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RESUMO 

 

O presente estudo analisou os efeitos econômicos dos acidentes de trânsito no Brasil, em 

especial se os recursos arrecadados pelo seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores e Vias Terrestres (DPVAT) transferidos ao SUS foi suficiente para cobrir as 

despesas com as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil entre 2006 a 2017. Os acidentes de 

trânsito constituem uma das maiores causas de óbitos no país e no mundo, por isso a 

necessidade de investimento em programas de prevenção relacionado a esse assunto. Além 

disso, pode-se levar em conta as despesas do Sistema Único de Saúde (SUS) com as vítimas 

acidentadas. Os resultados indicaram que a receita do SUS proveniente do DPVAT é capaz de 

cobrir os custos com tratamento das vítimas de trânsito, contudo, esse valor é transferido para 

o SUS via bloco de Média e Alta Complexidade (MAC), com recursos que não se limitam 

apenas ao tratamento de vítimas de acidentes de trânsito. Assim, o valor transferido ao SUS 

via bloco MAC não necessariamente é aplicado apenas no tratamento com acidentados. 

Ademais, não foi possível analisar os demais custos de tratamento, como resgate das vítimas, 

custos de retorno e acompanhamento do tratamento, etc. 

Palavras-chave: acidentes de trânsito no Brasil, DPVAT, SUS, efeito econômico. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study analyzed the economic effects of traffic accidents in Brazil, in particular if 

the funds collected by the Personal Injury and Motorway Damage (DPVAT) Personal Injury 

Insurance transferred to SUS was sufficient to cover the expenses with the victims of traffic 

accidents. traffic in Brazil from 2006 to 2017. Traffic accidents are one of the major causes of 

death in the country and in the world, so the need for investment in prevention programs 

related to this subject. In addition, the expenses of the Unified Health System (SUS) with 

injured victims can be taken into account. The results indicated that the SUS revenue from 

DPVAT can cover the costs of treating traffic victims, however, this amount is transferred to 

the SUS via the Medium and High Complexity (MAC) block, with resources that are not 

limited. treatment of victims of traffic accidents only. Thus, the value transferred to the SUS 

via the MAC block is not necessarily applied only to the treatment with accidents. 

Furthermore, it was not possible to analyze the other treatment costs, such as rescue of 

victims, return costs and treatment follow-up, etc.. 

Key words: traffic accidents, DPVAT, SUS, economic effect. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado de seguros no Brasil era composto por 118 seguradoras em 2017 e 

dividido em segmentos, entre eles estão os seguros de automóveis, de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores e Vias Terrestres (DPVAT), habitacional, rural, planos 

de risco, planos de acumulação, capitalização, saúde, entre outros (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E 

VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG, 2018a). Esse setor 

movimentou R$ 428,95 bilhões no ano de 2017. CNSEG (2018b). 

Dentre esses, o seguro DPVAT tem como finalidade a indenização de vítimas de 

acidentes de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre. Ele é um seguro social, pois o 

pagamento das indenizações é realizado independente de quem é culpado, oferecendo 

cobertura aos que são contribuintes e aos não contribuintes do seguro, seja ele brasileiro ou 

estrangeiro (SEGURADORA LÍDER, 2017). Seu pagamento é realizado junto à tarifa do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cobrado de todos os 

proprietários de automóveis e veículos automotores emplacados no Brasil. 

O recurso arrecadado pelo DPVAT é transferido para o Sistema único de Saúde 

(SUS)
1
, gasto com indenização às vítimas de acidentes de trânsito e com despesas 

administrativas. No ano de 2016 foram transferidos para o SUS R$ 3,9 bilhões e, foram 

indenizadas 83.543 vítimas de acidentes envolvendo carros de passeio em um valo total de R$ 

442 milhões. Quando se analisa os acidentes com motocicletas esse número salta para 

330.130 vítimas (com um valor total de R$ 208,5 milhões). Do total de vítimas indenizadas, 

67% eram motociclistas, e do valor total das indenizações, 76%, foram destinados a 

indenizações envolvendo motos. O valor bruto das indenizações é distribuído entre as 

indenizações por morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas hospitalares 

(SEGURADORA LÍDER, 2017f). 

Vale ressaltar que o valor médio repassado para as vítimas difere em função da 

gravidade do acidente. Nos casos de morte e invalidez permanente o valor da indenização é 

limitado a R$13.500 e o valor limite para reembolso de despesas médicas e hospitalares 

comprovadas (DAMS) é de R$ 2.700 (SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - 

                                                           
1
 “(...) um sistema integrado por instituições das várias esferas do governo e, também, pelo setor privado 

contratado e conveniado como se fosse uma estrutura única. Ou seja, o serviço privado, quando contratado pelo 

SUS, deve atuar como se fosse público, sujeito às mesmas normas do serviço público” (Reis, 2005 apud 

LAZZARI 2003, p. 22). 
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SUSEP
2
, 2017d). Entretanto, há um projeto proposto pela Seguradora Líder

3
que eleva esses 

valores para até R$ 25.000, mas ele precisa ser avaliado pelo Congresso Nacional e o 

Conselho Nacional de Seguros Privados − CNSP (SEGURADORA LÍDER, 2018). 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada − IPEA (2015, p. 7) “os 

acidentes de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas ao ano e deixam mais de 300 

mil pessoas com lesões graves”. Segundo esse mesmo autor, numa estimativa conservadora, 

os custos com acidentes de trânsito em áreas urbanas custam em torno de R$ 10 bilhões por 

ano. A maior fatia desses valores corresponde ao custo relativo à perda de produção, seguido 

pelos custos hospitalares. Somente no ano de 2014, o total de gastos com acidentes de trânsito 

no Brasil chegou a R$ 56 bilhões. 

Ademais, quanto mais grave for o acidente, maiores são os custos com reabilitação. 

Quando há vítimas fatais envolvidas, aos custos são acrescidos pela perda de produção (IPEA, 

2015, p. 7). O custo envolvendo pacientes com muitas fraturas fica em torno de R$ 2.000 a 

R$ 2.500 para três dias de internação sem a utilização de serviços de média e alta 

complexidade (Unidade de Terapia Intensiva – UTI − e o centro cirúrgico). Já os pacientes em 

estado grave, que necessitam desses serviços, o custo com o tratamento fica entre R$ 3.600 e 

R$ 4.000, para o mesmo tempo de internação. Esse aumento é resultado do valor da diária da 

UTI e dos exames de alta complexidade como, ressonância magnética, tomografia, entre 

outros. (SAÚDE, 2016). 

Esses custos geram a necessidade de políticas públicas objetivando à redução dos 

acidentes de trânsitos, seja na sua quantidade ou na gravidade. Nesse sentido, podem ser 

citadas as políticas de verificação e controle de velocidade, que inspecionam a habilitação dos 

condutores e as condições dos veículos, além da implementação da educação de trânsito e 

melhorias na infraestrutura viária (IPEA, 2015). 

Das medidas públicas educativas para a redução das ocorrências de trânsito e 

conscientização dos motoristas tem-se o “maio amarelo”, uma campanha internacional em 

parceria do Poder Público e a sociedade civil representadas por diversos segmentos (órgãos 

governamentais, empresas, associações, entidades de classe federações e sociedade civil) que 

visa conscientizar a população e diminuir os acidentes de trânsito no mundo por meio do 

informe do alto nível de óbitos e feridos (MAIO AMARELO, 2018). 

                                                           
2
A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada 

aberta, capitalização e resseguro. 
3
A Seguradora Líder-DPVAT é uma Companhia de capital nacional, constituída por Seguradoras que participam 

do Consórcio do Seguro DPVAT. 
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Assim, dado os elevados custos provenientes de acidentes de trânsito e a quantidade 

de veículos circulando no meio urbano torna-se pertinente analisar os custos para o SUS com 

o tratamento de vítimas de acidentes de transito, e comparar, esse custo à receita do SUS 

proveniente de parcelas arrecadadas com DPVAT, de forma a analisar se essa receita é 

suficiente para cobrir os custos com as vítimas de trânsito. 

 

2. JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA 

O valor bruto arrecadado pelo prêmio
4
 do seguro DPVAT diminuiu 2,6%

5
ao ano 

entre 2006 a 2016 (Figura 1), alcançando R$ 5,93 bilhões de receita do seguro no último 

período analisado. Observa-se que houve um declínio na arrecadação de 34% [(5,93-

9,02)/9,02)*100] entre os anos de 2016 e 2017, que corresponde a R$ 3 bilhões. Essa redução 

na arrecadação do seguro foi proveniente da redução de 37% do valor do prêmio, que é 

cobrado junto à alíquota do IPVA (SEGURADORA LÍDER – DPVAT, p. 17). 

Figura 1- Arrecadação do seguro DPVAT e repasse para o SUS, Brasil, 2006 a 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Seguradora Líder (2017b) 

 

                                                           
4
 “É a importância paga pelo segurado, ou estipulante, à seguradora, em troca da transferência do risco 

contratado. Em princípio, o prêmio resulta da aplicação de uma percentagem (taxa) à importância segurada. O 

prêmio deve corresponder ao preço do risco transferido à seguradora” (CNSEG, 2018c). 
5
[(9,02-5,17)/5,17 = 0,7465; posteriormente o cálculo da raiz com base 11 = 0,9738. Por fim,  (0,9738 - 1)*100 = 

-2,6%]. 
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Quanto ao valor repassado para o SUS, correspondente a 45% da arrecadação do 

seguro, este aumentou 67% [(4,06-2,43)/2,43)*100] entre os anos de 2006 para 2016, 

alcançando R$ 1,6 bilhões de repasse ao SUS. 

Esse aumento no valor repassado ao SUS é consequência do aumento da frota de 

veículos automotores (motos, ônibus, automóveis, reboques, etc.) do Brasil, que aumentou de 

45.372.640 em 2006 para 97.091.956 em 2017 (DENATRAN, 2018). Apesar das menores 

taxas de crescimento, a frota brasileira em 2017 era composta predominantemente por 

automóveis e motocicletas, representando 55% e 22%, respectivamente da frota nacional. A 

frota de motocicletas aumentou sua participação para 61%, enquanto a dos automóveis 

reduziu para 55% no mesmo período (DENATRAN, 2018). 

Esse aumento da frota nacional pode resultar em um aumento no número de 

acidentes de trânsito no período. Concomitantemente a isso, o aumento da frota de 

motocicletas e da sua importância na frota nacional pode elevar a gravidade dos acidentes, 

uma vez que o motociclista não conta com a mesma proteção, em caso de acidente, do que o 

motorista ou passageiro de um automóvel, por exemplo.  

Na Figura 2 apresenta-se o número de acidentes de trânsito e o número de 

indenizações entre os anos de 2006 a 2017. O número de acidentes de trânsito é composto 

por: i) pedestres traumatizados em um acidente de transporte; ii) ciclista traumatizado em um 

acidente de transporte; iii) motociclista traumatizado em um acidente de transporte; iv) 

ocupante de triciclo motorizado, traumatizado em acidente de transporte; v) ocupante de 

automóvel traumatizado em acidente de transporte; vi) ocupante de caminhonete traumatizado 

em acidente transporte; vii) ocupante de veículo de transporte pesado traumatizado em 

acidente transporte; viii) ocupante de ônibus traumatizado em acidente de transporte; ix) 

outros acidentes de transporte terrestre; x) outros acidentes de transporte e os não 

especificados (DATASUS, 2017). 
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Figura 2 - Número de acidentes de trânsito por grupo e número de indenizações, Brasil, 2006 

a 2017. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do DATASUS (2017) e Seguradora Líder (2017b) 

 

O ano que mais ocorreram acidentes de trânsito no Brasil foi o de 2017 (Figura 2) 

com 903 mil acidentes, ficando o ano de 2014 em segundo lugar com 877 mil acidentes. 

Neste mesmo ano “os acidentes de trânsito foram responsáveis pela morte de 

aproximadamente 44 mil pessoas. Esse número revela também que a força de trabalho no país 

está sendo perdida nas ruas e rodovias, sem contar a perda de produção devido às sequelas.” 

(OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA–ONSV, 2016, p. 11). Já no 

período de 2006 a 2017 observa-se que o número de acidentes aumentou o equivalente a 38% 

[(903.014/656.124)/656.124)*100], esse percentual é equivalente a 246 mil acidentes. 

Os motoristas
6
 são as vítimas que mais sofrem ou os que mais ocasionam acidentes. 

Em 2014 se observa que cerca de 480 mil motoristas estiveram envolvidos em ocorrências de 

trânsito, isso corresponde a 39% a mais que as outras categorias juntas (pedestre passageiro e 

não identificado). 

