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RESUMO 
 
 

O presente trabalho objetivou conhecer para caracterizar as sequelas invisíveis e os 

impactos dos acidentes de transito na saúde publica. Buscou em seus objetivos 

específicos analisar os fatores relacionados aos acidentes de transito na perspectiva 

das vitimas e no panorama dos impactos na saúde publica. Identificar as 

consequências dos acidentes nos contexto, sociais, familiar, econômico, trabalho e 

lazer. A fundamentação teórica foi construída com base nos escassos estudos 

existentes sobre o impacto dos acidentes e suas consequências na saúde publica. 

Utilizou-se de metodologia qualitativa pela possibilidade de explorar em 

profundidade os aspectos econômicos envolvidos no contexto dos acidentes. Entre 

os resultados obtidos, destaca-se um alto valor com óbitos e ferimentos de vitimas 

de acidente de transito, impactando diretamente a saúde publica de um modo em 

geral..  

 

Palavras chaves: Acidentes de Transito, Impactos; Sequelas Invisíveis; Custo 

Social, morbimortabilidade. 
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ABSTRACT 
 

The objetctive of this study was to caracterizethe invisible sequels and the impacts of 

thaffic accidents on public health. It its specific objectives to analyze the factors 

related to traffic accidents in the perspective of the victins and in the panorama of the 

impacts on public health. Identify the consequencies of accidents in contexts, social, 

family, economic, work and leisure. The theoretical basis was built on the impact of 

accidents and their consequences on public he alth. It was used a qualitative 

methodology for the possibility of explorative im depth the economic aspects involved 

is the context of accidents, among the results obtained, a high value is recorded 

accidents, directly impacting public health general. 

Key word: Traffic Accidents, Impacts, Invisible Sequences, Social Cost. 

Morbimorability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes de trânsito representam uma importante problemática mundial, 

pelos altos índices de morbimortalidade que acontece todos os dias. Estatísticas 

oficiais mostram que mais de um milhão de pessoas por ano, em todo o mundo 

morrem por envolvimento em acidentes de transito. Acrescido ao numero de mortes, 

os acidentes deixam entre 20e 50 milhões de pessoas feridas. 

Nos países desenvolvidos, os problemas dos acidentes começaram a ser 

percebidos pela sociedade e se tornaram graves nas décadas do século XX. Nos 

EUA, o numero dos automóveis cresceu muito. Nos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, os acidentes começaram a se apresentar como um problema para a 

sociedade, desde os anos 70, em decorrência do processo de dependência do 

transporte motorizado em especial dos automóveis para a mobilidade humana e de 

mercadorias (VASCONCELLOS, 2005, p.81). 

Os órgãos pertencentes ao sistema brasileiro de transito, bem como os de 

saúde e meio ambiente, começaram a configurar a problemática dos acidentes de 

transito atingindo proporções de epidemia no Brasil. constituindo um grave problema 

de saúde publica. 

O relatório (2004) da organização mundial da saúde (OMS), indicou a 

ocorrência de 1,2 milhões de mortes por acidentes no mundo, com mais de 50 

milhões de pessoas feridas (WHO, 2004) A OMS estima que em 2020 a terceira 

causa de morte no mundo será os acidentes de transito (VASCONCELLOS, 2005, 

p.81) 

O Brasil, quando comparado nos índices de acidentes de transito aos países 

desenvolvidos, destaca-se em seu alto índice e no enorme custo a sociedade em 

termos pessoais e econômicos. 

No contexto das pessoas, estão a dor e o sofrimento das vitimas do acidente, 

dos parentes e amigos. No contexto econômico, destaca-se as perdas materiais e 

tempo de vida das pessoas, os custos hospitalares, a perda de produção para a 

sociedade e os custos do governo para atender os feridos, reorganizar o transito e 

repor a sinalização danificada (VASCONCELLOS, 2005, p.86). 

Existem custos difíceis de serem quantificados, como a dor e sofrimento, 

pouco difundido no meio sociais e notadamente destacados, pelos escassos 

estudos. 
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Os acidentes de transito, conforme Haddad, Morita e Gonçalves (2007) faz 

vitimas em diversos graus. Desde familiares à comunidade. O circulo próximo é o 

que mais sofre, as mortes também afetam os profissionais que trabalham no socorro 

e no atendimento médico. O impacto também chega à comunidade que se assusta 

ao tomar conhecimento de acidentes de transito envolvendo mortes e mutilações. 

A caracterização das vitimas dos acidentes de transito pode variar desde a 

ausência de lesões ate o óbito, variando conforme as particularidades do acidente. 

O individuo que sobrevive ao acidente pode também evoluir com sequelas imediatas 

e ou tardias (MELLO JORGE apud DORNELAS, 1997, p.89). 

A organização pan americana de saúde mostra que no mundo 6% das 

deficiências físicas são causadas pelos acidentes de transito (OPAS, 1994) e, no 

Brasil 24,5 milhões de pessoas, correspondendo a 14,5% da população brasileira 

(IBGE, 2000), com algum tipo de deficiência física, mental, visual ou auditiva. 

