CUSTOS
DA VIOLÊNCIA ARMADA
Estimação e análise dos gastos com
vítimas de arma de fogo atendidas na
rede hospitalar do SUS

Considerando que a ação pública direcionada à prevenção e ao controle da violência,
bem como ao suporte às suas vítimas, desdobra-se em diversas dimensões, a mensuração dos custos sociais da violência pressupõe uma agregação de diversos componentes (RODRIGUES et al., 2007),¹ sejam aqueles diretamente relacionados ao sistema público de saúde que acolhe vítimas, sejam aqueles relativos a outras dimensões da ação
pública, como os custos de manutenção das organizações dos sistemas de segurança
e justiça criminal.
O presente estudo trata da estimação dos custos relacionados exclusivamente à saúde
e não abrange outras naturezas de custos relacionados ao ônus social da violência
armada. A partir desta análise, o Instituto Sou da Paz procura contribuir com a discussão
sobre os custos da violência armada no sistema de saúde, como primeiro passo em um
cenário de escassez de informações que permitam dar conta da multidimensionalidade
da violência armada e de seus custos sociais globais.

METODOLOGIA

CUSTOS SOCIAIS DA VIOLÊNCIA ARMADA
No contexto atual de retrocessos em relação às conquistas do Estatuto do Desarmamento, marcado por sucessivas tentativas de
afrouxar os critérios que permitem a aquisição de armas de fogo e
de munições no Brasil, o Instituto Sou da Paz procura nesta análise
dar visibilidade aos custos sociais da violência armada no país,
chamando a atenção para seu impacto na rede hospitalar do
Sistema Único da Saúde (SUS).

¹ RODRIGUES, R., CERQUEIRA, D., CARVALHO, A., LOBÃO, W. Custo da violência para o sistema público de saúde no Brasil. Texto para
discussão n. 1295. Brasília: IPEA, 2007.
² CERQUEIRA, D., ALVEZ, P., COELHO, D., REIS, M., LIMA, A. Uma análise da base de dados do Sistema de Informação Hospitalar entre
2001 e 2018: dicionário dinâmico, disponibilidade dos dados e aspectos metodológicos para a produção de indicadores sobre violência.
Rio de Janeiro: IPEA, 2019.

O levantamento de dados sobre custos relacionados à saúde tem como foco a rede
hospitalar, cujas internações e procedimentos são remunerados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). As informações detalhadas referentes às internações na rede hospitalar do
SUS são consolidadas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), cujos microdados
foram explorados de modo a reproduzir a metodologia de estimação de custos proposta
em CERQUEIRA et al. (2019)², a qual permite identificar mais amplamente as causas
externas ao incluir casos que não necessariamente foram classificados de acordo com
o protocolo que orienta o preenchimento de informações nas unidades de saúde.
A definição do universo da violência armada, tanto em termos de internações quanto de
óbitos ocasionados por ferimento com arma de fogo, segue a classificação de diagnósticos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e contempla todos os casos em
que o agravo foi ocasionado por quaisquer tipos de armas de fogo e de eventualidade,
isto é, acidentes, agressões, lesões autoprovocadas e eventos cuja intencionalidade é
indeterminada cujo meio utilizado foi uma arma de fogo.
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DESTAQUES DO ESTUDO

R$

Os custos da violência armada têm apresentado tendência de forte
queda desde 2018, em linha com os dados de mortalidade registrados
pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde.

A queda dos casos mais graves contribuiu para a tendência recente
de redução dos custos totais de internação hospitalar na rede do SUS,
dado que estes possuem um custo de diária de internação maior e
apresentaram redução proporcionalmente maior do que os casos de
menor gravidade (baixa letalidade).

Nos últimos anos, a queda sistemática do custo médio da diária de
internação para casos mais graves (alta taxa de letalidade) desperta
questões pertinentes sobre a política de reajuste de preços de referência de procedimentos do SUS, constituindo uma oportunidade de
investigação em próximos estudos.

!

Os dados hospitalares também dão visibilidade a uma dimensão de
violência armada não fatal ou menos letal, como é o caso dos acidentes,
cuja letalidade é sensivelmente menor do que no caso das agressões.

A taxa de mortalidade hospitalar é maior para homens do que para
mulheres, o que confirma diferenças importantes do perfil da violência
armada de acordo com o gênero.

Além de mais vitimada por armas de fogo, a população negra conta com
um sistema de saúde mais deficitário em termos de recursos
disponíveis, constituindo um quadro de sobreposição de desigualdades
que penaliza adicionalmente essa população.