Dentre as indenizações por categoria do veículo
7
, destacam-se as motocicletas que 

representam 74% (285.662) do total de indenizações pagas (383.993) em 2017. Os 

                                                           
6
 Motorista é o condutor de qualquer veículo de tração mecânica, segundo Aurélio (2004). 

7
 i) Categoria 1: automóveis e camionetas particulares / oficial, missão diplomática, corpo consular e órgão 

internacional; ii) Categoria 2: táxis, carros de aluguel e aprendizagem; iii) Categoria 3: ônibus, micro-ônibus e 

lotação com cobrança de frete: urbanos, interurbanos, rurais e interestaduais;iv) Categoria 4: micro-ônibus com 

cobrança de frete, mas com lotação não superior a 10 passageiros e Ônibus, micro-ônibus e lotações sem 

cobrança de frete: Urbanos, Interurbanos, Rurais e Interestaduais; v) Categoria 8: ciclomotores; vi) Categoria 
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automóveis representam 19% (71.769 indenizações). No período de 2008 a 2017, o número 

de indenizações para a categoria de automóveis diminuiu 24% enquanto o número para 

motocicletas aumentou 86%, segundo Seguradora Líder (2018). Paralelamente, a taxa de 

mortalidade dos acidentes de trânsito diminuiu de 4,38 em 2006 para 2,41 em 2017. 

Segundo Silva (2008), o aumento do número de acidentes de trânsito está 

relacionado ao desenvolvimento econômico social do país, uma vez que o desenvolvimento 

leva ao aumento de veículos e fluxos de pessoas. O crescimento da urbanização das regiões 

metropolitanas também influencia, gerando novos serviços a áreas periféricas próximas a 

grandes capitais, possibilitando o aumento do fluxo de veículos nas regiões mais remotas. 

O aumento dos acidentes afeta diretamente as taxas de mortalidade, mas, à medida 

que cresce o orçamento destinado ao atendimento médico, as taxas de mortalidade diminuem, 

uma vez que com melhor tratamento há maiores chances de a vítima sobreviver às lesões 

causadas pelo acidente.  Em alguns estados — São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato 

Grosso, Piauí e Mato Grosso do Sul — os acidentes de trânsitos são considerados como uma 

das principais causas de óbito. Neles, isso representa um problema para a saúde pública, seja 

por conta da perda ou por conta das sequelas deixadas pelo mesmo, que acabam gerando 

custos diretos e indiretos à saúde pública, além dos custos impostos à previdência, com perda 

de mão de obra ativa e gastos com pagamento de aposentadorias por invalidez e afastamentos 

(SILVA, 2008). 

Paralelamente a isso, a Lei nº 11.945 de julho de 2009 proibiu a cessão de direitos e 

o ressarcimento dos gastos dos pacientes encaminhados a hospitais particulares credenciados 

ao SUS sob pena de descredenciamento. Anteriormente, a solicitação do seguro poderia ser 

feita pelos hospitais credenciados ao SUS, em que a vítima autorizava o hospital, por meio de 

uma procuração, a utilizar o valor da sua indenização do seguro DPVAT para custear suas 

despesas. Esse sistema permitia medidas fraudulentas por parte de algumas instituições, que 

recebiam dobrado: o valor era recebido diretamente do paciente via, DPVAT como 

ressarcimento das despesas médicas; e, também, do Sistema Único de Saúde como se o 

paciente não tivesse pagado pelo tratamento.  

Por fim, vale ressaltar a relevância desse estudo, dado os valores arrecadados dos 

prêmios do DPVAT e repassados ao SUS. Pesquisas indica que as transferências feitas ao 

SUS são insatisfatórios para atender toda a demanda e que os valores transferidos pelo 

                                                                                                                                                                                     
9: motocicletas, motonetas e similares; e vii) Categoria 10: caminhões, caminhonetas tipo "pick-up" de até 

1.500 Kg de carga, máquinas de terraplanagem e equipamentos móveis em geral (quando licenciados) e outros 

veículos (SEGURADORA LÍDER, 2018). 
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DPVAT são importantes para a manutenção do atendimento à população (GARCIA; 

ALMEIDA, 2009). Além disso, observa-se um aumento no número de acidentes de trânsito 

no Brasil nos últimos anos e em contrapartida a isso, a queda da arrecadação do Seguro 

DPVAT e consequentemente o repasse ao SUS, como no ano de 2017. 

Cabe destacar que o período de análise escolhido se deu em virtude da 

disponibilidade dos dados. Já a escolha do tema, trabalhar a receita do DPVAT juntamente 

aos custos dos acidentes de trânsito, se deu pelo aumento dos custos para o SUS nos últimos 

anos. E paralelamente a isso, o teto dos gastos (Emenda Constitucional 95/2016) que 

diminuiu os recursos transferidos a órgãos públicos, particularmente, a saúde e educação. Essa 

foi uma das medidas adotadas para conter a crise fiscal e alta dívida pública. 

 

2.1 Hipótese básica 

A transferência de recursos do DPVAT para o SUS (Sistema Único de Saúde) não 

foi suficiente para arcar com as despesas do tratamento das vítimas de trânsito no Brasil, no 

período de 2006 a 2017. 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Analisar se a distribuição dos recursos arrecadados pelo DPVAT e transferidos para 

o SUS foi suficiente para o custeio das despesas com o tratamento das vítimas de acidentes de 

trânsito no Brasil entre 2006 a2017. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

a) Compreender o mercado de seguro DPVAT no Brasil, analisando sua história e 

seu funcionamento a partir do ano de 2006; 

b) Analisar as fontes de financiamento do SUS; 

c) Analisar e contabilizar as despesas com tratamento de vítimas de acidente trânsito 

para o SUS; e 

d)  Verificar se toda a receita que é transferida para o SUS pelo seguro DPVAT é 

suficiente para custear o tratamento dos acidentados de trânsito no Brasil, considerando o 

período de 2006 a 2017. 
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4. EMBASAMENTO TEÓRICO 

4.1 Acidentes de trânsitos e seus custos 

As vítimas fatais provenientes dos acidentes de trânsito são classificas no DATASUS 

(2017) como mortalidade por causas externas.  

Esses acidentes podem ser classificados nas seguintes categorias (VIAS SEGURAS, 

2006): 

 Colisão: acidente em que há impacto entre veículos em movimento; 

 Colisão lateral: impacto lateral entre veículos que transitam na mesma via, podendo 

ser no mesmo sentido ou em sentidos opostos; 

 Colisão transversal: impacto entre veículos que transitam em direções que se cruzam, 

perpendicularmente ou não; 

 Colisão frontal: impacto entre veículos que transitam na mesma via, em sentidos 

opostos; 

 Colisão traseira: impacto entre veículos que transitam na mesma via, no mesmo 

sentido, sendo que um dos veículos atinge de frente a parte traseira do outro; 

 Choque: impacto de um veículo em movimento contra qualquer obstáculo fixo, 

podendo ser um poste, uma árvore, um muro, um veículo estacionado ou outro elemento 

objeto; 

 Capotamento: quando o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, chegando 

a ficar com as rodas para cima, imobilizando-se em qualquer posição; 

 Tombamento: quando o veículo tomba sobre sua lateral, imobilizando-se; 

 Engavetamento: colisão tipo traseira, envolvendo três ou mais veículos; 

 Atropelamento: acidente em que um pedestre ou um animal é atingido por veículo 

motorizado ou não; 

 Outros: acidentes de trânsito incompatíveis com os descritos anteriormente.  

No que se refere aos custos com acidentes de trânsito, eles podem ser separados em 

quatro grandes grupos, segundo o IPEA et al. (2006): associados às pessoas, aos veículos, à 

via/ambiente e às instituições. Os custos associados às pessoas são os que podem ser 

denominados como custos primários (a despesa realizada pelo SUS para manter a vítima em 

um bom estado de saúde). Ele é composto pela assistência pré-hospitalar (remoção da vítima 

do local de acidente e a sua transferência ao hospital), custos de assistência hospitalar e pós-

hospitalar. Já os custos associados aos veículos podem ser entendidos como os danos 

materiais aos veículos, de prejuízo de cargas, com a remoção do veículo do local do acidente. 



23 

 

Os custos relacionados à via/ambiente são classificados como danos à propriedade privada e à 

propriedade pública. Por sua vez, os associados às instituições estão diretamente ligados à 

com processos judiciais e ao atendimento policial.  

Os custos também podem ser conceituados pela gravidade do acidente; seja ele sem 

vítimas, com vítimas e/ou com vítimas fatais (IPEA, 2015). No entanto, eles divergem quanto 

à sua gravidade
8
. Os custos associados às pessoas e veículos são os principais, já os 

institucionais e danos patrimoniais são os que apresentam a menor proporção. Em relação aos 

custos totais com acidentes trânsito, eles representam a soma de cada elemento do custo: os 

associados às pessoas, associados aos veículos e outros custos. 

 

4.2 Efeitos econômicos dos acidentes de trânsitos no Brasil 

Os acidentes de trânsito no território brasileiro nos últimos anos implicaram no custo 

de R$ 199 bilhões em 2017, que corresponde mais de 3% no Produto Interno Bruto – PIB 

(CENTRO DE PESQUISA E ECONOMIA – CPS, 2018). 

No ano de 2013, eles representaram uma despesa global de US$ 518 bilhões. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que em 2020 pode-se ter 1,9 milhão de 

mortes no trânsito e 2,4 milhões em 2030, se não forem adotadas políticas públicas de 

controle e/ou prevenção aos acidentes (WAISELFISZ, 2013). Segundo Observatório Nacional 

de Segurança Viária (2016) o custo dispendido no tratamento com acidentes no trânsito, 

chegou a R$ 56 bilhões em 2014, poderia ser utilizado para erguer 1.800 hospitais com 

capacidade para atender 450 mil pessoas por dia ou 164 milhões de pessoas por ano, por 

exemplo. 

Segundo Silva (2008), o fluxo de veículos é um dos vilões no desenvolvimento 

humano e econômico, pois gera grandes prejuízos econômicos como perca de mão de obra 

ativa na sociedade, elevação dos custos previdenciários, além das sequelas e mortes geradas 

pelos acidentes. Ademais, os acidentes de trânsito são a principal causa do aumento no 

número de pessoas com deficiência física no país (IPEA, 2015). Esses prejuízos econômicos 

geram externalidades negativas (PINDYCK; RUBINDELD, 2010). 

Os acidentes de trânsito “variam de acordo com o nível de desenvolvimento 

econômico-social de cada país e de cada região” (SILVA, 2008, p. 34). São eles as maiores 

causas de internações no SUS entre as chamadas causas externas, que abrange os homicídios, 

suicídios, afogamentos e outros tipos de violências (SILVA, 2008 apud MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2008). Tais acidentes causam, entre as internações de causas 

                                                           
8
 Ver como mostra o Apêndice A 
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externas, alta taxa de internações, elevados custos hospitalares, perdas materiais, despesas 

previdenciárias e numerosos sofrimentos para as vítimas e seus familiares.  

Bayerl (2006) destaca que quanto maior o PIB, maior o orçamento destinado ao 

atendimento público de saúde e menores são as taxas de mortalidade entre as vítimas de 

acidentes de trânsito. Com isso, segundo ele, há uma relação direta entre melhor qualidade de 

o tratamento e maior sobrevida. 

 

4.3 Causas dos acidentes de trânsitos no Brasil e medidas punitivas 

No Brasil, os altos níveis de acidentes de trânsito têm relação com a falta de políticas 

públicas e baixa aplicação efetiva da legislação. Eles não são aleatórios, sendo, até mesmo 

suscetíveis à prevenção. Os acidentes podem estar vinculados a inúmeras razões, como 

deficiência de manutenção de os veículos e estradas, falhas humanas ou uso de substâncias 

psicoativas pelo condutor (NUNES, 2012 apud SILVA, 2017). Assim, 90% dos acidentes são 

causados por negligências ou falha humana, segundo a ONSV (2018). Das falhas humanas, 

pode-se mencionar: i) utilização do aparelho de celular ao volante; ii) conduzir alcoolizado; 

iii) conduzir acima da velocidade permitida; iv) não respeitar a distância mínima ao veículo 

imediatamente à frente; v) não utilização da seta; vi) não uso do cinto de segurança; e vii) a 

não revisão do veículo. 

Objetivando reduzir os acidentes provenientes por falha humana, foram aprovadas 

diversas legislações, como a “Lei Seca” e a Lei nº 13.281/16. A “Lei Seca”, Lei 11.705/08 

(BRASIL, 2008), proibiu a condução de veículos por condutores que tenham ingerido bebidas 

alcóolicas antes de dirigir. O motorista que infligir à lei estará sujeito à multa, suspensão da 

carteira de habilitação por doze meses ou até mesmo a pena de detenção, conforme ao nível 

de álcool existente em seu sangue. O consumo de bebidas alcoólicas é a principal droga 

utilizada em todo o mundo, pelo seu fácil acesso, baixo custo e aceitação social, além do 

incentivo ao seu consumo pela indústria do álcool, dificultando assim, sua percepção como 

problema de saúde pública (ARAÚJO, 2015 apud SILVA, 2017). 