As sequelas decorrentes dos acidentes de transito que atingem 

desigualmente as vitimas, familiares e profissionais que atuam nas emergências e 

no socorro as vitimas, começam a receber atenção ao enfrentamento pelo inicio das 

politicas publicas e ações para a prevenção e promoção da saúde e segurança no 

transito. 

O suporte legal esta contido no Código de Transito Brasileiro, lei 9.503, de 23 

de setembro de 1997, dispondo no Art. 78, sobre o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), “os 

ministérios da saúde, da educação e do desporto, do trabalho, dos transportes e da 

justiça, por intermédio do conselho nacional de transito, deverão desenvolver e 

implementar programas de prevenção de acidentes”. 

Sob esta diretriz o ministério da saúde (MS) definiu a política nacional de 

redução de morbimortalidade por acidentes e violência, visando estabelecer ações 

relativas a assistência, a redução e a reabilitação das vitimas de violência no 

transito. 

Objetivando instrumentalizar a referida política, o ministério da saúde 

apresenta o programa de redução da morbimortalidade pro acidentes de transito 

(PRMMAT), com destaque para as ações de prevenção a serem implementadas nos 

aglomerados urbanos, por apresentarem maior concentração da malha viária e das 

ocorrências de acidentes e óbitos.  
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   Importantes estudos tem sido feito para conhecer e mapear os custos sociais 

e econômico dos acidentes de transito no Brasil. o estudo mais completo e recente 

(2006) é o realizado pelo Instituto De Pesquisa Economicas (IPEA), Associação 

Nacional de Transporte Publico (ANTP) e Departamento Nacional de Transito 

(DENATRAN), que quantificou o custo dos acidentes nas rodovias brasileiras e 

apontou para a necessidade do conhecimento dos impactos dos acidentes na saúde 

e na vida das vitimas diretamente e indiretamente envolvidas, como os familiares, as 

equipes de resgates e de saúde. 

Considerado os acidentes de transito como um problema de saúde publica e 

a necessidade de conhecer seus efeitos além dos danos físicos, é que busca-se a 

realização deste estudo. 
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2 BREVE HISTORICO SOBRE O TRANSITO 

 

A palavra trânsito significa deslocamento de pessoas ou coisas pelas vias de 

circulação (MEIRELLES E ARRUDÃO apud ROZESTRATEN, 1988, p.03), que 

diferencia tráfego, que seria transito também, mas em missão de transporte. A 

preocupação com o transito vem desde Júlio Cesar em Roma, queimpedia o tráfego 

de veículos durante o dia. Já no século XVI, Da Vinci já ensaiava algumas 

soluçõespara o aumento do transito nas cidades, como colocar os passeios e o leito 

de carros em lugares diferentes. No século XVII, as cidades europeias proibiam o 

estacionamento em determinadas ruas, e já havia o tráfego em mão única. Mas 

somente no século XX, criou-se o sistema que tornara possível o cruzamento de 

milhares de pessoas e veículos, com o surgimento de normas, onde o objetivo 

principal era a redução de acidentes. 

Este sistema funciona através de normas, é onde encontramos os três 

principais elementos: o homem, a via e o veiculo. O homem é a peça de maior 

importância, porque realiza varias funções no transito (pedestre, ciclista, 

motociclista, etc), e ainda é o componente mais complexo, pois esta sobre efeitos 

dos fatores internos e externos, que podem altera seu comportamento. A via é tudo 

o que esta em volta do veiculo ou pedestres, é o local que acontece o transito, que a 

cada ano perde-se cada vez mais vidas. O veiculo pode ser de vaias formas 

(caminhão, taxi, moto, etc), possuindo dispositivos que forma o campo de 

informação para o motorista (freio, velocímetro, iluminação, etc) sempre buscando 

comunicar-se e manifestar aos outros suas intenções (direção). 

Todo ser humano participa do transito em todos os níveis de idade, quando 

pequenas são empurradas pelos carrinhos de bebê ou presas nas cadeirinhas dos 

carros. Depois a fase da bicicleta, skates, em seguida vem à motocicleta para depois 

passarem a ser motoristas. 

Além dos níveis de idade, existem os níveis de profissionalização, motoristas 

que recém obtiveram a carteira e outros que dirigem a 20 anos, e nunca tiraram a 

habilitação, os diversos tipos de veículos conduzidos,caminhões, carros, motos. E 

ainda há vários tipos de personalidades: o apressado, o orgulhoso, o agressivo, etc. 

  O transito no exercício concreto abre frentes na atuação profissional, mas as 

atribuições legais do profissional junto ao sistema de transito brasileiro não sofreram 

mudanças, nem sequer na imagem das competências técnicas e cientificas para a 
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prestação de serviços junto a segmentos sociais excluídos dos programas de 

segurança no transito, em especial os pedestre, ciclistas e portadores de 

necessidades especiais. 
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 3 O BRASIL E A PROBLEMÁTICA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

 O Brasil é reconhecidamente um dos recordistas mundiais de acidentes de 

transito. O problema se revela não apenas pelo número absoluto de acidentes, mas 

também pela alta incidência de acidentes por pessoa ou por veículos em circulação, 

que reflete em índices que demonstra a real periculosidade do transito no Brasil. as 

características oficiais do Departamento Nacional de Transito do Ministério das 

Cidades-DENATRAN, que consideram as mortes ocorridas no local do acidente, 

registram mais de 20 mil mortos por ano e centenas de milhares de feridos; as do 

Ministérioda Saúde, que incorporam dados do sistema de saúde, indicam a 

ocorrência de cerca de 30 mil mortos em decorrência dos acidentes de transito.  