Atualmente, Estados das regiões Norte e do Nordeste apresentam as
maiores taxas de internação, realidade distinta daquela observada no
início do período analisado e reflexo da escalada de violência armada
nessas regiões.
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O QUE ESTÁ SENDO MEDIDO?

Total de
agravos por
violência
armada no
Brasil

As internações hospitalares não retratam toda a morbidade por violência armada

O registro de informações no
pronto atendimento não requer
obrigatoriamente a identificação
da causa, o que inviabiliza a
estimação da violência armada.

Óbito no local
de ocorrência

Vítima alcança
assistência de
saúde

Rede privada
Rede pública

Liberação após assistência

Vítima internada

O registro das internações da
rede hospitalar do SUS requer
obrigatoriamente a identificação
da causa, o que permite a
estimação da violência armada.

Do total de agravos decorrentes da violência armada, somente uma parte é identificável com base no SIH, pois uma parcela importante das
vítimas não chega a ser atendida em serviços de urgência/emergência – dada a alta letalidade desses eventos – e outra parcela é liberada após
o pronto atendimento.
Além disso, do total da morbidade por causas externas, uma fração é atendida na rede privada e, portanto, não estaria visível pela metodologia
aplicada. De todo modo, as internações pelo SUS por causas externas representam a maioria das internações por causas externas.
Especificamente para as informações de custos, é importante ponderar que os valores monetários que constam no SIH se referem somente
aos repasses do SUS, isto é, não estão considerados os custos arcados por estados e municípios fora da estrutura de ressarcimento do SUS.³

³ MELIONE, L. e MELLO JORGE, M. Gastos do Sistema único de Saúde com internações por causas externas em São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública 2008, 24(8). Os repasses do SUS
são feitos a partir da comprovação de serviços produzidos pelas instituições credenciadas no SUS. Elas não precisam ser públicas, mas devem estar cadastradas e credenciadas para realizar os procedimentos
pelo serviço público de saúde. O repasse é feito mediante a apresentação de fatura, que tem como base uma tabela do Ministério da Saúde que especifica o valor de cada tipo de procedimento.
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Custo-SUS de internação da violência armada,
Brasil, 2008-2020
Em milhões de R$ 4

CUSTO DE INTERNAÇÃO DA VIOLÊNCIA ARMADA

Valor de todos os procedimentos realizados durante a
internação no SUS

Custos em trajetória de queda nos últimos anos

59,7

Em 2020, ao identificar todas as internações relacionadas à violência armada, os
custos ressarcidos pelo SUS totalizaram R$ 37,8 milhões. Em comparação com
anos anteriores, cujos valores foram corrigidos pela inflação, nota-se uma
tendência de queda a partir de 2018, ano que também marca o princípio de uma
trajetória de redução do número total de internações. Com efeito, de 29,4 mil
internações relacionadas à violência armada em 2017, passou-se a registrar 17,2
mil em 2020 (redução de 29,4%).
A redução de internações observada pelos dados do SIH corroboram evolução
similar obtida pela análise dos dados de mortalidade do Sistema de Informações
sobre Mortalidade. A convergência das informações aponta para uma diminuição
da vitimização por violência armada nos anos recentes, sobretudo no caso das
agressões. Contudo, há que se ponderar também outros fatores por trás da
queda nos custos de internação nos últimos três anos.

4 A preços constantes de 2020, corrigidos pelo IPCA. A correção é necessária para comparar valores monetários ao longo do tempo.
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Fonte: SIH/SUS

QUAL A DIMENSÃO
DOS CUSTOS DE INTERNAÇÃO
DA VIOLÊNCIA ARMADA?
Exemplos de procedimentos
que poderiam ser realizados

Em 2019, foram R$ 36,9 milhões5 repassados pelo SUS
para todos os hospitais da rede que atenderam vítimas de
violência armada, considerando os custos do leito e de
procedimentos realizados durante a internação.
Em média, a internação custou R$ 2.048,00, valor
consideravelmente acima, por exemplo, de internações
realizadas na ocasião de partos normais ou cesarianos
(R$ 624,00) ou para tratamento de doenças epidemiológicas graves e recorrentes como a dengue (R$ 312,00).
Quando se comparam os custos de internação da
violência armada no SUS com os valores de procedimentos ambulatoriais também realizados na mesma rede em
2019, é possível apreender mais nitidamente a magnitude
desses gastos e para onde poderiam ser destinados. Por
exemplo, a milhões de testes de diagnóstico rápido para
Infecções
Sexualmente
Transmissíveis
(ISTs)6,
hemogramas completos e mamografias.

