
Até R$13.500,00
Em que casos há direito? Exemplos:
• Lesões neurológicas:
(a) no cognitivo-comportamental alienante;
(b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre
deslocamento corporal;
(c) perda completa do controle esfincteriano;
(d) comprometimento da função vital ou autônomica.
• Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos,
abdominais, pélvicos ou retroperitoneais comprometendo
funções vitais;
• Todos os demais danos corporais segmentares (Parciais).
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Documentação
Necessária

A documentação é parte fundamental para a comprovação do direito à indenização
do Seguro DPVAT e para a análise médica e liberação do pagamento com rapidez. Dar
entrada no pedido do Seguro DPVAT com a documentação completa e correta garante
a liberação da indenização no prazo máximo, previsto em lei, de 30 dias. Neste capítulo,
apresentaremos os documentos básicos e comuns a todas as coberturas do Seguro
DPVAT; e a documentação indispensável para o processo por Invalidez Permanente.
Também falaremos sobre documentos complementares que, eventualmente, podem
ser solicitadas para a comprovação do direito à indenização.
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Quais as documentações comuns a todas as coberturas?
Para dar entrada no pedido de indenização de acidentes ocorridos
até 31/12/2020, os beneficiários precisam apresentar os seguintes
documentos, em cópias simples, legíveis, frente e verso (quando houver):

Formulário Pedido do Seguro DPVAT
O formulário único é comum a todas as coberturas do Seguro DPVAT
e reúne os principais dados pessoais, endereço de residência, faixa de
renda mensal da pessoa física e dados bancários para o depósito da
indenização/reembolso. Pode ser encontrado em www.seguradoralider.
com.br/Seguro-DPVAT/Como-Pedir-Indenizacao;

Cópia simples do Comprovante de Residência;

Cópia simples da Carteira de Identidade; ou Certidão de Nascimento;
ou Certidão de Casamento atualizada; ou Carteira de Trabalho;

Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação – CNH;

Cópia simples do CPF;

Registro de Ocorrência Policial (cópia simples).
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Quais documentos para dar entrada no pedido de
indenização por Invalidez Permanente?
Para dar entrada no pedido de indenização por Invalidez Permanente
de acidentes ocorridos até 31/12/2020, a vítima precisa ter em mãos
alguns documentos, além dos documentos de identificação:
Laudo do Instituto Médico Legal (IML)
A Lei nº 6.194/1974 determina, em seu artigo 5º, que é de responsabilidade
do Instituto Médico Legal (IML) da região onde ocorreu o acidente, ou
de residência da vítima, apurar e quantificar as sequelas permanentes
decorrentes do acidente de trânsito. O órgão emite o Laudo Definitivo do
IML, documento que atesta o estado de Invalidez Permanente e qualifica
o tipo e o grau das lesões físicas ou psíquicas sofridas pela vítima. Na
impossibilidade de entrega do laudo do IML, a vítima deverá preencher o
campo “Declaração de Ausência de Laudo do IML”, no Formulário Pedido
do Seguro DPVAT;

Cópia simples do Boletim de Atendimento Médico Hospitalar ou
Ambulatorial do primeiro atendimento médico, com as indicações dos
procedimentos adotados;*

Cópia simples do Relatório Médico de Tratamento, com a indicação
das lesões decorrentes do acidente de trânsito, datas e locais dos
tratamentos realizados (clínicos, cirúrgicos e fisioterápicos) e data da
conclusão do tratamento, com a alta médica definitiva, esclarecendo as
sequelas permanentes provocadas pelo acidente.*
*O acesso gratuito ao prontuário médico é garantido pelo artigo 88 do Código de Ética Médica
(CEM). A Resolução CFM nº 1.821, de 11 de julho de 2007, do Conselho Federal de Medicina
também afirma que “[...] o prontuário e seus respectivos dados pertencem ao paciente e
devem estar permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele ou seu
representante legal, permita o fornecimento de cópias autênticas das informações pertinentes.”
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O que é a documentação médico-hospitalar solicitada
pela Seguradora Líder?*
Em alguns casos, para comprovação das sequelas permanentes
adquiridas em decorrência do acidente de trânsito, além da
documentação mencionada anteriormente, as vítimas têm o direito
de solicitar e receber, sem qualquer custo, os documentos presentes
no seu prontuário médico, junto aos hospitais públicos ou particulares
onde foi realizado o atendimento, internação hospitalar ou tratamento
ambulatorial para comprovação do direito à indenização do Seguro
DPVAT. Entre eles, estão:

Cópias simples de laudos dos exames de imagem realizados, como
raios X, tomografia, ressonância magnética;

Cópias simples de folhas de pedido de parecer, folha de prescrição
médica, etc.
*O acesso gratuito ao prontuário médico é garantido pelo artigo 88 do Código de Ética Médica (CEM). A
Resolução CFM nº 1.821, de 11 de julho de 2007, do Conselho Federal de Medicina também afirma que
“[...] o prontuário e seus respectivos dados pertencem ao paciente e devem estar permanentemente
disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele ou seu representante legal, permita o fornecimento
de cópias autênticas das informações pertinentes.”
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Avaliação Médica Presencial
(conhecida como "Perícia") e
Análises Médica Documental

Para atestar o direito à indenização do Seguro DPVAT por Invalidez Permanente,
a vítima de acidente de trânsito precisa comprovar a existência das sequelas
permanentes, por meio de documentação médica do tratamento realizado, e
comprovar do nexo entre as lesões e o acidente de trânsito, de acordo com o que
prevêem a Lei 6.194, de 1974, e a Resolução CNSP nº 332/15.
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Não é necessária a apresentação de laudos médicos particulares que atestem e
enquadrem as sequelas permanentes na tabela prevista na Lei. Toda a análise para a
liberação da indenização é feita a partir da documentação do tratamento e do Laudo
Definitivo do Instituto Médico Legal (IML), quando apresentado. Em alguns casos, há a
necessidade de marcação de uma avaliação médica presencial, solicitada e agendada,
gratuitamente. Neste capítulo, vamos esclarecer os procedimentos específicos para a
comprovação do direito à indenização por Invalidez Permanente.

Avaliação Médica
Presencial
Quando é necessária a realização de avaliação médica
presencial?
A avaliação médica presencial não é obrigatória para a análise de todos
os casos de indenização por Invalidez Permanente. Ela pode ser solicitada
nos casos em que a documentação apresentada para a comprovação
da existência de sequelas permanentes inviabiliza a análise e liberação
do pagamento pela equipe de análise médica documental (AMD) da
Seguradora Líder. A avaliação médica presencial gratuita somente é
feita com consentimento e a aprovação da vítima, que deve ir até o
local indicado, na data e horário marcados pela empresa prestadora do
serviço.
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Importância e Vantagens
da AMD (Análise Médica Documental)
No que consiste a análise médica documental (AMD)?
Quais são as suas vantagens?
A análise médica documental consiste na análise de documentos, revisão
das avaliações médicas presenciais e aprovação de pagamentos associados
à Invalidez Permanente. Profissionais da Seguradora Líder respondem por
toda a análise dos processo de Invalidez Permanente. Uma equipe médica
multidisplinar tem a tarefa de analisar os detalhes da documentação
enviada pelas vítimas, decidindo sobre a realização ou não de avaliações
médicas presenciais; enquadrar as sequelas permanentes na tabela anexa
à Lei 6.194/74 e garantir a liberação das indenizações de forma correta,
simples e rápida.

Como é formada a equipe que trabalha na análise
médica documental (AMD)?
Comumente associadas à área ortopédica, as lesões decorrentes de
acidentes de trânsito causam todo o tipo de dano, sendo necessária
a avaliação por médicos das mais diferentes especialidades. A equipe
responsável pelas análises médicas documentais é multidisciplinar.
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Os especialistas têm diferentes experiências no mercado de trabalho
como, por exemplo, em emergências dos maiores hospitais públicos
das grandes capitais do país como professores universitários, auditores
médicos, especialistas em medicina do Seguro e peritos judiciais.
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Negativas:
Quando ocorrem?

Destinado a indenizar vítimas de acidentes de trânsito ocorridos em todo o
território nacional, o Seguro DPVAT não cobre:
• Danos pessoais que não sejam causados por veículos automotores de via
terrestre, ou por sua carga;
• Multas e fianças impostas ao condutor;
• Acidentes ocorridos fora do território nacional;
• Acidentes com veículos estrangeiros em circulação pelo Brasil;
• Acidentes em que o veículo não tenha sido o real causador dos danos;
• Ocorrências em que não é possível comprovar a relação entre os danos e o
acidente.
Além disso, nos casos de Invalidez Permanente, há circunstâncias que não
garantem a indenização às vítimas de acidente de trânsito, que serão detalhadas
neste capítulo.
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Quando não há cobertura
por Invalidez Permanente?