Se consideramos que muitas ocorrências fatais não são anotadas ou não são 

registradas como ligadas ao transito, esse numero pode ser ainda maior. Ao mesmo 

tempo, o subregistro no caso dos acidentes não fatais é provavelmente maior, seja 

pelas dificuldades de anotação por parte da policia, seja pelo simples fato de que as 

ocorrências não são registradas. 

Do ponto de vista das políticas públicas, o aspecto mais relevante é que as 

perdas individuais, sociais e econômicas são elevadíssimas, constituindo alto preço 

para a sociedade. Sobre a óptica estratégica, essas perdas não podem continuar no 

nível que estão, devendo ser feito um grande esforço para reduzi-las em um curto 

prazo. Embora o poder publico e a sociedade brasileira já desenvolvam esforços 

nesta direção, muito ainda há de ser feito. 

Para que funcione um sistema de transito, segundo Rozestraten (1988), é 

preciso da interação entre três fatores, a via, o veiculo e o homem, este ultimo é o 

mais importante, pois é ele que adquire o comando do veiculo e da via. 

 O comportamento humano é o principal responsável pelos acidentes de 

transito, por isso é importante a preocupação em saber o que provocou o acidente, 

em que condições aconteceu e para isso é necessário estudos relacionados aos 

acidentados e não apenas aos acedentes. 

Rozestraten (1988, p. 74), define que acidente é uma desavença não 

intencional, envolvendo um ou mais participantes do transito, implicando algum dano 

e noticiada à policia diretamente ou através do serviço de Medicina Legal. 
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Portanto, há várias classificações de acidentes e de acidentados que 

caracterizam mais as consequências do acidente do que suas causas e 

consequências. 

Existem alguns critérios de classificações de acidentes: a presença ou não de 

uma vitima; a presença ou não de um pedestre; o veiculo e a especificação da via; o 

estado da via; a presença ou não de algum defeito no veiculo; o tipo do ser humano. 

Conforme um estudo clinico de acidentes de transito realizados no Laboratoire de 

Psychologie de laConduite, em Monthery, na França (1970), chegou-se a uma 

divisão em nove classes, após analisar vários acidentes de transito, levando-se em 

considerações alguns critérios: 1- nível de instrução ou de formação profissional; 2- 

estado psicológico; 3- problemas psicológicos; 4- tipo de estrada; 5- estado do 

veiculo; 6- tipo de trajeto; 7- familiaridade com o trafego; 8- adaptação social; 9- 

capacidade de dirigir. Entre esses noves critérios, sete se refere ao motorista, seus 

estado físico e psicológico, seus conhecimentos, capacidade e atitudes.  

Para encarar o problema de forma adequada, é preciso definir prioridades de 

ação, de acordo com a natureza do fenômeno. É preciso identificar mais 

precisamente quem esta sendo afetado e com quais custos, pessoais e sociais, o 

que já aconteceu, por exemplo, nos países europeus que, há varias décadas, 

trabalham com sucesso no combate aos acidentes de trânsito.no entanto, uma das 

maiores dificuldades esta ligada ao relativo desconhecimento das características e 

dos custos dos acidentes no Brasil. 

Nos países em desenvolvimentos, embora o número de acidentes por 

veículos tenda a diminuir com o aumento da frota, os índices, em geral, 

permanecem elevados e o numero absoluto de vitimas no transito continua 

crescendo.países, pedestres, ciclistas e motociclistas, os atores mais vulneráveis, 

representam mais de 50% dos mortos no transito.essa é a maior diferença em 

relação aos países desenvolvidos, onde, de acordo com dados do Brasil Mundial, o 

percentual de mortes de pedestres em relação ao total de mortes no transito é 

significativamente menor (Vasconcellos, 2000). 

No Brasil, as estatísticas oficiais mostram um expressivo numero de mortes 

em acidentes de transito, ainda que se considere a precariedade do processo de 

registro, coleta e tratamento de dados. De 1961 a 2000, segundo estatística do 

Departamento Nacional de Transito (DENATRAN), o numero de feridos no transito 

no pais multiplicou-se por 15 e o de mortos, por seis. O índices de mortes por 
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habitante cresceu nas duas primeiras décadas, apresentando tendência de queda 

nas duas ultimas, enquanto o índice de mortes por veículos diminuiu 

gradativamente. Durante os anos 90, medidas como obrigatoriedade do uso do cinto 

de segurança e o controle eletrônico de velocidade nas vias urbanas, assim como a 

entrada em vigor do Código de Transito Brasileiro, ajudaram na redução do número 

de mortes e na melhoria dos indicadores de segurança. 