5 A preços correntes de 2019.
6 Para os cálculos, consideram-se os testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.
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Dados de todos
os procedimentos
realizados em 2019,
com base nos dados
de produção
ambulatorial
do Sistema de
Informações
Ambulatoriais (SIA)

Número equivalente
de procedimentos
com base no total de
repasse do SUS para
internação por
violência armada
(R$ 36,9 milhões)

=

Testes rápidos de ISTs

Hemograma Completo

Mamografia

10,8 milhões
de procedimentos

52,6 milhões de
procedimentos

384,4 mil
procedimentos

Custo-SUS total de
R$15,1 milhões

Custo-SUS total de
R$216,3 milhões

Custo-SUS total de
R$8,7 milhões

Gasto médio de R$ 1,40

Gasto médio de R$ 4,12

Gasto médio de R$ 22,70

26,4 milhões
de testes rápidos de ISTs

OU

9 milhões

de hemogramas completos

OU

1,6 milhões
de mamografias
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Custo-SUS de internação da violência armada,
por agrupamentos de letalidade, Brasil, 2008-2020
Em milhões de R$ (a preços de 2020)

28,5 28,8

LETALIDADE

A queda dos casos mais graves contribuiu para a
tendência recente de redução dos custos
Ao separarmos as internações decorrentes de ferimentos cuja letalidade
hospitalar é mais alta (acima de 10% dos internados foram a óbito) dos casos de
baixa letalidade (abaixo de 4% dos internados foram a óbito), observa-se que a
queda dos custos concentrou-se nas internações por traumatismos e lesões
mais graves (alta letalidade), cujo tempo de internação necessário à recuperação
e custo médio da diária são superiores em comparação com os agravos de baixa
letalidade.
Nota-se também que o custo médio da diária também tem apresentado forte
redução a partir de 2018, o que possivelmente reflete ajustes do preço de
referência para ressarcimento do SUS abaixo da inflação. Com efeito, a
defasagem da tabela de preços de procedimentos do SUS tem sido apontada em
diversos estudos7.

7 MELIONE, L. e MELLO JORGE, M. Gastos do Sistema único de Saúde com internações por causas externas em São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Cad. Saúde
Pública 2008, 24(8); MAGALHÃES, M., et al. Impacto da inflação nos repasses médicos e hospitalares dos procedimentos neurocirúrgicos do Sistema Único de Saúde
durante o período de 2008 a 2017. Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia 2020, 39(04).
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Fonte: SIH/SUS

Despesas públicas pagas em 2019, por subfunção
da Saúde e nível de governo subnacional
em R$ bilhões

Governos Estaduais

Governos Municipais

7,1

DIMENSIONANDO OS CUSTOS

5,5

Orçamento de Estados e Municípios direcionado à Saúde

19,0

O custo de internação ressarcido pelo SUS constitui somente
uma parte do ônus na Saúde
As informações até aqui analisadas, tendo como base os dados do SIH, refletem
apenas uma parte do custo da violência armada nos hospitais públicos. De fato,
mesmo contabilizando todas as internações na rede do SUS, não somente
àquelas associadas à violência armada, o SIH aponta para o custo total de R$
15,8 bilhões em 2019, valor significativamente abaixo da soma de recursos destinados à Atenção Hospitalar e Ambulatorial de Estados e Municípios, os principais
níveis de governo responsáveis pela administração de hospitais públicos.8
Logo, ainda que o SIH permita identificar as causas das internações e, portanto, a
violência armada que alcança o atendimento hospitalar, ele se refere somente
aos valores de repasse do SUS para os entes subnacionais, ignorando, assim, a
totalidade de custos que Estados e Municípios arcam com recursos próprios.

18,9
2,1

63,8
54,0
65,1

Saúde - Administração Geral

Atenção Básica

Atenção Hospitalar e Ambulatorial

Outros gastos com saúde
Fonte: SICONFI/STN

8Informações indicadas em valores correntes de 2019, tanto para os dados do SIH quanto do SICONFI/STN.
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Proporção de cada grande grupo de causas em internações e
óbitos por violência armada, Brasil, 2019
em %

Internações (SIH)

PERFIL DA VIOLÊNCIA ARMADA
Grandes grupos de causa

0,9%
1,6% 4,6%

Já a maior proporção dos acidentes nas internações, em comparação aos óbitos,
evidencia o potencial da base de dados do SIH para visibilizar agravos de menor
letalidade, permitindo análise mais nuançada da violência armada. Com efeito, o
aumento da participação dos acidentes no total de internações, observado entre
2008 e 2020, converge com os achados que apontam redução de custos proporcionalmente maior nos agravos de alta letalidade em comparação com os de
baixa letalidade.