Sobre a utilização do aparelho celular ao volante, apenas no primeiro semestre de 

2015 foram aplicadas mais de 10.500 multas no país por uso do aparelho. Em 2016 foi 

aprovada a Lei de nº 13.281/16 (BRASIL, 2016), proibindo a utilização do aparelho celular 

durante a condução do veículo. O motorista que desacatar a lei estará sujeito a multa de R$ 

130,16 e quatro pontos na carteira de motorista.  
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4.4 O seguro DPVAT 

A palavra seguro pode ser definida como o “contrato no qual uma pessoa 

denominada segurador, se condiciona ao recebimento de um prêmio, a indenizar outra pessoa, 

denominada segurado, do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato” 

(SUSEP, 2017a, 12p.).  

O seguro, como o próprio nome diz, assegura o contratante do mesmo, seja em seus 

acidentes, perca ou roubo de pertences, entre outras situações (dependendo da demanda do 

assegurado). O seguro permite que em circunstâncias como essa o contratante de determinado 

seguro não se preocupe em “correr atrás” e, ou “achar soluções” no caos porque o seguro se 

encarrega dessas obrigações. A diferença do seguro DPVAT para os demais é que ele cobre 

os danos pessoais com as vítimas e todos os envolvidos no acidente, sendo ele motorista ou 

não. Porém, não cobre danos materiais, ou seja, os danos que o automóvel / motocicleta 

sofreram e roubos ou furtos. 

No mercado securitário, um problema que interfere na fixação do valor do prêmio é a 

informação assimétrica (PINDYCK; RUBINDELD, 2010). A informação assimétrica é 

caracterizada pelo fato de uma das partes possuir mais informação que a outra. A informação 

assimétrica implica dois problemas adicionais: i) o risco moral; e ii) seleção adversa.  

O risco moral decorre do fato de que, uma vez o contratante estiver segurado, o 

mesmo pode se expor mais aos riscos, uma vez que ele está coberto em caso de sinistro. A 

seleção adversa é caracterizada quando o prêmio do seguro é visto como elevado pelos 

indivíduos de menor risco, que decidem não o contratar. Assim, apenas os consumidores de 

maior risco contratam o seguro. Destaca-se que, pela obrigatoriedade de contratação do 

DPVAT, a seguradora responsável pelo mesmo não enfrenta o problema da seleção adversa. 

Pindyck e Rubindelf (2010) salientam que as seguradoras privadas atuam como agente-

principal, definindo incentivos contratuais de forma a minimizar o problema do risco moral, 

normalmente fixando uma franquia, de forma que para o segurado possa requerer a cobertura 

da seguradora em caso de sinistro o mesmo tenha que pagar um determinado valor fixado em 

contrato. Assim, o segurado tenderá a reduzir a sua exposição ao risco, mesmo quando 

segurado. 

Contudo, o DPVAT apresenta algumas peculiaridades quando comparado aos 

seguros privados.  O DPVAT foi criado em 1974 por meio da lei nº 6.194/74 (BRASIL, 1974) 

e por meio da Lei nº 8.441/92 (BRASIL, 1992), o pagamento da indenização do Seguro 

DPVAT causado por veículo não identificado, com seguro não realizado ou vencido passou a 

ser obrigatório (SEGURADORA LÍDER – 2015). O DPVAT é um seguro vinculado ao risco 
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— ou seja, o dano será reparado independentemente da culpa, sendo ele culpado ou vítima do 

acidente – que garante a indenização ou reembolso de Despesas de Assistência Médica e 

Suplementares oriundas de acidentes pessoais causados por veículos. 

O DPVAT é administrado por um consórcio de seguradoras – Seguradora Líder 

DPVAT. A Seguradora Líder foi instituída em 2007 por meio da Resolução do Concelho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP 164), que validou um novo padrão de administração 

dos recursos do Seguro DPVAT por consórcio. No ano de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT 

se tornou a gestora do seguro. Ela é a responsável por repassar as informações e os benefícios 

do seguro às vítimas de acidentes de trânsito e por fornecer ao DETRAN os formulários para 

emissão dos documentos que são incluídos ao Bilhete do Seguro DEPVAT.  

Desta forma, os envolvidos em acidentes de trânsitos podem requerer a indenização 

por acidente com veículos terrestres sem custos adicionais, ou seja, sem a necessidade de 

pagamento de uma franquia, como ocorre com os seguros “convencionais”. Esse seguro 

oferece cobertura para os danos ligados à morte, invalidez permanente, além de reembolsar 

despesas médicas e hospitalares (DAMS) dentro dos limites estabelecidos pela legislação, 

sendo a tabela vigente em 2018, aquela fixada pela resolução nº 351/17 (BRASIL, 2017). 

Nesse tipo de seguro, não é feito um questionário de avaliação de risco 

individualizado. O valor do prêmio é fixado por categoria de veículos, a saber: categoria 1  − 

automóveis e camionetas particulares, / oficial, missão diplomática, corpo consular e órgão 

internacional; categoria 2 − táxis, carros de aluguel e aprendizagem; categoria 3 − ônibus, 

micro-ônibus e lotação com cobrança de frete (urbanos, interurbanos, rurais e interestaduais); 

categoria 4 − micro-ônibus com cobrança de frete mas com lotação não superiora 10 

passageiros e ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança de frete (urbanos, interurbanos, 

rurais e interestaduais); categoria 8 – ciclomotores (nova categoria); categoria 9 − 

motocicletas, motonetas, e similares; categoria 10 − caminhões, caminhonetas tipo "pick-up" 

de até 1.500 Kg de carga, máquinas de terraplanagem e equipamentos móveis em geral 

(quando licenciados) e outros veículos (Resolução CNSP Nº 332/2015, p.9). A inclusão da 

categoria 8 (ciclomotores), ocorrida no primeiro dia útil de 2016 se deu pela unificação dos 

consórcios. Até o ano de 2015, havia um consórcio formado para as categorias 1, 2, 9 e 10, e 

outro para as categorias 3 e 4. A união desses consórcios foi um passo fundamental para o 

aprimoramento da gestão dos recursos arrecadados pela Seguradora Líder – DPVAT 

(SEGURADORA LÍDER, 2017).  

Os valores dos prêmios por categorias entre 2012 e 2018 estão apresentados na 

Figura 3. Esses valores são revistos pelo Concelho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
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anualmente, com base na análise estatística e tarifária realizada pela Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). No ano de 2017 houve uma redução de 

37%[(185,5/292,01)/292,01)*100] da tarifa do prêmio, conforme pode ser observado na 

Figura 3. Essa diminuição se deu pela redução do pagamento das indenizações a partir de 

2014, principalmente nos casos de invalidez (PORTAL DO TRÂNSITO, 2016). 

 

Figura 3 - Valor do prêmio por categoria entre 2012 e 2018. 

 

Nota: categoria 1  − Automóveis e camionetas particulares, / oficial, missão diplomática, corpo consular e órgão 

internacional; categoria 2 −Táxis, carros de aluguel e aprendizagem; categoria 3 − Ônibus, micro-ônibus e 

lotação com cobrança de frete (urbanos, interurbanos, rurais e interestaduais); categoria 4 − Micro-ônibus com 

cobrança de frete mas com lotação não superior a 10 passageiros e Ônibus, micro-ônibus e lotações sem 

cobrança de frete (Urbanos, Interurbanos, Rurais e Interestaduais); categoria 8 − ciclomotores; categoria 9 − 

Motocicletas, motonetas, e similares; categoria 10 − Caminhões, caminhonetas tipo "pick-up" de até 1.500 Kg de 

carga, máquinas de terraplanagem e equipamentos móveis em geral (quando licenciados) e outros veículos 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da Seguradora Líder (2018c). 

 

Como observado na Figura 3, o maior prêmio cobrado nos dois últimos anos 

analisados (2017 e 2018) foi R$ 185,5 que foi dos proprietários da categoria 9 - motocicletas, 

motonetas e veículos similares. Dos sete prêmios essa foi à categoria que teve menor redução 

(36%). Essa menor redução pode ser atribuída ao elevado custo com indenizações e 

reembolsos de acidentes de trânsito envolvendo a categoria, proporcionalmente às demais 

categorias, uma vez que “os prêmios de seguros são calculados de acordo com o risco do 
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sinistro envolvido, que nesse caso são os acidentes de trânsito” (BATISTA; MYRRHA, 2017, 

p. 6). 

No que se refere aos valores dos prêmios cobrados aos proprietários de micro-ônibus, 

ônibus e lotação com cobrança de frete (categoria 3), nos anos de 2012 a 2017 era o maior 

valor cobrado. Observa-se que houve uma queda de 58% (que foi a redução de R$ 396,49 

para R$ 164,82) entre 2012 e 2018. Já os automóveis, caminhonetes, táxis, carros de aluguel e 

aprendizagem (categorias 1 e 2) são os que pagaram o menor prêmio em 2018, de R$ 45,72. 

Destaca-se que juntamente com o prêmio tarifário do seguro, é cobrado um adicional 

de R$ 4,15 que corresponde ao custo de emissão e da cobrança da apólice ou do bilhete do 

seguro DPVAT e atendimento. 

Da receita proveniente com o pagamento do prêmio pelos proprietários de veículos, 

parte dos recursos arrecadados é repassada ao Governo Federal com destinação obrigatória, 

sendo 

45% para o Sistema Único de Saúde (SUS), para o custeio da assistência médico-

hospitalar das vítimas de acidentes de trânsito e 5% para o DENATRAN, para 

campanhas de prevenção de acidentes e educação no trânsito (BRASIL, lei n° 

9.503/97). 
 

Os 50% restantes são mantidos na Seguradora Líder para o custeio de indenizações, 

despesas administrativas, corretagens e impostos. 
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5. POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO 

A Política Nacional de Trânsito (PNT) tem como finalidade a determinação de 

exigências que assegurem práticas de trânsito de modo a reduzir os riscos a todos os agentes 

envolvidos no mesmo. Tal política possui os seguintes objetivos: 

 

 

I - promover a melhoria da segurança viária;  

II - aprimorar a educação para cidadania no trânsito mediante ao investimento na 

multiplicação de professores de educação no trânsito;  

III - garantir a melhoria das condições de mobilidade urbana e viária, a 

acessibilidade e a qualidade ambiental; 

IV - fortalecer o Sistema Nacional de Trânsito (SNT); e 

V - incrementar o planejamento e a gestão do trânsito (BRASIL, 2014. s/p) 

 

 

Conforme os objetivos citados, em relação à segurança de trânsito, seria desejado a 

intensificação da fiscalização do trânsito viário e dos condutores, fomentando projetos 

destinados à redução de acidentes e aprimorando a segurança veicular. Produzindo 

informações estatísticas de trânsito, promovendo melhorias na sinalização, calçadas de 

pedestres e nas demais condições de sistema viário (BRASIL, 2014). 

O aprimoramento da educação no trânsito pode ser obtido mediante investimento em 

profissionais da educação, de modo a promover a educação para o trânsito desde o ensino 

básico. Ademais, podem ser formadas parcerias com universidades e centros de ensino, 

estimulando a produção intelectual e o monitorando da formação dos condutores (BRASIL, 

2014). 

Para garantir a mobilidade, acessibilidade e qualidade ambiental pode ser incentivado 

o uso de veículos sustentáveis. Isso permitiria ganhos das condições de mobilidade urbana e 

viária. É desejável, também, a expansão dos transportes coletivos e não motorizados e o 

fomento à construção de ciclovias e ciclo faixas. (BRASIL, 2014). 

O Sistema Nacional de Trânsito (SNT) pode ser fortalecido via integração dos 

municípios ao SNT e por meio de pesquisas e estudos técnicos, estatísticos e normas de 

legislação de trânsito (BRASIL, 2014). O planejamento e a gestão do trânsito podem ser 

aprimorados por meio da padronização dos critérios técnicos, financeiros e administrativos 

das atividades de gestão de trânsito, criação de canais de ouvidoria e outros de comunicação 

com a SNT, além da melhoria no controle de arrecadação de multas de trânsito (BRASIL, 

2014). Por fim, a PNT tem como objetivo promover a redução da violência de trânsito e o 

aperfeiçoamento do bem-estar social por meio de um serviço de trânsito de qualidade 

(BRASIL, 2014). 
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No que se refere à municipalização de trânsito, a sua gestão deve atender às 

necessidades locais de modo a aprimorar a condição ambiental, considerando o interesse 

público e reagindo à deterioração de áreas residenciais provocadas pelo intenso tráfego de 

trânsito (SILVA, 2017). Da mesma forma, ela deve ser realizada de forma que o crescimento 

urbano da cidade seja acompanhado de políticas de estacionamento, projetos de sinalização, 

instrução do trânsito e entre outras políticas para que sobrevenha uma expansão no padrão de 

vida da população local (DETRAN, 2000 apud SILVA, 2017). 