Acidentes de transito no Brasil entre os anos de 1961 à 2000:  

 

1961- feridos-23.358-mortos-3.356 

1971-feridos-124.283-mortos-10.692 

1981-feridos-243.001-mortos-19.332 

1991-feridos-248.885-mortos-23.332 

2000-feridos-358.762-mortos-20.049. 

 

A realização deste estudo se justifica por várias razões, entre as quais se 

evidenciam: as estatísticas oficiais mencionadas acima, mesmo considerando o sub 

registro dos dados, revelam a grave situação do transito no Brasil. a quantidade de 

mortos e feridos em acidentes de transito justifica amplamente a abordagem da 

questão como prioridade social, econômica e de saúde publica. Essas perdas 

constituem elevado ônus para a sociedade como um todo, tornando imperativo o 

estabelecimento de políticas publicas voltadas para sua redução. 

A peculiaridade da situação do transito brasileiro inviabiliza a possibilidade de 

utilização de dados obtidos em estudos já realizados em outros países como fonte 

de referencia para o Brasil. é preciso buscar dados adequados às condições 

brasileiras, seja para torná-los uma referencia metodológica, seja para o setor que 

conduzam a investimentos públicos já existentes. 

Os dados obtidos poderão ser utilizados como parâmetros para a formulação 

de políticas públicas para o setor que conduzam a investimentos públicos nas áreas 

efetivamente prioritárias. Os acidentes têm especial relevância entre as 

externalidades negativas produzidas pelo transito, não somente pelos custos 

econômicos provocados, mas, sobretudo, pela dor, sofrimento e perda de qualidade 

de vida imputados às vitimas, seus familiares e à sociedade como um todo. 
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4 OS ACIDENTES DE TRÂNSITO E A SAÚDE PÚBLICA 

 

 

A quantidade de vitimas de acidentes de transito representa um grave 

problema de saúde publica, isso, tanto no Brasil, como em diversos países, os 

jovens, especialmente do sexo masculino, são os que se envolvem em acidentes de 

transito com ferimentos ou mortes. Os acidentes fatais, são apenas a ponta do 

iceberg, devem ser considerados os acidentes com sequelas e os acidentes que 

evoluem para recuperação total, mas apresentam longo tempo de internação, 

precisando, as vezes, de cirurgias, isso, sem contar nos afastamentos das 

atividades rotineiras e laborais 

  Além de representar um grande problema de saúde publica, os acidentes de 

transito implicam em custo anual de 1% a 2% do Produto Interno Bruto para os 

países menos desenvolvidos. 

Nos EUA, uma analise da Administração da Segurança no Transito nos 

Estados nacionais, concluiu que os principais custos em decorrência de acidentes 

de transito, correspondem a dano de propriedade (33%), perda de produtividade no 

trabalho (29%), despesas médicas (10%), e perda de produtividade no lar (8%), 

(CDC, 1993). 

A deficiências físicas resultantes de acidentes de transito trazem graves 

prejuízos ao individuo (financeiro, familiar, de locação, profissional, etc), e para a 

sociedade (gastos hospitalares, diminuição de produção, custos previdenciários etc). 

As estimativas da Organização Pan-Americana de Saúde (OPS), apontam que 6% 

das deficiências físicas são causadas por acidentes de transito no mundo. No Brasil, 

do total de portadores de deficiência atendidos pelo Hospital Regional de Araguaína 

Tocantins, 5.5% são de vitimas de acidente de transito. 

 As seguradoras, conhecedora do elevado risco de acidentes de transito dos 

jovens, praticam tarifas superiores à veículos dirigidos por este grupo etário. Analise 

de acidentes aponta o papel preponderante dos fatores humanos, sendo que as 

condições das vias de circulação, a visibilidade e os defeitos dos veículos 

contribuem em pequenas proporções para a ocorrência de acidentes. 

Como no transito o motorista tem que tomar decisões rápidas, torna-se 

necessário considerar o estilo e o comportamento do conduzir de cada motorista, os 



27 
 

 

julgamentos e as tomadas de decisão, entre elas, as de ultrapassar, mudar de pista 

e avançar o sinal. 

Nos motoristas jovens, essa tomada de decisão é marcada pela 

impulsividade, ousadia e excesso de confiança em sua própria destreza. O consumo 

de álcool é fator mais associado aos acidentes de transito, pois dificulta a tomada de 

decisões e entorpece as habilidades psicomotoras. 

Ainda que muito se façam para reverter o atual cenário da acidentalidade 

viária, os traumatismos por acidentes de transito seguem sendo um problema de 

saúde publica. As maiores taxas de fatalidades no transito são registradas nos 

países de baixo e médio desenvolvimento (OMS, 2009). 

O transito é o mais complexo e perigoso sistema a ser enfrentado 

diariamente, onde 1,2 milhões de pessoas perdem a vida todos os anos. Se 

nenhuma atitude for tomada, este cenário pode agravar-se, aumentando o numero 

de fatalidades no transito em até 80% no período de 2000 a 2020 (PEDEN, efal, 

2004). 
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5 OS ACIDENTES DE TRÂNSITO E OS CUSTOS PARA A SAÚDE PÚBLICA 

 

Os acidentes de trânsito tem determinado em importante impacto na saúde 

publica das populações de vários países do mundo. A comparação com outros 

países mostra que as taxas brasileiras de acidentes de transito, são muito altas, 

quinto lugar em acidentes de transito. 