2,9%

5,8%

18,7%

SIH evidencia maior gravidade das agressões
As agressões representam a maior parcela tanto de causas de internações (SIH)
quanto de óbitos (SIM) no conjunto de eventos de violência armada. No caso de
acidentes, nota-se uma proporção consideravelmente inferior de óbitos em
relação ao patamar de internações, possivelmente um reflexo da letalidade
menor em relação aos eventos em que há intencionalidade.9

Óbitos (SIM)

75,1%

90,4%

Acidentes

Agressões

Lesões Autoprovocadas

Intencionalidade Indeterminada
Fonte: SIH/SUS e SIM

9 BARROS, M, MASCARENHAS, M. Caracterização das internações hospitalares por causas externas no sistema público de saúde, Brasil, 2011. Revista
Brasileira de Epidemiologia 2015 [online], v.18, n.04.
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Total de internações por violência armada,
por gênero, Brasil, 2008-2020
Em milhares

PERFIL DA VIOLÊNCIA ARMADA
Gênero e Juventude

A taxa de mortalidade hospitalar é maior entre homens
Em 2020, 57% das vítimas internadas eram jovens (15-29 anos) e os homens
representaram 91% do total de pacientes internados por violência armada no
Brasil.
A vítima do gênero masculino fica mais tempo internada e sua diária custa mais,
o que possivelmente reflete uma gravidade maior das lesões por violência
armada que vitimizam homens em comparação com mulheres. Com efeito, a
taxa de mortalidade hospitalar é maior entre homens: 7,8% dos internados em
2020 não sobreviveram à violência armada, ao passo que para mulheres essa
taxa foi de 6,2%.
Entre 2008 e 2013, a mortalidade hospitalar masculina era igual ou superior a
9,0%, notando-se portando tendência de queda no período recente, especialmente entre 2019 e 2020.
9 BARROS, M, MASCARENHAS, M. Caracterização das internações hospitalares por causas externas no sistema público de saúde, Brasil, 2011. Revista
Brasileira de Epidemiologia 2015 [online], v.18, n.04.
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16,0 16,8

18,2

20,8

22,0 21,6 22,9 22,3

19,4

16,4 15,7

1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 2,1 2,0 2,4 2,0 2,2 2,0 1,6 1,6
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Masculino

Feminino

Fonte: SIH/SUS e SIM

Proporção de internações por violência armada,
segundo raça/cor da vítima, Brasil,2019
Em %

PERFIL DA VIOLÊNCIA ARMADA
Raça/cor

Pessoas negras

24,8%

A violência armada vitimiza mais pessoas negras do que não negras
A população negra é proporcionalmente mais vitimada por violência armada no
Brasil, fato alinhado com estudos internacionais de vitimização por arma de
fogo10 e confirmado em diversos estudos nacionais.
Nas internações, as vítimas negras são maioria (55,8%), porém em ¼ dos casos a
informação sobre raça/cor é ignorada nos registros do SIH.

19,4%

55,8%

Pessoas não negras
Sem informação

Considerando a elevada proporção de vítimas negras entre os óbitos decorrentes
de violência armada (76,3%) segundo os registros do SIM, cujo preenchimento da
informação racial é quase completo, deduz-se que a participação da população
negra nas internações está bastante subestimada.
Fonte: SIH/SUS e SIM
PEEK-ASA et al. Cost of hospitalization for firearm injuries by firearm type, intent, and payer in the United States, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40621-017-0120-0>
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11

PERFIL DA VIOLÊNCIA ARMADA
Sobreposição de desigualdades

Além de mais vitimada por armas de fogo, a população negra conta
com um sistema de saúde mais deficitário
Além da prevalência de pessoas negras nas internações por violência armada,
constatou-se que o custo médio da diária de internação entre as vítimas negras
ao longo do período analisado foi 18,7% menor do que entre as vítimas não
negras. Essa diferença é observada ainda que o tempo de permanência na internação seja em média superior entre pacientes negros.
O valor da diária de internação tende a estar associado ao número e à complexidade de procedimentos realizados, o que sugere menor disponibilidade de recursos hospitalares para vítimas negras de violência armada. Conforme indica a concentração de valores mais baixos nas Unidades da Federação com maiores proporções de população negra, essa diferença se insere em um contexto de
desigualdades socioeconômicas que se manifestam também na infraestrutura
do atendimento à saúde de modo a reiterar a desigualdade racial.
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Valor médio da diária entre 2017 e 2020
(em R$ a preços constantes de 2020)

