Mais de 45 mil acidentes de trânsito foram registrados no país entre
dezembro de 2017 e fevereiro de 2018
Homens e jovens são as vítimas mais frequentes das ocorrências na temporada de festas de
fim de ano

As festas de fim de ano se aproximam e é tempo de celebrar com a família. Mas para aproveitar bem
os dias de descanso, é preciso prudência no trânsito. Dados da Seguradora Líder mostram que, entre
dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, mais de 45 mil ocorrências no trânsito foram registradas em
todo o país. De acordo com a administradora do Seguro DPVAT, o número de mortes superou a
marca de 6 mil no período. Os jovens de 18 a 34 anos foram as principais vítimas, representando 41%
dos acidentes fatais. Os homens também estão entre os mais atingidos e representam 76% dos das
ocorrências no período.

Os dados são de pagamentos já efetuados de indenizações do Seguro DPVAT para acidentes
ocorridos entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. Os números ainda podem aumentar, já que
as vítimas e beneficiários tem até três anos para dar entrada no pedido de indenização.

A Região Sudeste lidera o ranking de ocorrências, com mais de 14 mil casos já indenizados. Na
sequência, o Nordeste registrou 13.537 acidentes. Com relação aos acidentes fatais, as duas regiões,
juntas, somam 65% das mortes no período. As motocicletas são o veículo mais envolvido em
acidentes graves: 3 mil ocorrências fatais e 23 mil casos de invalidez permanente.

Falta de atenção do condutor, velocidade acima do permitido, consumo de álcool e drogas são
algumas das principais causas dos acidentes, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O
coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Rizzotto, explica que o período de festas concentra fluxo mais
intenso de veículos nas rodovias. De acordo com o especialista, a maioria dos condutores que reside
em grandes centros urbanos não tem experiência com estradas e, por isso, deve redobrar a atenção
e nunca dirigir cansado.

“Cerca de 20% dos acidentes graves em estradas acontece em função do cansaço dos motoristas. A
recomendação é realizar uma parada de 15 minutos a cada duas horas, para recuperar os reflexos.

Em caso de sono, é recomendado parar e cochilar por, pelo menos 20 minutos. Também é
importante evitar pegar a estrada no período noturno e ingerir alimentos pesados antes de dirigir”,
explica Rizzotto.

O especialista ainda lembra que a atenção à mecânica do veículo também deve ser reforçada. “Antes
de pegar a estrada, é importante verificar o funcionamento do limpador de para-brisas, luzes, pneus
e freios; além de respeitar as normas de sinalização, limite de velocidade e cinto de segurança. No
caso dos motociclistas, o uso do capacete é obrigatório”, complementa Rizzotto, que também chama
atenção para a checagem da documentação do veículo e do condutor.
O DPVAT é um seguro obrigatório de caráter social que protege os mais de 208 milhões de brasileiros
em casos de acidentes de trânsito. Ele pode ser destinado a qualquer cidadão acidentado em
território nacional, seja motorista, passageiro ou pedestre, e oferece três tipos de coberturas: morte
(R$ 13.500), invalidez permanente (até R$ 13.500) e reembolso de despesas médicas e hospitalares
da rede privada de saúde (até R$ 2.700). A proteção é assegurada por um período de até 3 anos.

Sobre a Seguradora Líder-DPVAT
Em operação desde janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT é uma seguradora privada
responsável pela administração do Seguro DPVAT no Brasil. A seguradora se tornou uma das
principais
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No

site

www.seguradoralider.com.br estão disponíveis para o cidadão diversas informações sobre o Seguro
DPVAT e estatísticas.