Dada essa magnitude, cada vez mais os serviços de saúde precisam alocar 

profissionais e equipamentos para o atendimento à essas vitimas que, muitas vezes, 

exigem o cuidado de uma serie de especialistas, tais como, neurocirurgião, 

ortopedista, cirurgião de abdome e tórax, fisioterapeuta e outros. 

 As consequências dos acidentes de transito com vitimas para o sistema de 

saúde e para a sociedade apontam a necessidade de aperfeiçoamento do sistema 

de informações de prevenções e mobilidade de causas externas, com vista a 

subsidiar políticas publicas para a prevenção do problema e atendimento as vitimas 

de acidente de transito. 

Do ponto de vista conceitual, o custo econômico de acidentado pode ser 

classificado em diretos e indiretos, os primeiros dizem respeito aos gastos com a 

atuação médica, propriamente dito, que incluem tratamentos, exames 

complementares, internações e reabilitações. 

A esses podem ser somados os gastos do paciente com transporte para a 

realização do tratamento e dieta especial entre outras. Os custos indiretos referem-

se à perda de dias de trabalho, menor produtividade gerada por limitações físicas e 

ou psicológicas e os danos materiais que por ventura ocorram entre outros. 

Existem ainda, os custos de mensuração mais difícil, gerados pelo impacto 

social determinado por essas causas os quais podem ter reflexos no ambiente 

econômico. E tudo isso ocorrem no momento em que acontece um acidente com 

vitima, seja fatal ou não. 

Fazendo com que se mobilizem vários órgãos e seus agentes; tais como: 

policia militar, policia civil, perito, agente de transito, SAMU, ambulância e equipe de 

socorristas, guincho, hospital de emergência e até a funerária e rabecão, o que 

ocasiona despesas para o setor público. 

No Brasil, cerca de dois terços dos leitos hospitalares dos setores de 

ortopedia e traumatologia são ocupados por vitimas de acidentes de transito, com 
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media de internações de vinte dias, gerando um custo médio de vinte mil dólares por 

ferido grave (Pires et ad, 1997). 

O Departamento Nacional de Transito (DENATRAN) registrou, em 1994, mais 

de 22 mil mortes no transito, no pais e mais de 330 mil feridos. O custo anual 

estimado ultrapassam três bilhões de dólares (Pires et ad, 1997). 

Esses números expressam bem o drama social decorrente da motorização 

em sociedade em desenvolvimento, como o Brasil, e a necessidade premente de se 

trabalhar questões da segurança no transito. 

Em âmbito mundial, essa questão só passou a ser examinada com interesse 

correspondente à sua importância a partir da década de 50, no Brasil, porem, é 

ainda mais recente, e está sendo implementada por meio de campanhas em nível 

federal, estadual e municipal. 

Assim, foram coletados dados para avaliar o impacto econômico das 

internações por causas de acidentes de transito realizados no sistema único de 

saúde (SUS). 

O banco de dados utilizado foi o sistema de internações hospitalares do 

sistema único de saúde (SIH/SUS), construindo com os dados que compões a 

autorização de internação hospitalar (AIH), documentos obrigatórios nas internações 

realizadas pelo SUS. Atualmente, esses bancos de dados contém os códigos 

relativos ao tipo de causa e da natureza da lesão. 

Para analise do custo da internação foram selecionados os casos não 

somente por local de residência, usualmente utilizado, pois permite o calculo de 

taxa, mas também por local de internação, para se obter o valor real do custo. 

  Foram realizadas análises por sexo e faixa etária, vale ressaltar que a maior 

parte das vitimas de acidentes de transito é de pedestre, alcançando um percentual 

assustador de 32% do total de internações. Tal padrão é completamente diverso 

daquele verificado para a mortalidade, em que os homicídios preponderam. 
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6 CUSTOS DAS INTERNAÇÕES 

 

Quando foi analisado o total das internações segundo os capítulos da CID-10, 

observou-se forte impacto dos acidentes com vitimas nos custos hospitalares, uma 

vez que estas causas ocupam o sexto lugar em números de internações, mais 

estiveram em terceiro lugar no valor total pago pelo SUS. Internações por essas 

causas consumiram R$ 155.091.524,39, dos cofres públicos. 

Os percentuais do valor total pago pelo SUS, conforme a ocorrência de 

acidentes de transito, além de liderarem como causa de morbidade, as quedas de 

motocicletas lideram também os autos custos, mas em proporções um pouco 

menores de 41%, já os acidentes de transporte carro, representam 22% do custo 

total. 

Embora representem quase o triplo do numero de hospitalizações por 

acidentes de transito, as quedas de motocicletas respondem por um gasto de 1.8 

vezes maior que as internações por acidentes de veículos. Por outro lado, o custo 

médio das internações por acidente de transito foi de 52% maior do que o custo 

médio de outras internações. 

Por esses dados, pode-se inferir que as quedas com motocicletas oneram 

SUS pela magnitude com que incidem na população, enquanto os outros acidentes 

de transito, embora motivem quase três vezes menos internações que as quedas de 

motocicletas, possuem um custo médio por internações mais elevados. 