 

5.1 O papel da educação no trânsito no SNT 

A educação para o trânsito é tida como prioritária dentre os componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito (SNT). Ela deve ser promovida nas escolas, em todos os níveis da 

educação básica, conforme lei n° 9.507/97 (BRASIL, 1997), por meio de condutas articuladas 

e gerenciadas por órgãos do SNT, juntamente com o Ministério da Educação e suas 

respectivas áreas de atuação. 

A educação para o trânsito tem como intuito a participação dos cidadãos, 

essencialmente na implantação da mudança de comportamento no trânsito, que se torna 

proveitosa, à medida que os cidadãos alvo compreendem sua responsabilidade como 

protagonistas do trânsito e mudam seu comportamento indevido. Quando uma comunidade é 

bem informada, ela tende a agir positivamente às novas normas educativas (SILVA, 2008). 

A educação permite a assimilação da realidade e adequação da mesma, permite que 

novos hábitos possam ser incorporados, acomodando cada responsabilidade, seja ela de 

governo ou sociedade, em seu lugar e isso acaba gerando segurança e o bem-estar (SILVA, 

2008). 

O governo e a sociedade brasileira apresentam-se mais receptíveis e dedicados ao 

investimento e às atividades em ações educativas de trânsito. Faz-se necessário o contínuo 

investimento de programas educativos, por meio de planejamento com a comunidade e com o 

meio social escolar, trabalhando a gestão de trânsito e sua segurança, a engenharia de tráfego 

e a fiscalização. De certo que há ainda necessidades de melhorias dos sistemas educacionais 

envolvendo educação de trânsito e sua responsabilidade. 
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6. O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Durante o século XX a assistência de saúde do Brasil tinha dois sistemas: o 

sanitarista (Estatal), que era responsável pelas campanhas preventivas e projeto de 

saneamento básico; e o médico-assistencialista (privado), que proporcionava à classe 

trabalhadora auxílio individual. Somente os trabalhadores urbanos tinham acesso à saúde 

privada e eram eles, juntamente com as empresas, que contribuíam para chamada Caixa de 

Aposentadoria e Pensão (CAP). O recurso dessa caixa permitia que as empresas fornecessem 

aos seus funcionários uma assistência médica personalizada (REIS, 2005), contudo constava 

na Constituição de 1967 que o direito para saúde era do trabalhador.  

Segundo Fernandes Neto (2002, p.41) apud Reis (2005), as pessoas poderiam receber 

assistência de três formas diversas:  

 
“i) plenamente privada, com pagamento imediato; ii) por intermédio de instituições 

da previdência social e assistência social, junto a apresentação da confirmação de 

vínculo trabalhista, apresentado pelo documento de identificação da previdência 

pública; ou iii) por caridade, por meio de instituições formadas para atender 

excluídos, os que não tinham condição de custear pelos serviços e os que não tinham 

contrato de trabalho formalizado conforme a lei”. 

 

Em 1988, com a nova Constituição, crescimento da classe trabalhadora e aumento 

dos gastos com assistência à saúde, o Sistema Único de Saúde gratuito e sem restrição, com 

acesso a toda a população, seja trabalhadores ou não foi implementado em 1990. Ainda em 

1990 foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde – LOS (lei 8.080/1990) 
9
, instituída pelo 

Constituição Federal, que aponta as atribuições e a organização SUS. 

A história do Sistema Único de Saúde é composta por muitas fases até sua 

implementação como conhecida na década de 2010. Durante o período ditatorial, algumas 

propostas foram impedidas de serem executadas. Houve-se uma forte insistência das 

universidades, secretarias de estados de saúde e do Movimento Municipalista de Saúde para o 

estabelecimento de um modo de saúde pública integral na gestão municipal. Esse movimento 

permitiu que os municípios brasileiros começassem a investirem recursos em saúde 

(CARVALHO, 2002). 

                                                           
9
“Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 

e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de 

controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e 

de equipamentos para saúde. 

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.” 

(BRASIL, 1990, p.18055 ) 
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Segundo REIS (2005), o SUS pode ser caracterizado como único, regionalizado e 

hierarquizado. Único por se interligar com toda a rede pública de saúde, incluindo atividades 

assistencialista e sanitarista, proporcionando uma única instituição com estrutura harmônica e 

eficaz. Regionalizada, pois o objetivo é tornar a organização eficiente e que o sistema de 

saúde atenda às demandas específicas de cada região, criando, assim, políticas de saúde que se 

adequem a essas necessidades. E por fim, se caracteriza como uma rede hierarquizada, pois o 

sistema de saúde atua conforme a emergência e necessidade do paciente. Ao chegar ao SUS, 

ele terá seu primeiro atendimento no serviço de menor complexidade e conforme for seu 

estado de saúde ou necessidade, será encaminhado para um serviço de maior complexidade. 

 

6.2.1 Sistema de financiamento do SUS 

No que se refere à implantação do SUS, o desafio sempre foi o financiamento para 

aplicações na rede de serviços, à garantia assistencial ambulatória hospitalar e as demais 

práticas de saúde (LAZZARI, 2003). 

A Constituição Federal de 1988 atentou-se pela criação de fontes de financiamento 

para assegurar o suporte das ações e serviços de saúde e delegou essa obrigação a três esferas 

do governo, tendo que assegurar cada qual, o custeio legal dos recursos (LAZZARI, 2003).  

Essas três esferas do governo de financiamento ao SUS englobam os recursos do orçamento 

de seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes, conforme Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 1990). 

O gerenciamento nacional do SUS é feito pelo Ministério da Saúde, tendo como 

supervisor o próprio Ministério da Saúde, já no âmbito estadual, a Secretaria do Estado. A 

gerência municipal do SUS é exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, ou outro órgão 

proporcional, sendo o supervisor o Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde (REIS, 2005). 

O Fundo Nacional da Saúde (FNS) atua como gestor financeiro do SUS, de modo 

que esse fundo seja designado a ordenar os custos vigentes e de capital do Ministério da 

Saúde, a serem realizados pelos municípios, Estados e Distrito Federal, e outras autoridades 

pela Lei orçamentária Federal, em acordo com o Plano quinquenal do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 1990). 

A Emenda Constitucional (EC) nº 29/2000 (BRASIL, 2000) passou para os estados e 

municípios a obrigação de aportar as maiores parcelas para o financiamento do SUS, ficando 

a União com 5%.  (LAZZARI, 2003 apud CARVALHO, 2002). O repasse da União 

corresponde ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, mais o percentual 
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correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrido no ano anterior à 

lei orçamentária anual (MAIA, 2016). 

Os Municípios e o Distrito Federal têm como responsabilidade de financiamento do 

SUS de no mínimo 15% do produto da arrecadação de impostos provenientes do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI) e 

Imposto sobre Serviço de qualquer Natureza (ISS), conforme a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988). 

Já os Estados devem empregar 12% no produto da arrecadação dos impostos 

provenientes do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA). Também compõe as fontes de recursos do SUS a arrecadação prevista 

no art. 32 da LOS (BRASIL, 1990, p. 18055) que são provenientes de: 

 
II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde; 

III - ajuda, contribuições, doações e donativos; 

IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital; 

V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS); e 

VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos 

e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH). 

§ 5ºAs atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde 

serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo 

orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de 

origem externa e receita própria das instituições executoras. 

 

Além dessas fontes se inclui também 45% da arrecadação do Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), previsto pela lei nº 11.945, de 2009 (BRASIL, 

2009). 

Nota-se que o SUS é custeado por montantes orçamentárias das organizações 

federais, pelas colaborações sociais do sistema de seguridade, pelo DPVAT, e por outras 

fontes. Desse modo, observa-se que todos os setores sociais são convocados a contribuir para 

a seguridade. Dentre os recursos sociais destinados ao SUS, temos:  

 

 

- a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS). Instituída 

pela Lei Complementar 70/91: incide sobre a receita e o faturamento das empresas. 

- a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). Instituída pela Lei 7.689/88: 

incide sobre o lucro líquido das empresas. 

- a Contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Instituída pela Lei 

8.212/91: parte da renda líquida dos concursos de prognósticos é dirigida ao SUS. 

 (LAZZARI, 2003). 
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Por fim, os recursos FNS que são transferidos pela União, estados, distrito federal, 

municípios e os 45% do DPVAT destinados aos serviços públicos são creditados diretamente 

nos fundos de saúde. O total dessa arrecadação é distribuído para os estados, distrito federal e 

municípios conforme as necessidades de saúde da população (BRASIL, 2012). 

A aprovação da EC 29 (BRASIL, 2000) acarretou em maiores recursos para o SUS 

(PIOLA; FRANÇA; NUNES, 2016). Essa medida foi adotada objetivando ao equilíbrio fiscal 

e expansão do superávit primário. A contenção dos gastos com departamento não financeiros 

limitou as despesas sociais, afetando, consequentemente, as atividades de departamentos com 

menor integração política de inflexão de demanda (PIOLA et al, 2012). 

Em suma, a EC 29 objetivou o aumento da participação dos estados e municípios na 

gestão dos recursos, influenciando positivamente o comportamento dos gastos em saúde da 

União. Mesmo que tenha ocorrido uma melhora positiva nos recursos públicos destinados ao 

SUS, o valor é considerado insuficiente para arcar com as responsabilidades institucionais do 

sistema público de saúde (PIOLA; FRANÇA; NUNES, 2016). 

No tocante, a despesa pública brasileira com saúde chega a aproximadamente 46% 

do gasto total com saúde, incluindo as despesas públicas e privadas (PIOLA et al, 2012). 

 

6.2.2 Saúde Privada e o Sistema Único de Saúde 

As intuições privadas se associam de modo complementar ao SUS. Desse modo, se 

organizações privadas estabelecem contratos de direito público e convênio com o SUS, elas 

passam a compor o sistema público de saúde, se sujeitando aos fundamentos e ao regime do 

serviço público. 

O crescimento do setor privado de assistência à saúde se deu após a criação do SUS. 

As primeiras empresas se instalaram no ABC paulista na década de 60, porém a carência da 

saúde pública estimulou alguns médicos a implementar a medicina de grupo, com diferentes 

planos de saúde. Em 1997, essas empresas de medicina de grupo evoluíram juntamente com 

os planos, alcançando todo o país (FILHO, 1999). 

Mesmo sendo obrigação de o Estado dispor de serviços de saúde, a Constituição 

autoriza que os serviços de assistência à saúde sejam realizados não somente pelo Estado, mas 

também por entidades de direito privado, o que explica de no Brasil em 2018 existir o serviço 

de assistência pública à saúde que é realizado pelo SUS, e a assistência privada, que é 

realizado pelas Operadoras de Plano de Saúde (REIS, 2005). 
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Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

    § 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos. 

    § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

    § 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

    § 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização (BRASIL, 2016). 

 

 

Desse modo, observa-se que existem serviços públicos de saúde financiados pelo 

Estado, que podem ser fornecidos por instituições públicas ou privadas, admitidas ou 

conveniadas ao SUS. Os serviços de assistência à saúde privada são custeados pelas 

instituições privadas e financiados pelos particulares. As instituições privadas proporcionam 

assistência à saúde de aspecto complementar e suplementar. No sistema de saúde 

suplementar, a assistência à saúde é custeada unicamente pelos seus usuários. 

Já no que se refere ao sistema de saúde complementar, as instituições privadas que 

realizam contratos de direito púbico ou acordo como SUS, passam a fazer parte do sistema 

público de saúde. Com o acordo, as instituições privadas ficam sujeitas aos juízos e 

orientações que dirigem o serviço público, ou seja, estão sujeitos ao regime, 

supervisionamento e controle do poder público. Sendo assim, um hospital particular que 

realiza um contrato de prestação de serviços com o SUS terá de conceder assistência, integral 

e gratuita a todas as pessoas que encaminhadas. Posteriormente o hospital será ressarcido pelo 

SUS (LAZZARI, 2003). 

No entanto essa participação do hospital privado com o SUS só sucederá quando o 

sistema público não dispuser de recursos para prover as necessidades da população
10

. Tanto a 

saúde complementar, como a suplementar, ambas, são realizadas por instituições privadas. 

Porém no que se refere à saúde complementar, ela adota as mesmas diretrizes que o SUS, já a 

saúde suplementar possui características do direito privado. 