Afinal, quais são os casos em que não há cobertura por
Invalidez Permanente pelo Seguro DPVAT?
Não há cobertura pelo Seguro DPVAT, quando ainda não é possível definir
a existência de sequelas em caráter permanente; ou quando o dano
causado pelo acidente de trânsito evolui sem sequelas definitivas ao fim
do tratamento médico.
Também não está prevista indenização para danos que não geram
perda anatômica ou funcional, como cicatrizes estéticas resultantes de
acidentes ou danos materiais, como quebra de próteses dentárias e
óculos.
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Pedidos de Reanálise

Quando pode ser solicitada a reanálise do pedido de
indenização do Seguro DPVAT?
Quando a vítima não concordar com a negativa ou com o valor pago como
indenização, é possível solicitar a reanálise do pedido de indenização do
Seguro DPVAT. Para fazer a solicitação de reanálise para um pedido por
Invalidez Permanente, a vítima deverá apresentar documentos médicos
atualizados, que comprovem a existência de lesões permanentes, no caso
do pedido negado ou o agravamento das lesões anteriormente analisadas.
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Reembolso de despesas

O pedido de indenização não foi pago porque a vítima
ainda está em tratamento. É possível solicitar outra
cobertura do Seguro DPVAT?
Caso a vítima ainda esteja em tratamento, é possível solicitar o reembolso
das despesas médico-suplementares, também conhecido pela sigla DAMS.
Com limite máximo previsto de até R$2.700, tem direito de pleitear essa
cobertura quem pagou pelo tratamento médico decorrente do acidente
de trânsito. Entre os serviços que podem ser reembolsados estão:
• Atendimentos e cirurgias realizadas em hospitais particulares;
• Exames;
• Consultas;
• Remédios;
• Ou outro tipo de tratamento suplementar, como fisioterapia
Para fins do reembolso, essas despesas devem ser comprovadas
mediante a apresentação de notas fiscais ou recibos originais, além da
documentação médica completa, incluindo solicitações médicas que
justifiquem as despesas.
Se após a alta definitiva do tratamento médico for diagnosticada uma
sequela permanente, a vítima poderá dar entrada na indenização por
Invalidez Permanente, apresentando documentos que atestem o quadro
de impossibilidade de reabilitação.
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Como Funciona
na Prática?

Para facilitar o entendimento de como funcionam as análises, cálculo e
posterior liberação ou negativa dos pedidos de indenização do Seguro DPVAT
por Invalidez Permanente, neste capítulo apresentamos exemplos de casos e os
pareceres dados a cada um deles.
Importante destacar que os exemplos devem ser considerados para efeito
meramente didático, pois as situações envolvendo a saúde e a capacidade de
reabilitação do indivíduo são extremamente particulares de cada ser humano.
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Vítima ainda em tratamento
A vítima estava se deslocando a pé quando, ao
atravessar a rua, foi atropelada por um veículo
automotor. Um mês depois, deu entrada no Seguro
DPVAT, apresentando a documentação médicohospitalar que comprovou o tratamento médico em
andamento, ou seja, ainda sem nenhuma sequela
definitiva configurada, portanto não houve pagamento
de indenização no caso. Por que isso aconteceu?
Sem cobertura
Na ocasião, o pedido de indenização da vítima não foi pago porque ela ainda
estava em tratamento médico, o que impossibilitava estabelecer se havia
invalidez permanente ou o grau de sequela em consequência do acidente de
trânsito. Nesses casos, é preciso aguardar até o fim do tratamento para dar
entrada na cobertura por Invalidez Permanente, apresentando documentos
que comprovem que a recuperação ou reabilitação da área afetada foi dada
como inviável ao fim do tratamento médico, no momento da alta definitiva.
Caso os documentos comprovem, de fato, o agravamento das sequelas, ela
terá direito ao recebimento de um pagamento complementar por Invalidez
Permanente.
Nesses casos, a cobertura por reembolso de despesas médico-hospitalares
pode ser pleiteada, por meio da apresentação de notas fiscais/recibos
originais, comprovando atendimento de emergência, cirurgia, exame ou
consultas realizadas na rede privada de saúde, em decorrência do acidente
de trânsito.
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Ausência de sequelas
permanentes