Os custos totais dos acidentes de transito são estimados levando-se em conta 

os custos diretos e indiretos. No entanto, existem custos intangíveis e subjetivos, 

relativos à sobrevida das pessoas mortas no transito, aos sofrimentos físicos e 

psicológicos das vitimas, dos seus parentes e amigos, angustia, tristeza e 

sofrimentos, danos à qualidade de vida, danos permanentes à aparência. Esses são 

conhecidos na literatura internacional como custos humanos hospitalares. 

Segundo o instituto de pesquisa econômica aplicada (IPEA) o custo anual dos 

acidentes de transito no Brasil é de aproximadamente R$ 40 Bilhões. A quantia é 

uma atualização dos últimos dados tabulados pelo IPEA, em 2005 e 2006. 

Dentro desses números esta o custo com acidentes em aglomerados 

urbanos, superior a R$ 9Bilhões, e o custo de acidentes em rodovias de 

aproximadamente R$ 30 Bilhões. 
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Segundo a pesquisa do (IPEA,) o gasto médio unitário de um acidente com 

morte em rodovia no Brasil é de mais de R$ 566 mil. E para se chegar a essea 

quantia, soma-se o custo formado basicamente por doiscomponentes, a perda da 

produtividade 43%, e os danos a propriedade 30%. No quesito perda da 

produtividade, estima-se o quanto a vitima produziria segundo sua classe social, de 

acordo com a expectativa de vida do brasileiro. Ainda no que tange a custo, um 

acidente com vitimas em rodovias no pais custa em media r$ 116mil. Quando se fala 

de acidente em aglomerados urbanos, um acidente com vitima fatal tem o custo de 

R$ 229 mil. E um acidente com lesão chega à quantia de R$ 27 mil. 

 Em 1996, os motociclistas eram apenas 2.1% das vitimas de acidentes de 

transito, enquanto que em 2010, eles foram de 25% dos acidentes no transito. 

 O conhecimento do custo sócio-econômico dos acidentes é indispensável 

para alertar a sociedade sobre o vulto da problemática, bem como para o calculo da 

viabilidade das medidas de redução ou prevenção. É importante não subestimar o 

custo sócio-econômico dos acidentes. Por isso, levaria erradamente a inviabilizar 

projetos de prevenção. 

Os automóveis são os veículos com maior percentual de envolvimento em 

acidentes com 75.2%, seguidos pelos caminhões 33.4%, já as motocicletas 

representam 18.6% do total e os ônibus 5.5%, as motos com tudo são o meio mais 

letal, uma vez que a cada três acidentes há uma morte ou lesão grave. 

 A taxa de morte a cada 100 acidentes envolvendo motocicletas é duas vezes maior 

do que a observada para automóveis. 
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7 POLITICAS DE PREVENÇÃO 

 

 

Entre as características particulares das causas de acidentes de transito, 

estão a sua complexidade e abrangência. Dentro destas causas estão reunidos 

diferentes tipos de agravo, que derivam da imprudência, negligencia e imperícia e 

também do dolo eventual, que por terem gênero diversos, também demandam 

intervenções muito diferentes. Desta forma é preciso estabelecer prioridades para a 

ação e prevenção, o que geralmente não se constitui em tarefa simples. 

Os resultados apresentados são relativos, porque, ao apresentar a causa de 

internações que representam maior custo para os cofres públicos, podem auxiliar na 

seleção de prioridades de intervenção. A luz dos conhecimentos atuais, a maioria 

das lesões podem ser prevenidas, em relação aos acidentes de transito, a utilização 

de cinto de segurança nos carros, melhor sinalização das vias e as campanhas 

educativas sobre a associação do consumo do álcool e o risco aumentado de 

acidentes de transito, incentivo a direção responsável, tudo isso, se constituem em 

bons exemplos de medidas preventivas. 

Diante do fato de que os acidentes de transito estão fortementes relacionados 

com falhas humanas, a despeito das limitações operacionais, o novo Código tem o 

grande mérito de contribuir para tornar o motorista brasileiro mais consciente e 

responsável ao volante. 

 A implementação de um programa de educação no transito, que implique 

uma nova noção de cidadania, é imprescindível. É também necessário um controle 

da propaganda, tanto daquela que associa velocidade à vitalidade e à saúde, como 

da que associa ingestão de bebidas alcoólicas a liberdade e ao prazer. 

  Além da possibilidade de punir o infrator, o novo Código prevê a questão da 

educação no transito, que exigirá um esforço considerável de integração de vários 

órgãos federais, estaduais e municipais, como o Ministério do Transporte, da saúde, 

da educação, do trabalho, da justiça, e o sistema único da saúde.  

É previsto que as escolas de ensino fundamental, médio e universidades. 

contemplem vários tipos de atividades nesse sentido.  

  A educação é o instrumento capas de formar cidadãos mais conscientes e 

preparados para enfrentar a vida e o transito. O Brasil, tem prejuízo anual de R$ 105 

milhões com acidentes de transito. São custos com perdas em produção, custos 
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médicos, previdência social, custos legais, perdas materiais, despesas com seguro e 

custos com emergências entre outros. 