Por outro lado, as instituições privadas podem se ver obrigadas a ressarcir o SUS os 

custos derivados das internações hospitalares de pacientes de planos privados que utilizam 

                                                           
10

“Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população 

de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 

iniciativa privada.  

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou 

convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.” (BRASIL, 1990) 
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dos serviços do Sistema Único de Saúde. A legislação assegura ao SUS a obtenção dos 

valores gastos com internações de pacientes que possuam planos de saúde e que deveriam ser 

atendidos na rede hospitalar privada, porém foram atendidos por a organizações ligadas ao 

SUS. 

O valor que será ressarcido é avaliado conforme o procedimento realizado pelo 

paciente, obrigação esta instituída no art. 32 da Lei 9.656, de 1998
11

 (BRASIL, 1998), 

regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Se for o paciente 

necessitar de uma cirurgia, por exemplo, e o seu plano privado não cobrir tal procedimento, o 

paciente que possui o plano de assistência privada seria encaminhado para SUS. Com isso, a 

clínica não seria obrigada a atendê-lo e nem mesmo ressarcir aos SUS (COSTA JUNIOR, 

2007). 

Os agentes da rede privada devem disponibilizar, periodicamente, informações 

estatísticas cadastrais de todas as atividades executadas, com a identificação dos pacientes e 

de seus dependentes à ANS, quanto a nomes e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas dos 

titulares e residência (REIS, 2015). O SUS deve, então enviar, periodicamente, as 

autorizações de internações hospitalares (AIH), que é uma listagem com todas as informações 

de pacientes atendidos pelo SUS durante o período (REIS, 2005). A ANS cruza esses dados e, 

assim, identifica os atendimentos efetuados na rede pública que devem ser ressarcidos pela 

rede privada. 

Como intitulado no art. 32, após ser feito o atendimento, a ANS encaminha à 

executora o Aviso de Beneficiário Identificado (ABI), com todas as informações, o 

                                                           
11

“Art. 32.  Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
 do art. 1

o
 desta 

Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos 

respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou 

privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.  

 § 1
o
  O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra de valoração aprovada e 

divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde - FNS. 

§ 2
o
  Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a discriminação dos 

procedimentos realizados para cada consumidor. 

§ 3
o
  A operadora efetuará o ressarcimento até o 15

o
 (décimo quinto) dia da data de recebimento da 

notificação de cobrança feita pela ANS. 

 § 4
o
  O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3

o
 será cobrado com os seguintes acréscimos: 

  I -  juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento ao mês ou fração; 

  II - multa de mora de dez por cento 

 § 5
o
  Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3

o
 serão inscritos em dívida ativa da ANS, a qual 

compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. 

  § 6
o
  O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao Fundo Nacional de Saúde. 

 § 7
o
  A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme 

previsto no § 2
o
 deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer procedimentos para cobrança dos valores a 

serem ressarcidos. 

§ 8
o
  Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos 

praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
 do art. 1

o
 desta Lei” (BRASIL, 

1998). 
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procedimento utilizado pelo paciente, juntamente com o boleto bancário com o valor da 

Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP). Após o recebimento do 

ABI pela entidade privada, ela tem 15 dias para efetuar o pagamento ou refutá-lo. Não 

existindo refutação e quitação do débito no prazo vigente, a empresa será registrada no 

Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Púbico Federal (CADIN) e será 

conduzido processo à Procuradoria Geral da ANS com visitas à inscrição dos rendimentos na 

dívida ativa da Agência e seguida cobrança judicial.  
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7. METODOLOGIA 

O presente estudo teve como objetivo analisar se a parcela dos recursos repassados 

pela Seguradora Líder-DPVAT entre 2006 e 2017 para o SUS foram suficientes para cobrir 

todas as despesas com as vítimas de acidentes de trânsito terrestres. Para a análise foram 

obtidos o valor da arrecadação dos prêmios do DPVAT, as indenizações pagas pela 

Seguradora aos acidentados e as despesas com tratamento das vítimas de trânsito pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Por meio do valor total arrecadado com os prêmios foi calculado o valor repassado 

ao SUS, correspondente a 45% do valor por ano arrecadado com o pagamento dos prêmios, 

conforme Equação (1), excluindo-se o custo de emissão dos bilhetes. 

 

Valor repassado ao SUS = 0,45 * valor total da arrecadação com o DPVAT  (1) 

 

A partir desses dados, foram comparados os valores transferidos pela Seguradora 

Líder ao SUS e o custo com o tratamento dos acidentes de trânsito. A quantidade de 

internações para cada ano e Estados foram obtidas junto ao Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS
12

), disponível na área de acesso à informação; informações de saúde 

(TBNET); epidemiologias e morbidade; no grupo de opções, morbidade hospitalar do SUS 

(SIH/SUS); na opção causas externas, por local de residência – de 1998 a 2007 e a partir de 

2008 / abrangência geral por Brasil, região e unidade e federação. O período escolhido foi de 

2006 a 2017, internações por Região/ Unidade da Federação por ano de processamento. Foi 

considerado o grande grupo de causas (V01-V99) acidentes de transporte e (W00 – W59) 

outras causas externas de lesões acidentes. Com isso, encontrou-se o número de internações 

por acidentes de trânsito e o mesmo por estados. 

O valor total dos gastos com internações, que é o valor referente à Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH) pagas no período, foi obtido no site do DATASUS, na 

plataforma epidemologias e morbidade na opção “morbidade hospitalar do SUS (SIH/SUS)” 

utilizando a seleção causas externas, por local de internação de 1998 a 2007e causas externas, 

por local de internação – a parir de 2008 (para os dados de 2008 a 2017); posteriormente 

abrangência geográfica, Brasil por região e unidade da federação para compor o período 

                                                           
12

 O número de acidentes de trânsitos foi recolhido pelo DATASUS, porque toda a vítima de trânsito é 

transferida para o SUS (SENADO, 2012). 
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escolhido para a análise do problema (2006 a 2017). Foram selecionados grupo de causas
13

, 

ano de processamento e o valor total entre os períodos de 2006 a 2017. Nas seleções 

disponíveis foram destacados no grande grupo V01- V99 acidentes de transporte e no grupo 

de causas: pedestre traumatizado acidente transporte (V01-V09); ciclista traumatizado 

acidente transporte (V10-V19); motociclista traumatizado acidente transporte (V20-V29); 

ocup. triciclo motor traum. acidente. transporte (V30-V39); ocup. automóvel traum. acidente 

transporte (V40-V49); ocup. caminhonete traum. acidente transporte (V50-V59); ocup. 

veículo transporte pesado traum. acidente transporte (V60-V69); ocup. ônibus traumatizado 

acidente transporte (V70-V79); outros acidentes transporte terrestre (V80-V89); Acidentes de 

transporte por água (V90-V94); acidentes de transporte aéreo/espacial (V95-V97); e outros 

acidente transporte e os não especificados (V98-V99). 

Para verificar se a receita transferida para o SUS cobriu os gastos com as vítimas foi 

utilizada a plataforma do Fundo Nacional de Saúde − FNS (BRASIL, 2018), na opção repasse 

anual Fundo a Fundo (FAF), onde os 45% são creditados automaticamente e o Ministério da 

Saúde transfere o total a União, aos estados, o Distrito Federal e os municípios via bloco de 

média e alta complexidade
14

. 

A média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (MAC) pode ser classificada 

em dois fundamentais segmentos: “i) limite financeiro da alta e média complexidade 

ambulatorial e hospitalar; e ii) Função de Ações Estratégicas e Compensação – Faec” (IPEA, 

2017). Dentre esses dois o primeiro foi utilizado para a pesquisa, por ser o que inclui os 

custos com atendimento as vítimas de trânsito (SANTOS; LUIZ, 2016 apud IPEA, 2017). 

  

                                                           
13

 Causa da internação de Causas Externas, segundo a 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças 

disponível em http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.html  
14

 As transferências são organizadas, desde 2007, em seis blocos fundamentais: atenção básica, média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar; vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão e investimentos 

(IPEA, 2017 apud BRASIL, 2017) 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.html
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8. RESULTADOS 

8.1 Arrecadação do seguro por categoria e as indenizações pagas pelos acidentes de 

trânsito 

Como mencionado na seção anterior, os prêmios pagos pelo seguro variaram entre as 

categorias, sendo que houve uma redução no valor do seguro DPVAT e consequentemente, 

diminuição da arrecadação, como mostra a Figura 4. “Além do valor do prêmio, a frota de 

veículos também influencia a arrecadação do Seguro DPVAT” (SEGURADORA LÍDER, 

2018, p. 20). 

 

Figura 4 - Arrecadação do Seguro DPVAT versus Indenizações pagas aos acidentados (em R$ 

bilhões). 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Seguradora Líder (2017b) 

Pode-se observar que no ano de 2016 o número de indenizações pagas pelo Seguro 

DPVAT foi 434.246 (Figura 2), que representou um total de R$ 1,710 bilhões (Figura 4). A 

arrecadação do mesmo seguro foi de R$ 8,693 bilhões (Figura 4). No ano de 2017, foram 

383,993 pagamentos (Figura 2), realizando um total de R$ 1,707 bilhões de pagamentos 

(Figura 4) destinados as vítimas de acidente de trânsito em todo o Brasil, nas três categorias. 

Com isso nota-se que o valor repassado nos dois últimos anos representa quase 20% do valor 

auferido pela seguradora. 
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Entre o período analisado (de 2006 a 2017), pôde-se observar que o ano de 2014 foi 

aquele com maior número de acidentes de trânsito (Figura 2), 763.365, sendo que a maior 

proporção desses se deveu a acidentes envolvendo motoristas (478.601). Totalizando um 

repasse de R$ 3,004 bilhões para às vítimas e R$ 8,468 bilhões de receita, como mostra a 

Figura 4. A receita, no entanto, foi capaz de cobrir todas as indenizações com as vítimas de 

acidentes de trânsito. 

O crescimento da frota de veículos tem colaborado para o aumento da receita da 

seguradora, dando a possibilidade de cobrir os custos com as indenizações e, assim, 

facilitando a administração da Seguradora Líder. A prova disso é a diminuição da tarifa dos 

prêmios. 

 

8.2 Números de acidentes por Região 

Entre os dados coletados (disponíveis no Apêndice B) para os 26 Estados e Distrito 

Federal, observa-se que São Paulo despontou com 2 milhões de  acidentes e em segundo 

lugar, teve-se Minas Gerais, com cerca de 1 milhão. Esses estados se destacaram em relação 

aos demais por possuírem as maiores taxas de óbitos provenientes de acidentes do trânsito. 

Ao observar a Figura 5, nota-se que o ano com maior número de acidentes foi o de 

2017, chegando a 903.014. As maiores causas de acidentes provêm de distrações, 

ultrapassagem indevida, desobediência à sinalização, aumento do consumo de álcool e 

utilização de smartphones ao volante. (MOLETA, 2018). 

Quando se analisa o número de acidentes de trânsito provenientes de internações por 

região (Figura 5) observa-se que a região sudeste apresentou o maior número de acidentes, em 

2017, e 350 mil internações proveniente destes, chegando a um somatório, de todo período 

analisado a 3 milhões de acidentes. As regiões com menor número de acidentes foram as 

regiões Centro-Oeste e Norte, onde o principal meio de transporte é o hidroviário. 

Durante os anos de 2006 a 2008 houve, praticamente, o mesmo número de acidentes 

entre as regiões Norte e Centro-Oeste, que também foram aquelas com o menor número de 

acidentes durante o período analisado. O Nordeste ficou em segundo lugar no número de 

acidentes, com 64% [(3.736.728 – 2.273.509) / 2.273.509)*100]
15

 dos acidentes da região 

Sudeste. 

 

 

                                                           
15

 Os 64% representa o: [(total do número de acidentes da Região Sudeste (3.736.728)) – (total do número de 

acidentes da Região Sudeste (2.273.509)) / (total do número de acidentes da Região Sudeste (2.273.509))]*100. 
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Figura 5 – Número de acidentes por região, Brasil, 2006 a 2017. 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do DATASUS (2017) 

 

A Figura 6 apresenta a taxa de mortalidade, relação de óbitos e o número de 

internações aprovadas (AIH). No que diz respeito a esta, observa-se (Figura 6) que entre o 

período de 2006 a 2017, a taxa de mortalidade média mais elevada foi na região Sudeste (2,6 

por 100.000 habitantes). Na região sudeste estão os estados (Minas Gerais e São Paulo) que 

possuem o maior número de acidentes e óbitos no trânsito. Em São Paulo, por exemplo,  

condutores de motocicletas e condutores alcoolizados são os principais causadores de mortes 

(JORNAL DA USP, 2018). 

Com valores mais elevados tem-se a região Nordeste, com 2,5 por 100.000 

habitantes, que está na segunda colocação no coeficiente de mortalidade. Isso se deriva do 

crescente número de motociclistas, que correspondem a 41,6% do total de mortes na região. 