Ao dar entrada no Seguro DPVAT, a vítima apresentou
documentação médico-hospitalar que constatava a
fratura de um dedo, após um acidente de trânsito. De
acordo com essa mesma documentação, foi realizado,
na ocasião, tratamento com imobilização com 100% de
reabilitação do membro. Ela tem direito à indenização
por Invalidez Permanente?
Sem cobertura
Como a própria documentação médico-hospitalar apresentada afirma,
pela ausência de sequelas permanentes, não há direito ao recebimento
da indenização por Invalidez Permanente. Nesses casos, a cobertura por
reembolso de despesas médico-hospitalares pode ser pleiteada, por
meio da apresentação de notas fiscais/recibos originais, comprovando
atendimento de emergência, cirurgia, exame ou consultas realizadas na
rede privada de saúde, em decorrência do acidente de trânsito.
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Ausência de novas lesões
indenizáveis após
recebimento da indenização
Há cerca de 5 anos, uma vítima trafegava com sua
motocicleta por uma estrada de chão quando deslizou e
caiu, sofrendo um ferimento no braço esquerdo. Ela foi
socorrida pela ambulância no local e encaminhada a um
hospital da região, onde recebeu os cuidados necessários.
Após realização de avaliação médica presencial,
verificou-se que o acidente resultou em limitação de
50% dos movimentos do ombro esquerdo e houve
pagamento da indenização por Invalidez Permanente.
Neste ano, a vítima solicitou a reanálise do processo de
indenização por Invalidez Permanente, afirmando que
houve agravamento da lesão indenizada na época. Ela
tem direito a receber uma nova indenização?
Com ou sem cobertura
Para solicitar a reanálise, primeiramente é necessário que a vítima
apresente documentos atualizados que comprovem o agravamento de
suas sequelas já avaliadas. Caso os documentos comprovem, de fato,
o agravamento das sequelas, ela tem direito ao recebimento de um
pagamento por Invalidez Permanente.
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Múltiplas sequelas de
caráter permanente
Vítima deu entrada no Seguro DPVAT por Invalidez
Permanente e, após realizar uma avaliação médica
presencial, recebeu o pagamento de 50% do limite
máximo indenizável (LMI) por Invalidez Permanente
do Seguro DPVAT, referente ao trauma facial e lesão
nervosa. A vítima, no entanto, afirma a existência de
outras sequelas de caráter permanente, em consequência
dos traumas anteriores, como perda auditiva. Ela tem
direito a um pagamento complementar do Seguro
DPVAT, também por Invalidez Permanente?
Com ou sem cobertura
Para uma análise complementar, é necessário que a vítima apresente
documentos médicos que demonstrem a relação entre as lesões anteriores
e o caso em análise ou, ainda, agravamento das sequelas identificadas e
já indenizadas, através da solicitação da reanálise. Caso os documentos
comprovem, de fato, a existência ou agravamento das sequelas, ela terá
direito ao recebimento de um pagamento complementar por Invalidez
Permanente.
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Limite máximo
indenizável
Há alguns anos, a vítima sofreu um acidente de carro,
ficou com sequelas permanentes enquadradas no limite
máximo indenizável (LMI), recebendo R$ 13.500. Ela
sofreu um novo acidente, adquirindo novas sequelas. É
possível pedir novamente o Seguro DPVAT?
Com ou sem cobertura
A avaliação das indenizações por Invalidez Permanente considera que o
limite máximo indenizável (LMI) se recompõe a cada acidente de trânsito
sofrido pela vítima, desde que o novo dano a ser indenizado seja em uma
parte ou função do corpo diferentes da indenizada anteriormente, ou seja,
o direito não tenha sido esgotado em decorrência de cobertura securitária
anterior, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.
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Multiplas lesões
A vítima sofreu um grave acidente de motocicleta com
consequente amputação do membro superior direito
a nível umeral e teve fratura exposta da patela e tíbia
direitas, sendo operado e colocado fixador externo.
Quando deu entrada no pedido do Seguro DPVAT, a
vítima ainda usava o fixador na perna direita. Ela tem
direito à indenização?
Com cobertura
Essa situação ilustra o conceito de Múltiplas Lesões, cujos danos podem
ser anatômicos ou funcionais e configuram-se das seguintes maneiras:
(1) Anatômico – Amputação do membro superior direito;
(2) Funcional – Fratura de patela e tíbia direitas ainda em tratamento sem
definição.
A vítima será indenizada pela sequela definitiva, nesse caso amputação, já
constatada, uma vez que não cabe mais nenhum tratamento. Com relação
às lesões ainda em tratamento, ao término deste, deverá ser apresentado
relatório médico com alta definitiva para que sejam analisadas e graduadas/
enquadradas conforme a legislação vigente, desde que os demais danos
se refiram a uma parte do corpo, ou função, cuja indenização não tenha
chegado ao limite máximo em decorrência de cobertura securitária
anterior, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Cartilha Médica DPVAT |35

