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Tabela de Instrumentos de Avaliação de Invalidez Funcional

Atenção: é imprescindível o preenchimento de todos os campos.
Nome do Segurado(a)

CPF/CNPJ/MF

Item 3

Item 2

Item 1

Para cada item abaixo, assinale alternativa que melhor caracterize o estado clínico atual do segurado:
O segurado mantém suas relações interpessoais com capacidade de compreensão e comunicação;
deambula livremente; sai à rua sem supervisão; está capacitado a dirigir veículos automotores; mantém
suas atividades da vida civil, preservando o pensamento, a memória e o juízo de valor.
O segurado apresenta desorientação; necessita de assistência à locomoção e/ou para sair à rua; comunicase com dificuldade; realiza parcialmente as atividades do cotidiano; possui restrições médicas de ordem
relativas ou prejuízo intelectual e/ou déficit cognitivo.
O segurado apresenta-se retido ao lar, tem perda na mobilidade ou na fala; não realiza atividades do
cotidiano; possui restrições médicas impeditivas de ordem totalitária ou apresenta algum grau de
alienação mental.
O segurado apresenta-se hígido; capaz de livre movimentação; não apresenta evidência de disfunção e/
ou insuficiência de órgãos, aparelhos ou sistemas, possuindo visão em grau que lhe permita desempenhar
suas tarefas normais.
O segurado apresenta disfunção(ções) e/ou insuficiência(s) comprovada(s) como repercussões
secundárias de doenças agudas ou crônicas, em estágio que o obrigue a depender de suporte médico
constante (assistido) e a desempenhar suas tarefas normais diárias com alguma restrição.
O segurado apresenta quadro clínico anormal, evolutivamente avançado, descompensado ou instável,
cursando com disfunções e/ou insuficiências em órgãos vitais, que se encontre em estágio que demande
suporte médico mantido (controlado), que acarrete restrição ampla a esforços físicos e que comprometa
a vida cotidiana, mesmo que com a interação de assistência e/ou auxílio técnico.
O segurado realiza, sem assistência, as atividades de vestir-se e despir-se; dirigir-se ao banheiro; lavar o
rosto; escovar seus dentes; pentear-se; barbear-se; banhar-se; enxugar-se, mantendo os atos de higiene
íntima e de asseio pessoal, sendo capaz de manter autossuficiência alimentar com condições de suprir
suas necessidades de preparo, serviço, consumo e ingestão de alimentos.
O segurado necessita de assistência e/ou de auxílio técnico eventuais para trocar de roupas; entrar
ou sair do chuveiro; para realizar atos de higiene e de asseio pessoal, para manter suas necessidades
alimentares, misturar ou cortar alimentos, descascar frutas, abrir uma embalagem, consumir os alimentos
com o uso do copo, prato e talheres.
O segurado necessita de assistência mantida às atividades de higiene e de asseio pessoal diário, assim
como àquelas relacionadas à sua alimentação, não sendo capaz de cumprir sozinho com as suas
atividades fisiológicas de subsistência alimentar diárias.

Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e
exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável
sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral
de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018). Em razão da natureza do documento, ele pode conter
dados sensíveis, que devem ser tratados com a máxima confidencialidade, jamais sendo copiados, mantidos
ou utilizados para outros fins, sob pena das consequências disciplinares, administrativas e judiciais aplicáveis.
“Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Vida e Previdência
S.A., consulte a nossa Diretiva de Privacidade disponível para consulta em www.bradescoseguranca.com.br”.
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