As cidades que possuem as maiores taxas de mortalidade são Presidente Dutra, que está 

localizado no estado do Maranhão, Sobral no Ceará e Barbalhas em Pernambuco. 

Em suma, observa-se que o risco entre as regiões que possuem o maior coeficiente de 

mortalidade é o mesmo. As motocicletas é o veículo que mais contribui para a mortalidade no 

trânsito no Brasil (corresponde a 32%), ficando em segundo lugar os automóveis (24%). Essa 

taxa de mortalidade e o número de acidentes envolvendo justifica, assim, o maior valor do 
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prêmio para as motocicletas (categoria 9) quando comprado aos automóveis, dado seu elevado 

risco. 

 

Figura 6 - Coeficiente de Mortalidade % por mil/hab, 2008 a 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS (2017) 

As Regiões que ocupam os últimos lugares entre os anos avaliados, foram Norte e 

Centro Oeste, como citado anteriormente, são regiões que possuem o sistema hidroviário 

como transporte e locomoção. 

 

8.3 Custos hospitalar de acidentes por Estado (UF) 

A Figura 7 permite observar os custos com assistência médica aos acidentados por 

estado em milhões de Reais para o total do período de 2006 a 2017. Dentre os Estados que 

possuem o menor gasto hospitalar cita-se Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Sergipe e 

Rondônia, que gastaram entre 10 a 70 milhões em assistência médica hospitalar. Esse 

destaque, de menor gasto hospitalar, ocorre devido ao principal transporte e ou mais utilizado 

entre os habitantes do estado ser o fluvial. Estados como Amapá, Amazonas e Rondônia se 

destacam, por exemplo, pelo alto fluxo de movimentação portuário de cargas, já o Acre além 

do transporte fluvial destaca-se também pelo uso de bicicletas. Dentre os estados citados, o 

que apresentou o menor gasto hospitalar foi o Amapá, com R$ 17,09 milhões. 
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Como observado anteriormente, os Estados que possuem os maiores gastos 

hospitalares são os de São Paulo, com R$ 2.752,51 bilhões, e Minas Gerais, com R$ 1.589,23 

bilhões. Isso devido ao alto fluxo de automóveis em suas estradas e rodovias. São Paulo e 

Minas Gerais também são os estados que mais possuem acidentes de trânsito: no ano de 2017 

o número de acidente de trânsito em Minas Gerais chegou a 104 mil, já em São Paulo, no 

mesmo ano, foram 175 mil acidentes. 

Os demais estados (Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, 

Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal) estão entre esses 

dois extremos. 

 

Figura 7 - Custo hospitalar total por Estado entre 2006 e 2017, em milhões (R$). 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS (2017) 
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8.4 Despesas e as receitas do Sistema Único de Saúde (SUS) com os acidentes de trânsito 

Para averiguar se o repasse total do DPVAT ao SUS tem suprido todas as despesas 

com internações foi comparado o repasse anual do SUS com o valor total dos gastos com 

internações. Os recursos arrecadados pela Seguradora Líder são diretamente creditados no 

Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

Vale mencionar que o tempo de internação do paciente vai gerar um novo 

diagnóstico, dependendo da sua complicação e que é a rede pública a responsável por todo o 

processo do paciente, independente se ele possui plano de assistência à saúde privada, até 

receber a sua alta
16

. 

O valor total gasto com internações provenientes de acidentes de trânsito, como 

mostra a Figura 8, foi menor que o valor repassado para o SUS. Essa diferença corresponde à 

cerca de R$ 1,59 bilhões do valor total repassado ao SUS. 

 

Figura 8 - Repasse para o SUS (DPVAT) e valor total gasto com indenizações, 

Brasil, 2006 a 2017, em bilhões de Reais. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do DATASUS (2017) e Seguradora Líder (2017b) 

 

                                                           
16

“Se os ferimentos do motociclista levarem a uma internação maior do que 24 horas e, especialmente, maior do 

que sete dias, é provável que ele tenha sofrido politraumatismos graves, amputações e, talvez, neurotraumas — 

lesão cerebral especialmente — significativos. Em todas as situações, é a rede pública de saúde que arcará com o 

ônus integral do cuidado dessa vítima, tenha ou não a vítima o melhor plano de saúde privado que o dinheiro 

pode “comprar” (SENADO, 2012). 
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No que diz respeito ao valor total com internações (Figura 8), entre os anos de 2006 e 

2008, os gastos com internações foram constantes, tendo um considerável crescimento entre 

2009 a 2017, chegando o seu maior gasto no ano de 2014, de aproximadamente 1,13 bilhão de 

Reais. 

Entretanto, os gastos com saúde, que são obrigações do SUS, não se limitam somente 

as internações, mas também ao resgate, consultas pré-hospitalares, pós-hospitalares e gastos 

de vítimas não internadas (BATISTA; MYRRHA, 2016). Porém, esses tipos de custos não 

puderam ser avaliados nesse estudo por inexistência de dados a respeito desses atendimentos. 

 

8.5 Despesas com atendimento a vítimas e repasse ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

transferida para os Estados 

Como mencionado anteriormente, os 45% transferidos pelo DPVAT ao SUS são 

creditados automaticamente pelo FNS e o Ministério da Saúde transfere o total repassado pela 

União aos estados, Distrito Federal e municípios via bloco de Média e Alta Complexidade. 

Ao analisar a Figura 9 observou-se que o valor repassado ao SUS no último ano 

(2017) foi de R$ 40,7 bilhões, já os gastos com os acidentados foram de R$1 bilhão, cobrindo 

com todos os gastos com as vítimas de trânsito. E assim, nos demais anos se observa um 

crescente aumento nos gastos hospitalares e, consequentemente, no total repassado ao SUS.  

Contudo, ocorreu uma redução de R$ 3,7 bilhões entre os anos de 2014 a 2016 no 

valor total repassado ao SUS. Foi observada também a redução de R$ 54 milhões nos gastos 

hospitalares entre os anos de 2014 a 2017, essa redução pode ser explicada pelas medidas 

restritivas de aumento de gastos estabelecidas pelo governo. Sendo assim, os dados 

apresentados na Figura 9 indicam que a receita foi suficiente para cobrir as despesas com os 

acidentados. 
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Figura 9 - Valor total repassado ao SUS via bloco média e alta complexidade (limite 

financeiro da alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar) e total de 

gastoshospitalares em acidentes, Brasil, 2006 a 2017. 

 

 
Fonte: Elaboração a partir do Fundo Nacional de Saúde (FNS) (2018) e DATASUS (2017). 

Nota.: Transferência por competência; valor bruto. 

 

Na Figura 10 se observa a mesma relação entre o valor dispendido com o tratamento 

e o valor repassado ao SUS, mas a nível de estados e regiões no Brasil
17

 no período de 2006 a 

2017. 

Pode-se observar, conforme a Figura 10, que o Estado de SP é o que recebeu o maior 

repasse do Ministério da Saúde (MS), R$ 82 bilhões, mas é também aquele com a maior 

despesa com atendimento às vítimas de média e alta complexidade, cerca de R$ 2 bilhões. A 

segunda colocação quanto ao repasse é ocupada por Minas Gerais, com R$ 63 bilhões de 

transferências e contabilizando R$ 2 bilhões de gastos com atendimento as vítimas. Como 

mencionado nas seções anteriores, SP e MG se destacam por serem estados com alto fluxo e 

frota de veículos. 

No que se refere ao estado que recebeu o menor repasse em saúde pública e com o 

menor gasto com atendimento as vítimas, pode-se destacar Amapá, que recebeu de R$ 3 

                                                           
17

 Os dados detalhados do repasse para o SUS por estados Região e as despesas com vítimas estão disponíveis no 

Apêndice C. 
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bilhões em saúde e R$ 30 milhões de gastos com atendimento. Como mostra na Figura 7, esse 

mesmo estado possuía o menor custo hospitalar entre os demais, R$ 17 milhões. 

 

Figura 10- Valortotal repassado aos estados via bloco média e alta complexidade (limite 

financeiro da alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar) e total de 

gastoshospitalares em acidentes por estados (UF), Brasil, 2006 a 2017. 

 
Fonte: Elaboração a partir do FNS (2018) e DATASUS (2017) 

Obs.: Transferência por competência; valor bruto. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho analisou se os recursos arrecadados pelo seguro DPVAT e a parcela 

transferida ao SUS foi suficiente para cobrir as despesas com as vítimas de acidentes de 

trânsito no Brasil entre 2006 a 2017. Para isso foi necessário compreender o mercado de 

seguro DPVAT, fazendo uma análise histórica de seu funcionamento. Foi observado também 

a arrecadação anual deste seguro e o quanto é transferido para o SUS e por fim, uma análise 

dos custos com as vítimas de acidentes de trânsito e o número anual das mesmas. 

Para ter acesso a essas informações foram utilizados os dados disponibilizados pelo 

SUS, FNS, DENATRAN e DATASUS para compreender o funcionamento e a receita do 

Sistema Único de Saúde. Utilizou-se, também, informações da Seguradora Líder para 

compreender o funcionamento do DPVAT, a sua arrecadação, história e valores repassados ao 

Ministério da Saúde. Foi feita também uma pesquisa bibliográfica para avaliar se de fato a 

contribuição do DPVAT a União cobre os custos com os acidentados. 

Os resultados indicaram que a receita do SUS, juntamente com os 45% transferidos 

pelo DPVAT cobriu os custos com as vítimas de trânsito no período analisado. Mas, vale 

considerar que o valor do DPVAT é transferido juntamente com o restante do repasse da 

União para o bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) que não fica limitado apenas ao 

tratamento de vítimas de acidentes de trânsito, outros componentes também são inseridos 

nesse bloco, tais como assistência farmacêutica, vigilância em saúde, gestão e investimentos e 

entre outras. Assim, pode-se constatar que o valor transferido do DPVAT ao MAC não 

necessariamente é aplicado no tratamento com acidentados. Embora, o valor transferido pelo 

seguro DPVAT possa ser superior aos custos, no valor total, os recursos podem não ser 

suficientes. Além disso, há outros custos advindos do tratamento de acidentes de trânsito que 

não puderam ser avaliados, como gastos com resgate, consultas pré-hospitalares, pós-

hospitalares e gastos de vítimas não internadas. 

Durante o período estudado observou-se que a saúde pública é mais um jogo de 

interesses entre os governantes do que uma visão de responsabilidade social. Observa-se 

também que a União reduziu sua contribuição com o custeamento do SUS, transferindo a 

maior parte aos estados e municípios.  

E, mesmo com todos esses repasses, não significa que os recursos são suficientes 

para a crescente demanda que tem ocorrido no Sistema Único de Saúde. Por isso a ênfase em 

estudos sobre esse tema, para que ele possa estar apto às atuais requisitos e demanda para 

atender os 210 milhões de brasileiros que dele dependem. 
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Ademais, o processo de desenvolvimento resulta no crescimento do sistema de 

transporte e da frota de veículos, e consequentemente, o aumento do número dos acidentes de 

trânsito no país. Sugere-se para futuras pesquisas a análise do impacto da aplicação da 

Emenda Constitucional 29/2000 sobre a qualidade e quantidade dos atendimentos do SUS. 

Além disso, destaca-se a complexidade de acesso aos dados, que necessitaram de uma análise 

cuidadosa. Por fim, vale mencionar a necessidade de implementação de políticas públicas 

mais eficientes, um plano nacional bem estabelecido para que metas possam ser alcançadas 

como forma de melhoria da saúde pública e planejamento urbano do país. 
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APÊNDICE A - Custos médios por componente elementar de custo e gravidade dos 

acidentes, IPEA (2015). 

 

Tabela 1: Custos médios por componente elementar de custos segundo a gravidade do 

acidente (em R$ de dez./2014). 

 

1A – Componentes de custos associados às pessoas 

Acidentes 
  Semvítimas Com vítimas Com fatalidade 
 

 

Ilesos1 

Pré-

hospitalares 

4,42 414,44 0,00 
Hospitalar 

es 

625,60 675,59 68,57 

Pós-

hospitalares 

40,59 0,00 352,78 

Perda de 

produção 

415,53 3.020,5

7 

1.418,60 

Remoção - - - 

Total 1.086,14 4.110,6

0 

1.839,94 
 

 

Feridos 

leves 

Pré-

hospitalares 

0,00 759,18 3.488,81 
Hospitalar 

es 

620,62 5.661,7

6 

1.969,46 

Pós-

hospitalares 

0,00 208,50 1.528,73 

Perda de 

produção 

5.835,71 1.840,0

0 

1.648,76 

Remoção - - - 

Total 6.456,33 8.469,4

4 

8.635,77 
 

 

Feridos 

graves 

Pré-

hospitalares 

1.707,32 1.111,7

3 

1.032,95 
Hospitalar 

es 

18.069,

70 

72.855,4

0 

56.862,42 

Pós-

hospitalares 

160,13 3.150,2

1 

5.498,02 

Perdade 

produção 

2.483,92 47.797,9

4 

77.113,46 

Remoção - 218,64 649,12 

Total 22.421,

06 

125.133,

91 

141.155,96 

 

 

Mortos 

Pré-

hospitalares 

- 0,00 86,28 
Hospitalare

s 

- 0,00 143,19 

Pós-

hospitalares 

- 0,00 0,00 

Perda de 

produção 

- 335.172,

20 

432.557,99 

Remoção 199,28 - 499,24 

Total 199,28 335.172,

20 

433.286,69 
Fonte: Retirados do IPEA e ANTP (2003). 