Valor médio da diária de internação e
proporção de pessoas negras na população, por UFs
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Disponibilidade de recursos humanos e distribuição
da população negra nas UFs, em 2019

Quando são analisados dados de médicos que não atendem a
rede SUS, a correlação entre os indicadores fica ainda mais
negativa, evidenciando mais uma camada de desigualdade de
acesso à saúde em função de disparidades econômicas e seus
reflexos na distribuição de planos de saúde e da infraestrutura
privada de saúde12.

90

Taxa de anestesistas e cirurgiões no SUS
por 100 mil habitantes em dez/2019

No mesmo sentido, a disponibilidade de recursos humanos em
termos de médicos anestesistas e cirurgiões, fundamental para a
assistência de acidentes e violências na rede hospitalar do SUS11,
apresenta um padrão quanto à sua distribuição espacial: ao se
contabilizar o número de profissionais por estado, observa-se
nitidamente que a taxa por 100 mil habitantes é menor onde a
população negra é majoritária.
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¹¹ DESLANDES, S., MINAYO, M., LIMA, M. Atendimento de emergência às vítimas de acidentes e violências no Brasil. Rev. Panam. Salud Publica 2008, 24(6).
¹² ALBUQUERQUE, M. et al. Desigualdades regionais na saúde: mudanças observadas no Brasil de 2000 a 2016. Ciência & Saúde Coletiva 2017, v.22, n.4.
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Taxas de óbitos e de internações por violência armada,
por UF, 2019 (por 100 mil habitantes)

15,7

VISÃO REGIONAL

Estados do Norte e do Nordeste apresentam
as maiores taxas de internação

Chama atenção a discrepância entre a taxa geral de óbitos e a taxa de
internações ser mais acentuada em estados que apresentam taxas de
mortalidade das mais elevadas, como BA, SE, AM, AL e PE (cujas taxas
de óbitos são de 3,2 a 4,5 vezes superiores às de internações).

Taxa de óbitos

28,3

25,1
26,9

Por fim, a distribuição espacial de óbitos e internações decorrentes de
ferimentos provocados por arma de fogo dá visibilidade à dimensão de
vidas perdidas e de sobreviventes à violência armada no país. As
regiões Nordeste e Norte responderam pelas mais altas taxas de óbitos
e de internações em 2019.
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7,1

Por outro lado, nos estados com as menores taxas de mortalidade, as
taxas de internação e de mortalidade se aproximam, como se observa
em SP, SC, MS e MG, ou mesmo ocorre uma inversão, como no DF e no
PI, onde a taxa de internação supera a de óbito.
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Fonte: SIM, SIH/SUS e PNADc/IBGE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados do Sistema de Informações Hospitalares confirmam o grave cenário nacional
em relação à incidência da violência armada no país. As lesões provocadas por arma de
fogo resultam em alta letalidade, de modo que a taxa de óbitos é em média duas vezes
maior do que a de internação hospitalar por ferimento por arma de fogo, diferença que
pode chegar a mais de 3 ou 4 vezes em alguns estados.
O custo das internações hospitalares constitui apenas uma parte do ônus da saúde no
atendimento de vítimas de violência armada, ao qual se somam os custos bancados
com recursos próprios dos estados e municípios, mas que não podem ser
discriminados segundo a causa do agravo (se relacionado ou não à violência armada).
A despeito da queda dos valores observada nos anos recentes (a partir de 2018),
alinhada à redução geral de mortes violentas no país, entre os anos 2009-2017 o custo
das internações relacionadas à violência armada ultrapassou a cifra de R$ 50 milhões
por ano, recursos que poderiam ser destinados a milhares de demandas no
atendimento da saúde pública.
Dos pacientes internados, os homens e jovens prevalecem, com custos e mortalidade
hospitalar maiores quando comparados às pacientes mulheres. Já a população negra,
além de mais vitimada, conta com um sistema de saúde mais deficitário, visto que o
custo médio da internação por violência armada é menor entre vítimas negras em
comparação às não negras, assim como a disponibilidade de profissionais da saúde é
menor nos estados com maior proporção de população negra, o que sinaliza para uma
sobreposição de vulnerabilidades em um contexto de desigualdades estruturais.
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