 Nos Estados como Rio de Janeiro em que os acidentes por excesso de 

velocidade chegam a um percentual de 41% dos acidentes, seguido por São Paulo, 

com 28% e Brasília com 21% dos acidentes. 

 Os atropelamentos são responsáveis por 36% das mortes nas estradas 

brasileiras. O pedestre só tem chance de sobreviver se o veiculo estiver a 30 Km/h, 

se o motorista estiver dirigindo a uma velocidade de 40 Km/h, a chance de óbito vai 

ser para 15%, a 60 Km/h, a chance de morte cresce assustadoramente, vai para 

70%, e , caso o pedestre seja apanhado a 80 Km/h, provavelmente não terá 

qualquer chance de sobreviver. 

    Algumas drogas para tirar o sono podem fazer o condutor dormir de olhos 

abertos. É importante que fabricantes e comerciantes estejam juntos com a 

sociedade na luta contra o álcool nas estradas. 

Dentre as medidas para se sobressair precavidamente na direção de veículos 

automotores, estar a direção defensiva que é dirigir com objetivo de prevenir 

acidentes atentos as ações incorretas de outros motoristas e das possíveis 

condições adversas da pista e do tempo. Trata-se da pratica de dirigir com 

segurança, reduzindo a possibilidade de se envolver em acidentes de transito. 

Para que um motorista desenvolva bem a função de se portar como um bom 

condutor, deverá, primeiro conhecer as leis do transito; usar sempre cinto de 

segurança; conhecer detalhadamente o veiculo; manter seu veiculo sempre em boas 

condições de funcionamento; fazer a previsão da possibilidade de acidentes; e seja 

capaz de evitá-lo; tomar decisões corretas com rapidez nas situações de perigo; não 

aceitar desafios ou provocações no transito; não dirigir cansado, sob efeito de álcool 

e drogas e não abusar da auto-confiança para não colocar a sua e nem a de outros 

em risco. 
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8 TRANSTORNOS E SEQUELAS INVISÍVEIS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

“...um acidente é um risco em termos de saúde mental. É Um risco 
porque é uma condição ou uma circunstancia Que aumenta a 
probabilidade de qualquer um de nós ficar- mos perturbados, ou seja, 
de desenvolvermos uma psi-copatologia. Os acidentes de transito, tal 
qual como a guerra, tem em comum o seguinte: os acidentes de fato 
resultam da ação humana e resultam muitas vezes da ação humana 
incorreta, errada, e por isso, tal como na guerra, há vitimas e também 
há um responsável, o que pode estar associados a emoções difíceis 
como por exemplos culpa e responsabilidade. Essas emoções 
aumentam as perturbações psicológicas  porque nós próprios 
podemos ser responsáveis pelas mortes dos nossos próprios filhos ou 
somos responsáveis pelas mortes de crianças que atropelamos ou de 
adultos que atropelamos as vezes, podemos ficar com lesões graves 
decorrentes de nossa ação, ou perceber que nossa vida ficou 
perturba da para sempre ou destruída para sempre porque alguém 
teve um comportamento inadequado...Portanto, há uma 
responsabilidade legal e civil da causa do acidente de transito. (MAIA 
e PIRES, 2006)”. 

 

O transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), pode desenvolver-se em 

pessoas que se envolveram diretamente ou indiretamente em acidentes de transito e 

que, juntamente com a falta de conhecimento dos profissionais envolvidos na saúde, 

pode acarretar consideravelmente prejuízos na recuperação da pessoa vitimada. 

Estudos demonstram que as pessoas envolvidas em acidentes de transito 

geralmente apresentam as seguintes perturbações: ansiedade fóbica a viagens, 

ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático e depressão. 

Vignola (2007), descreve que o importante do acidente de transito incide em 

diferentes graus e afeta desigualmente as vitimas, pois há vários fatores que 

influenciarão no desencadeamento em maior ou menor proporção do estresse ligado 

aos acidente. 

Exemplo disso é uma pessoa que se envolve em acidente de grandes 

proporções e, por isso, teve serias lesões e comprometimento de membros, exigindo 

uma lenta e penosa reabilitação, possivelmente desenvolverá um grau de estresse 

maior que outra pessoa que se envolveu em acidente de pequena proporção. 

 Aponta ainda outro aspecto ao (TEPT), que são os fatores de proteção e 

fatores de risco de um acidente de transito. O primeiro é aquele que ameniza a 

reação ao estresse, sem do o segundo, fatores ligados ao estresse anterior ao 

acidente. 

Vignolo (2007) destaca que pessoas reagem das mais diferentes formas 

diante de situações traumáticas em acidentes de transito, sendo observado que as 
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pessoas com histórico de problemas com estresse, geralmente tem mais 

dificuldades em lidar com o problema. 