Nota: 1Mesmo as vítimas de acidentes classificadas como ilesas podem 
incorrer em custos como atendimento hospitalar ou perda de produção no 
caso de afastamento do trabalho em situações específicas, além de 
diversas outras possibilidades, inclusive situações de falecimento 
posterior à classificação do agente. 
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1B–Componentes de custos associados aos veículos 

Acidentes 

  Sem vítimas Com vítimas Com fatalidade 

 

 

Automóveis 

Remoção/pátio 193,22 168,10 743,60 

Danos materiais 6.965,90 11.958,72 18.580,31 

Perda de carga 0,00 0,00 0,00 

Total 7.159,12 12.126,82 19.323,91 

 

Motocicletas 

Remoção/pátio 51,59 145,28 181,09 

Danos 2.421,61 2.595,74 4.088,74 

Total 2.473,21 2.741,02 4.269,83 

 

Bicicletas 

Remoção/pátio - 0,00 0,00 

Danos materiais - 168,74 124,10 

Total - 168,74 124,10 

 

 

Utilitários 

Remoção/pátio 110,76 162,96 127,14 

Danos materiais 10.396,71 19.846,39 34.861,81 

Perda de carga 62,29 231,03 102,51 

Total 10.569,76 20.240,38 35.091,47 

 

 

Caminhões 

Remoção/pátio 178,33 351,53 461,89 

Danos materiais 18.805,75 57.009,43 41.718,38 

Perda de carga 3329,84 8295,05 5645,19 

Total 22313,92 65656,00 47825,45 

 

Ônibus 

Remoção/pátio 64,39 218,46 522,97 

Danos materiais 16004,91 10318,39 20163,12 

Total 16069,30 10536,86 20686,09 

 

 

Outros 

Remoção/pátio 88,52 177,05 1403,74 

Danos materiais 10218,84 79931,58 52522,13 

Perda de carga 0,00 0,00 27283,43 

Total 10307,36 80108,63 81209,29 
Fonte: Retirados do IPEA e ANTP (2003). 

 

1C – Componentes de custos institucionais e danos patrimoniais 

Acidentes 

  Sem  

vítimas 

Com vítimas Com fatalidade 

Custos 

institucionais e 

danos patrimoniais 

Atendimento 151,94 238,22 342,96 

Danos 

patrimoniais 

301,41 100,11 310,10 

Total 453,35 338,33 653,06 
Fonte: Retirados do IPEA e ANTP (2003). 

Nota.: Atualização realizada utilizando o IPCA/IBGE de dezembro de 2014.·. 
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APÊNDICE B – Número de acidentes por estados e Regiões do Brasil, 2006 a 2017. 

 

Tabela B1– Número de acidentes por estados da Região Norte, 2006 a 2017. 

Ano /UF RO AC AM RR PA AP TO 

2006 5995 2902 2869 1295 34434 1315 7907 

2007 6315 3429 3028 1437 33198 1156 9005 

2008 4255 2908 2703 1532 32477 1216 9647 

2009 6321 3320 3019 2050 36695 1862 9599 

2010 7738 3801 3679 2285 38683 1947 9774 

2011 7146 3898 4792 1965 37886 1636 9819 

2012 7356 3889 4468 2708 37944 2104 9274 

2013 9481 4523 4469 2388 41499 1895 9407 

2014 11526 4192 4796 2430 43118 1629 11241 

2015 10943 4125 4840 3069 43875 1640 8405 

2016 10736 4313 5420 4535 41995 1411 8675 

2017 10265 3607 5238 3949 43172 1332 8156 

TOTAL 98077 44907 49321 29643 464976 19143 110909 
Fonte: Elaborado a partir de dados do DATASUS (2017) 

 

Tabela B2– Número de acidentes por estados da Região Nordeste, 2006 a 2017. 

Ano/UF MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

2006 18258 6846 30480 6714 11478 28589 8797 6124 39741 

2007 17302 8545 32331 7718 10660 30200 8610 6543 41985 

2008 14994 9204 25737 6617 10409 25365 6947 4575 29931 

2009 18124 10396 31850 7142 13418 26689 7522 4211 35560 

2010 19387 12407 36790 8913 14987 30213 7541 4844 45230 

2011 21220 13893 37121 9449 13522 35478 8716 5236 46413 

2012 24265 15472 35981 9173 12855 36792 9007 4542 46999 

2013 28255 16963 36530 8879 12494 39635 10033 4954 46483 

2014 29889 17529 38971 9027 12166 47839 11664 4365 53026 

2015 31856 18835 36575 8623 12296 40141 12713 5149 54473 

2016 28420 20613 36312 9186 10740 42088 13431 5583 57155 

2017 27222 20086 32937 10813 11963 48116 13258 5142 55023 

TOTAL 279192 170789 411615 102254 146988 431145 118239 61268 552019 
Fonte: Elaborado a partir de dados do DATASUS (2017) 
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Tabela B3 – Número de acidentes por estados da Região Sudeste e Sul, 2006 a 2017. 

Ano/UF MG ES RJ SP PR SC RS 

2006 74991 11534 37968 151356 48121 24092 36609 

2007 79119 14955 38623 162914 48195 24746 37706 

2008 68625 8163 26332 140278 40977 23831 29669 

2009 74850 9862 29776 160735 52105 29194 31850 

2010 85618 12665 35501 173240 61806 32572 40566 

2011 88116 14514 37059 180361 64226 33986 40709 

2012 89928 14469 39164 174670 66300 34647 42477 

2013 97112 16767 43995 175060 65561 35187 44166 

2014 100134 18541 45680 175886 66464 37547 43384 

2015 99958 20005 45592 170908 67191 37734 47447 

2016 101574 20144 44774 175649 71427 37974 45028 

2017 103860 21935 48810 174958 75980 40586 46697 

TOTAL 1063885 183554 473274 2016015 728353 392096 486308 
Fonte: Elaborado a partir de dados do DATASUS (2017) 

 

 

Tabela B4 – Número de acidentes por estados da Região Centro Oeste e Distrito Federal, 

2006 a 2017. 

Ano/UF MT MS GO DF 

2006 12947 12529 25106 7127 

2007 13337 13627 25630 7536 

2008 12694 11537 21865 7504 

2009 14364 12565 27787 8340 

2010 15758 15250 30735 10161 

2011 16978 16926 33500 10626 

2012 16536 19591 35294 10477 

2013 17881 22944 35582 8708 

2014 18914 23072 35812 8467 

2015 18751 21977 36663 9173 

2016 18531 24282 38009 10618 

2017 19066 23304 36830 10709 

TOTAL 195757 217604 382813 109446 
 Fonte: Elaborado a partir de dados do DATASUS (2017) 
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APÊNDICEC – Despesas com atendimento a vítimas e repasse ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) por estados e Regiões do Brasil, 2006 a 2017. 

 

Tabela C1– Despesas com atendimento a vítimas e repasse ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

por estados da Região Norte, 2006 a 2017. 

Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

AC 

 

2006 2.024.703,28 1.557.057,12 

2007 50.484.525,11 2.214.714,52 

2008 61.984.733,64 2.021.090,73 

2009 86.249.913,93 2.582.605,60 

2010 92.257.564,67 3.074.962,49 

2011 112.310.956,27 3.384.662,53 

2012 151.788.154,15 3.156.966,68 

2013 163.532.358,75 3.613.212,35 

2014 178.169.439,79 3.597.202,60 

2015 202.211.675,84 3.848.225,40 

2016 194.015.987,47 4.293.320,59 

2017 189.864.285,30 3.453.255,30 

AM 

2006 192.053.018,10 1.179.923,86 

2007 234.802.229,07 1.126.008,62 

2008 278.091.773,58 1.329.181,69 

2009 331.972.507,10 1.470.651,44 

2010 370.824.397,45 1.842.495,91 

2011 400.456.483,63 2.761.654,29 

2012 452.635.279,44 2.439.329,15 

2013 433.911.280,63 2.801.087,60 

2014 500.222.759,63 3.397.416,67 

2015 546.589.269,80 4.020.037,75 

2016 574.378.271,60 5.669.840,35 

2017 564.457.164,77 5.210.798,99 

AP 

2006 46.854.946,69 704.238,75 

2007 71.766.547,83 747.727,84 

2008 82.966.360,51 741.078,65 

2009 88.290.026,41 1.122.191,72 

2010 92.375.180,14 1.288.080,13 

2011 98.966.644,54 1.143.439,85 

2012 134.705.101,21 1.400.066,67 

2013 146.195.031,07 1.274.049,31 

2014 149.840.324,27 1.119.987,30 

2015 149.276.001,45 1.187.790,81 

2016 127.738.062,69 1.097.882,79 

2017 124.855.024,26 972.663,01 
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Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

PA 

2006 415.218.948,34 18.113.537,36 

2007 514.253.674,52 17.476.436,93 

2008 609.307.694,04 18.852.950,78 

2009 667.583.747,13 24.279.255,14 

2010 763.791.031,82 26.442.718,71 

2011 798.932.010,39 27.508.677,77 

2012 932.679.070,63 26.228.373,14 

2013 993.973.468,55 29.614.523,41 

2014 1.133.937.606,40 31.331.145,58 

2015 1.150.551.755,65 34.134.119,21 

2016 1.045.106.895,46 40.992.277,13 

2017 1.159.370.866,04 40.926.668,30 

RO 

2006 90.930.955,90 2.613.372,46 

2007 106.172.320,91 2.748.921,70 

2008 125.068.813,72 1.824.579,14 

2009 151.010.173,05 2.764.008,32 

2010 165.806.726,54 4.202.934,62 

2011 189.939.416,17 4.473.688,42 

2012 197.066.676,96 3.875.737,26 

2013 229.003.901,94 5.996.144,38 

2014 285.614.162,87 7.738.983,93 

2015 322.727.565,03 8.588.275,82 

2016 331.883.698,16 7.865.624,67 

2017 370.408.107,59 7.179.800,00 

RR 

2006 21.121.631,91 819.463,05 

2007 27.078.076,04 868.799,40 

2008 38.113.346,45 930.586,94 

2009 51.988.271,74 1.584.784,34 

2010 55.569.529,90 1.975.521,61 

2011 56.898.725,40 1.499.007,06 

2012 67.217.747,01 2.052.671,12 

2013 71.941.312,33 1.854.877,08 

2014 79.078.580,43 1.954.406,72 

2015 96.150.654,99 2.545.034,64 

2016 98.584.187,20 3.911.583,58 

2017 164.951.146,13 3.720.653,90 

TO 

2006 115.166.377,82 5.371.404,89 

2007 147.356.347,90 5.855.936,80 

2008 161.022.675,99 7.066.911,40 

2009 218.724.847,66 7.989.201,67 

2010 257.743.083,21 8.314.516,44 
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Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

2011 245.503.792,08 9.166.089,33 

2012 251.832.291,67 8.584.249,16 

2013 301.646.469,57 8.424.915,30 

2014 310.565.207,88 11.741.992,13 

2015 346.917.216,37 9.195.108,50 

2016 356.497.864,17 9.603.198,89 

2017 433.710.296,17 8.180.080,00 

Fonte: Elaboração a partir do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 2018 e DATASUS, 2017. 

Obs.: Transferência por competência; valor bruto. 

 

Tabela C2– Despesas com atendimento a vítimas e repasse ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

por estados da Região Nordeste, 2006 a 2017. 

Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

AL 

2006 217.517.589,20 5.142.029,62 

2007 289.950.389,37 5.782.712,49 

2008 293.077.170,67 4.569.875,78 

2009 370.380.413,01 5.681.468,32 

2010 426.757.915,89 5.821.183,42 

2011 468.756.098,14 6.743.292,11 

2012 537.073.085,70 7.320.714,43 

2013 579.492.539,66 9.148.471,39 

2014 660.243.108,41 11.339.017,47 

2015 710.931.826,42 12.758.746,11 

2016 709.021.180,38 12.194.652,93 

2017 777.721.568,12 12.643.611,56 

BA 

2006 1.071.990.282,47 27.236.089,53 

2007 1.413.950.541,90 28.761.197,20 

2008 1.727.162.059,34 25.611.171,11 

2009 1.928.223.625,18 31.917.150,57 

2010 2.141.724.264,01 38.834.889,00 

2011 2.332.658.717,31 41.497.884,41 

2012 2.369.256.220,74 43.794.875,94 

2013 2.260.262.100,89 44.391.462,55 

2014 2.537.011.165,55 49.768.013,18 

2015 2.637.297.224,66 50.367.301,43 

2016 2.610.904.922,60 54.203.343,56 

2017 2.725.880.297,94 53.869.753,43 

CE 

2006 568.951.473,36 20.087.188,92 

2007 757.027.302,08 22.571.351,51 

2008 894.720.456,89 17.952.091,76 
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Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

2009 995.634.425,78 24.661.625,30 

2010 1.115.019.180,26 29.393.917,23 

2011 1.240.051.913,50 29.686.811,18 

2012 1.388.753.804,06 29.187.631,71 

2013 1.410.412.390,12 34.092.102,78 

2014 1.612.879.073,22 36.767.094,02 

2015 1.756.483.010,76 34.836.567,57 

2016 1.750.381.158,68 38.533.120,40 

2017 1.946.503.924,62 35.968.064,67 

MA 

2006 397.757.484,82 10.214.987,58 

2007 472.596.031,49 9.524.055,09 

2008 559.367.637,25 9.290.006,11 

2009 593.946.341,21 11.914.916,12 

2010 679.571.394,35 12.384.253,14 

2011 766.050.236,93 14.436.737,98 

2012 886.417.508,72 18.780.542,44 

2013 903.593.516,82 21.229.197,28 

2014 917.056.686,52 22.370.440,59 

2015 916.284.229,41 22.875.207,88 

2016 1.032.916.976,08 22.653.731,13 

2017 1.132.416.568,59 22.280.704,42 

PB 

2006 261.780.937,15 10.084.977,94 

2007 332.337.496,30 9.594.806,89 

2008 371.479.232,87 11.169.575,76 

2009 408.882.952,38 15.457.077,63 

2010 498.179.037,90 17.572.767,83 

2011 524.188.011,18 15.847.858,45 

2012 596.956.049,80 15.689.539,97 

2013 601.443.234,55 16.610.377,23 

2014 685.222.322,14 15.155.779,40 

2015 688.939.249,67 15.237.964,00 

2016 674.328.827,40 14.107.478,18 

2017 739.559.272,98 14.755.947,35 

PE 

2006 757.262.444,75 23.461.811,03 

2007 1.008.063.812,44 25.302.334,01 

2008 1.126.618.532,29 24.451.450,53 

2009 1.336.774.880,03 28.268.987,44 

2010 1.454.682.700,71 31.946.034,29 

2011 1.640.920.151,46 39.531.250,41 

2012 1.941.856.366,50 41.784.982,70 

2013 2.014.039.429,04 52.856.150,93 
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Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

2014 2.277.026.983,20 62.277.401,14 

2015 2.281.884.975,86 53.708.465,01 

2016 1.969.685.248,33 57.322.550,31 

2017 2.103.172.387,97 66.205.383,45 

PI 

2006 204.399.047,25 4.681.550,13 

2007 252.622.401,30 5.383.794,58 

2008 306.475.136,02 6.491.130,02 

2009 350.143.659,01 7.830.268,93 

2010 384.826.583,61 9.891.157,79 

2011 430.653.841,38 10.761.940,92 

2012 456.916.399,73 12.821.801,68 

2013 451.326.006,03 15.568.684,76 

2014 499.349.312,05 15.969.763,82 

2015 529.451.135,91 16.979.542,53 

2016 676.583.779,66 18.319.030,45 

2017 706.170.699,48 18.125.508,08 

RN 

2006 204.014.781,68 5.497.513,17 

2007 269.615.729,72 6.618.775,07 

2008 294.374.809,67 5.972.988,65 

2009 361.344.903,69 7.001.795,21 

2010 477.593.232,44 8.529.406,62 

2011 526.479.821,98 9.085.271,98 

2012 573.101.269,63 9.477.605,87 

2013 557.471.567,08 9.339.956,67 

2014 611.468.255,42 8.909.078,01 

2015 601.059.582,74 9.192.306,71 

2016 539.497.494,79 9.643.246,85 

2017 892.282.190,16 11.666.152,56 

SE 

2006 147.559.494,40 3.739.412,81 

2007 206.474.499,00 4.072.890,39 

2008 238.388.591,88 2.866.470,76 

2009 249.043.389,61 3.567.378,26 

2010 325.566.654,12 3.929.192,57 

2011 341.906.288,62 4.490.966,04 

2012 448.193.039,56 4.323.667,95 

2013 440.017.998,54 5.023.128,07 

2014 463.746.856,78 4.018.066,78 

2015 460.386.378,06 5.957.109,13 

2016 437.414.801,94 6.917.761,75 

2017 446.453.412,93 6.252.427,03 

Fonte: Elaboração a partir do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 2018 e DATASUS, 2017. 

Nota:: Transferência por competência; valor bruto.  
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Tabela C3 – Despesas com atendimento a vítimas e repasse ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

por estados da Região Sul e Sudeste, 2006 a 2017. 

Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

ES 

 

 

2006 239.318.691,47 8.413.251,42 

2007 289.638.196,22 11.306.283,07 

2008 331.172.165,24 6.869.751,48 

2009 409.928.287,44 9.204.599,92 

2010 425.586.727,55 11.145.436,22 

2011 450.422.814,57 14.064.366,63 

2012 508.022.686,23 14.162.824,29 

2013 573.794.460,06 16.058.566,49 

2014 647.172.310,37 17.999.711,31 

2015 691.064.888,65 19.892.635,64 

2016 666.463.582,05 21.205.608,34 

2017 709.761.185,73 21.979.278,07 

MG 

2006 1.429.148.699,75 60.267.201,34 

2007 1.644.593.211,40 69.609.665,28 

2008 1.887.748.223,41 66.433.166,55 

2009 2.345.414.112,66 85.666.969,97 

2010 2.563.544.992,88 98.482.097,91 

2011 2.822.122.111,90 102.513.398,57 

2012 3.142.404.453,91 103.672.813,21 

2013 3.210.070.023,17 114.415.783,62 

2014 3.770.422.380,93 125.475.170,67 

2015 3.935.148.098,23 127.406.593,50 

2016 3.777.133.804,01 132.239.412,67 

2017 4.085.425.419,93 134.650.934,39 

RJ 

2006 1.419.085.334,36 29.118.322,86 

2007 1.579.743.932,16 30.792.409,27 

2008 1.689.185.860,27 23.417.443,23 

2009 1.875.885.748,36 29.812.531,93 

2010 2.143.672.706,96 36.445.877,52 

2011 2.459.650.527,14 39.247.544,08 

2012 2.668.382.630,13 42.543.391,14 

2013 2.789.047.615,00 46.647.058,02 

2014 3.130.422.404,66 49.978.631,95 

2015 3.185.429.707,76 49.482.946,17 

2016 3.273.616.851,04 52.641.717,93 

2017 3.472.830.323,62 60.502.570,74 

SP 

2006 3.971.038.973,30 114.415.270,10 

2007 5.585.141.794,24 131.138.244,06 

2008 5.014.882.762,40 121.273.439,30 
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Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

2009 5.247.735.006,16 153.165.104,18 

2010 5.921.449.699,64 172.555.467,99 

2011 6.354.531.100,90 185.020.550,02 

2012 6.682.953.566,98 185.718.156,14 

2013 6.746.207.209,67 194.086.523,40 

2014 7.839.365.983,91 202.977.228,07 

2015 8.545.114.752,25 202.428.964,47 

2016 8.348.289.167,51 212.521.562,00 

2017 8.806.334.875,21 217.322.245,29 

PR 

2006 843.993.261,36 41.831.970,61 

2007 1.009.040.096,41 43.299.750,85 

2008 1.124.798.433,92 41.945.089,75 

2009 1.323.734.644,19 58.286.604,53 

2010 1.513.793.209,35 73.730.264,63 

2011 1.693.468.383,28 80.316.923,84 

2012 1.886.865.365,65 84.959.551,83 

2013 1.919.948.614,15 88.089.941,30 

2014 2.211.697.125,30 93.176.907,92 

2015 2.374.545.095,29 95.763.564,67 

2016 2.278.759.983,25 104.732.836,93 

2017 2.552.798.657,61 111.740.814,71 

RS 

2006 973.585.879,35 26.644.412,46 

2007 1.184.013.909,24 28.758.613,40 

2008 1.330.845.117,78 23.411.702,33 

2009 1.423.854.558,38 28.145.644,18 

2010 1.620.498.436,98 40.315.445,80 

2011 1.831.945.073,78 42.503.223,16 

2012 2.139.418.578,87 44.089.816,13 

2013 2.118.572.167,44 51.441.898,48 

2014 2.432.249.142,10 51.263.971,43 

2015 2.299.545.837,33 58.551.257,10 

2016 2.209.527.418,82 55.199.503,37 

2017 2.342.642.909,48 59.037.165,18 

SC 

2006 421.779.889,87 21.092.486,73 

2007 497.812.349,14 23.389.249,88 

2008 590.082.265,38 22.358.172,83 

2009 747.933.867,79 30.568.386,08 

2010 825.789.695,48 37.282.595,15 

2011 866.007.396,70 40.890.092,80 

2012 919.053.503,71 43.509.698,09 

2013 1.054.201.372,80 48.616.410,17 
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Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

2014 1.209.191.513,73 55.676.031,54 

2015 1.317.876.708,52 61.960.740,76 

2016 1.302.364.932,04 62.992.546,02 

2017 1.381.990.191,15 63.581.195,54 

Fonte: Elaboração a partir do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 2018 e DATASUS, 2017. 

Nota: Transferência por competência; valor bruto. 

 

Tabela C4 – Despesas com atendimento a vítimas e repasse ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

por estados da Região Centro Oeste, 2006 a 2017. 

Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

DF 

2006 185.411.646,53 4.809.180,73 

2007 229.441.779,60 5.381.239,94 

2008 242.959.398,81 5.676.349,13 

2009 354.760.241,30 6.878.569,29 

2010 375.561.892,19 8.557.974,04 

2011 396.360.170,93 9.254.674,04 

2012 453.818.321,30 8.522.069,06 

2013 419.942.479,55 7.438.993,83 

2014 440.579.737,95 7.220.281,85 

2015 444.766.281,09 7.243.755,96 

2016 491.101.056,61 10.806.544,37 

2017 455.240.967,38 10.571.350,05 

GO 

2006 388.258.781,15 18.487.961,41 

2007 489.106.466,26 19.953.673,68 

2008 558.992.759,24 17.020.765,93 

2009 626.930.905,52 25.326.142,64 

2010 706.169.221,98 28.071.662,71 

2011 802.741.904,00 32.985.524,40 

2012 830.975.401,02 36.343.650,19 

2013 904.251.969,66 38.574.085,93 

2014 1.049.734.526,27 40.438.610,71 

2015 1.139.174.424,29 40.979.022,86 

2016 1.098.808.499,97 41.950.697,88 

2017 1.190.140.942,28 41.181.831,88 

MS 

2006 216.635.210,76 7.289.139,81 

2007 279.389.736,44 8.602.855,51 

2008 304.366.997,10 9.686.236,23 

2009 354.592.559,87 13.495.365,78 

2010 408.574.250,48 15.359.566,69 

2011 473.628.151,73 17.705.414,31 
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Estado Ano 
Valor Total Repassado 

ao SUS 

Total dos Gastos com 

Atendimento às Vítimas 

2012 533.052.156,39 16.063.706,44 

2013 563.439.782,95 18.355.159,20 

2014 642.267.913,98 21.097.021,73 

2015 641.163.345,46 23.533.747,20 

2016 605.083.855,78 24.029.948,97 

2017 642.626.143,88 28.713.557,99 

MT 

2006 191.678.169,84 7.863.825,95 

2007 235.335.794,79 8.826.936,64 

2008 277.573.138,55 7.174.914,35 

2009 312.143.485,38 9.007.775,77 

2010 346.102.262,40 11.599.406,68 

2011 380.301.797,71 11.915.114,41 

2012 491.115.851,59 14.861.973,63 

2013 494.645.019,11 17.734.399,64 

2014 557.441.240,79 18.062.741,83 

2015 610.423.299,17 16.759.817,21 

2016 600.674.676,58 18.104.758,76 

2017 621.054.573,61 17.701.633,74 

Fonte: Elaboração a partir do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 2018 e DATASUS, 2017. 

Nota: Transferência por competência; valor bruto. 