Invalidez Permanente
presumida
Após acidente de carro, a vítima teve traumatismo
cranioencefálico e outras lesões que levaram a um
quadro vegetativo. A vítima ainda está internada
e em tratamento no hospital. Após perícia médica
presencial, foi constatado que a vítima apresenta
danos permanentes de sistema nervoso central, sem
consciência, sem resposta a estímulos verbais ou
motores, se alimentando por meio de sonda. É possível
dar entrada no pedido de indenização do Seguro DPVAT?
Com cobertura
Nesse caso, poderá ser liberado o pagamento no valor total da indenização
por Invalidez Permanente, desde que a sequela seja resultado de um
acidente causado por veículo automotor de via terrestre, ou seja, quando
existir a necessária relação de causa e efeito entre o acidente e a invalidez
permanente.
A situação ilustra o conceito de Invalidez Permanente Presumida,
caracterizada por lesão neurológica grave com comprometimento das
funções vitais e do livre deslocamento, mesmo estando a vítima internada
e ainda submetida a tratamentos, mas sem perspectiva de melhora/cura.
Por isso, a sequela deverá ser indenizada e é considerada como definitiva,
uma vez que o tratamento em curso não irá alterar o quadro clínico
verificado na documentação apresentada.
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Tabela anexa à Lei 6.194/74
As indenizações por Invalidez Permanente são definidas observando a tabela abaixo
e as graduações das sequelas, de acordo com o detalhamento da página 14 desta
Cartilha Médica.
Danos Corporais Totais
Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual
da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos
os membros superiores ou inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas
as mãos ou de ambos os pés
Perda anatômica e/ou funcional completa de um
membro superior e de um membro inferior
Perda completa da visão em ambos os olhos
(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

100

Lesões neurológicas que cursem com: (a)
dano cognitivo-comportamental alienante; (b)
impedimento do senso de orientação espacial e/ou
do livre deslocamento corporal; (c) perda completa
do controle esfincteriano; (d) comprometimento de
função vital ou autonômica
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,
cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retroperitoneais cursando com prejuízos funcionais não
compensáveis de ordem autonômica, respiratória,
cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer
outra espécie, desde que haja comprometimento de
função vital
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Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Repercussões em Partes de Membros
Superiores e Inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores e/ou de uma das mãos

Percentuais
das Perdas

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos pés
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar
Perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho ou tornozelo
Perda anatômica e/ou funcional completa de
qualquer um dentre os outros dedos da mão
Perda anatômica e/ou funcional completa de
qualquer um dos dedos do pé

Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Outras Repercussões em Órgãos e
Estruturas Corporais

50

25

10

Percentuais
das Perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da
fonação (mudez completa) ou 50% da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da
coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10
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Para mais esclarecimentos, acesse:
www.seguradoralider.com.br

Ou entre em contato por meio dos números:
Central de Atendimento (disponível de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados nacionais):
Capitais e regiões metropolitanas: 4020-1596
Outras regiões: 0800 022 12 04
SAC (para dúvidas e reclamações): 0800 022 81 89
SAC (para deficientes auditivos e de fala): 0800 022 12 06
Canal de Denúncias: 0800 591 2563
Ouvidoria: 0800 021 91 35
WhatsApp: 21 96781-3444 (disponível de 24h por dia)
@SeguradoraLiderOficial

Dê entrada nas indenizações
de forma 100% remota no
Site Pedido DPVAT *

* Apenas para acidentes de
trânsito ocorridos até 31/12/2020