 Maia e Pires (2006), apontam que um acidente de transito, que se dividem 

em três grupos: I- sintomas intrusivos, os quais se traduzem em sonhos 

perturbadores e recorrente do acidente; a todo momento vem à tona a lembrança do 

acidente; mal estar psicológico intenso diante de um estimulo que simbolize o 

acontecimento traumático, etc. II – sintomas de evitamento e embotamento de forma 

sintética, a pessoa evita estímulos e lugares que a faça lembrar-se do acidente, evita 

pensar no acidente ou tudo que possa lembrá-lo, demonstração de desinteresse, 

baixa auto-estima, etc. III- sintomas de ativação aumentada dificuldade para 

adormecer ou permanecer dormindo, irritação, desanimo, dificuldade de 

concentração, resposta de alarme exagerado etc. 

 O transtorno do stress pós-traumático (TSPT), segundo a American 

Psychiatric  Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

IV 1994) e a classificação estatística internacional de doenças e problemas 

relacionados a saúde (CID-10) 1998, caracteriza-se por reações a um evento 

estressor ameaçador e/ou catástrofe natural, que traga serio dano a si ou  outros, 

com impossibilidade de defesa, resultando em forte stress e ocasionando sempre 

um prejuízo nas atividades usuais da pessoa. 

  Essa reação pode se apresentar na vitima sobrevivente, vitma primaria, ou 

em pessoas próximas de seu convívio, profissional que trabalhem na ocorrência ou 

que presenciem essas situações vitimas secundarias, após um mês ou mais de 

eventos. 

Calois (2004) caracteriza o TSPS em três classes de sintomas: I- pensamento 

invasivos e lembranças do trauma, revivência; II-retraimento social e fuga da 

situação esquivas; III- hiper-relatividade e/ou hiperfunção do sistema nervoso 

autônomo excitabilidade. Originalmente, o TSPS foi tido como uma resposta normal 

das pessoas que passaram por um trauma. 

MCFarlane e Bookless apud Vignola (2007), discorrem que as eventos 

traumáticos podem desencadear danos nas relações interpessoais, levando o 

individuo além de esquivar-se progressivamente do contato com o outro e a ter 

também efeitos na autoconsciência, na intimidade, na sexualidade e na 

comunicação, todos estes, elementos para uma saudável relação interpessoal. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

  Este trabalho de pesquisa exploratório mostra que os custos sociais dos 

acidentes de transito vão além dos custos apontados, pelo IPEA com o resgate, a 

assistência hospitalar, reabilitação, perda de produção, gastos previdenciários, 

danos a terceiros, administração de seguros e suporte de agentes de transito e uma 

serie de outros custos ligados direta e indiretamente com os acidentes de transito. 

Emergiram custos de difícil cálculos de valor econômico, que são o 

sofrimento, humilhação, dependência e medo da pessoa vitima de acidente e de 

seus familiares. 

Mostra também que os transtornos dos acidentes de transito são um 

problema de saúde publica e pouco cuidado pelo atual cenário politico, em sua 

forma de suporte para as vitimas de acidentes de transito e seus familiares durante 

os processos de assistência pós-acidentes, de reabilitação e reinserção social. 

 Notadamente todo o processo deste trabalho, foi construído com escassos 

estudos existentes na área, mesmo assim, foi possível fazer a questão e levantar 

dados sobre as sequelas invisíveis dos acidentados vitimas de acidentes de transito. 

As consequências dos acidentes de transito no contexto social, familiar, 

econômico, trabalho e lazer, foram identificados e mostrara perdas significativas em 

especial nos hospitais públicos custeado pelo sistema único de saúde (SUS), o que 

se evidenciam a necessidade do desenvolvimento e aprofundamento de estudos 

que identificam a solução para as consequências destes acidentes e os custos para 

o setor publico. 

Com este trabalho, ressalta-se a importância da necessidade de ações mais 

efetivas dos órgãos governamentais componentes do Sistema Nacional de Transito 

e da saúde para a prevenção dos acidentes de transito, evitando-se assim, o 

excesso de internações nos hospitais públicos de vitimas de acidentes de transito 

por imprudência, negligencia e imperícia e por outros fatores externos e psicológico 

que acabam desaguando e acarretando um inchaço no sistema hospitalar de grande 

proporção na saúde publica. 

Foi mostrado neste trabalho, as principais implicações que o tráfego de 

veículo motorizado traz ao meio urbano à qualidade de vida do individuo moderno. 

Vimos que os acidentes de transito surgiram como uma epidemia capaz de produzir 



37 
 

 

muitas mortes, ferimentos e incapacidades, gerando custos financeiros e sociais 

enormes. 

Conclui-se que os acidentes de transito variam significativamente conforme a 

idade, o sexo, o tipo de personalidade. Os acidentes de transito variam de acordo 

com o nível de desenvolvimento econômico e social de um determinado País. 

No contexto de países desenvolvidos ou em desenvolvimentos, a grande 

diferença nos níveis de acidentes de transito esta estreitamente ligados a 

responsabilidade que o poder publico tem de implementar políticas adequadas e 

fazer cumprir as leis. 

  No Brasil, os índices calamitosos de acidentes de transito, estão associados 

a falta de uma legislação mais dura, como a falta de políticas adequadas em relação 

a esse fenômeno. 

Contudo, a mudança cultural, que trará uma alteração significativa de 

comportamento e, consequentemente, na cultura do transito, será um processo que 

demandará um tempo considerável. 

,  
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