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RESUMO 

 

Objetivo: revisar as publicações sobre escalpelamento na Amazônia e os impactos em suas vítimas. 

Método: a literatura foi revisada nas bases de dados LILACS, WHOLIS, SCIELO, SCOPUS e ISI Web of 

Knowledge até julho de 2011, utilizando como estratégia de busca os termos “escalpelamento”, 

“traumatismos craniocerebrais”, “scalping” e “scalp”. Resultados: a revisão evidenciou um número 

reduzido de estudos sobre a problemática, apesar de acidentes com escalpelamento serem comuns na 

Amazônia, o que indica ser necessário pesquisar e publicar nessa área de conhecimento. Considerações 

finais: é necessário um programa com ações de políticas públicas integradas como forma de reduzir os 

escalpelamentos e dar qualidade de vida às suas vitimas, envolvendo legislação e fiscalização dos meios 

de pequenos transportes fluviais; intensificação das campanhas de esclarecimentos junto a população 

ribeirinha da Amazônia, sobretudo quanto a importância da proteção do motor das embarcações, cuidados 

com as crianças e uso de cabelos presos; informar aos profissionais as medidas a serem tomadas de 

imediato nos acidentes com escalpelamento; garantir assistência integral aos pacientes escalpelados com 

atendimento gratuito na rede do SUS, cirurgias reparadoras, tratamento biopsicossocial, inclusão social, 

além de outros.  

 

DESCRITORES: escalpelamento, traumatismo craniocerebrais, scalping, scalp, couro cabeludo, políticas 

públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

A palavra escalpe deriva do inglês SCALP que 

pode ser associada aos seguintes termos: Skin 

(pele), tecido subcutâneo, camada de músculo 

aponeurótico e pericrânio
1
. A lesão traumática 

decorrente de uma brusca tração seguida da 

avulsão do couro cabeludo (escalpe), a força de 

tensão e a firme aderência à pele fazem com que 

o couro cabeludo seja arrancado ao nível da 

camada sub-aponeurótica (tecido areolar frouxo), 

que é bastante vascularizada, gerando hemorragia 

intensa e que pode levar ao estado de choque
2,3,4,

 

além de acarretar para as vítimas diversas 

sequelas físicas, psicológicas e sociais
 2
. 

O escalpelamento é uma lesão grave que 

começou a ocorrer na região amazônica por volta 

de 1970 quando os barcos à vela foram sendo 

substituídos por barcos com eixo de motor 

rotativo
2,3

. A incidência é maior sobre a 

população ribeirinha (nativos da Amazônia que 

residem ao longo das margens dos rios), que 

depende daquele meio de locomoção para exercer 

praticamente todas as atividades cotidianas
2
. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho é revisar as 



publicações sobre escalpelamento na Amazônia e 

os impactos em suas vítimas. 

 

 

MÉTODO 

Realizou-se revisão da literatura até julho de 

2011 nas bases de dados LILACS, WHOLIS, 

SCIELO, SCOPUS e ISI Web of Knowledge, 

sobre publicações que utilizavam os termos 

“escalpelamento”, “scalping”, “scalp”, e 

“traumatismo craniocerebrais”. Também foram 

incluídas publicações das Bibliotecas da 

Universidade do Estado do Pará, Universidade 

Federal do Pará e da Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará, onde havia possibilidade de 

se obter informações por concentrarem grupos 

envolvidos na assistência a este tipo de agravo. 

Foram selecionados artigos e outro tipo de 

publicação sobre escalpelamento na Amazônia 

com informações clínicas e epidemiológicas. 

 

RESULTADOS 

Foram encontrados 1.329 registros, sendo 45 

artigos com abordagem de escalpelamento do 

couro cabeludo, e apenas dois sobre 

escalpelamento na Amazônia, um de revisão e 

outro com relato de caso. Utilizou-se também 

informações de um livro, de um trabalho de 

conclusão de curso e duas dissertações de 

mestrado. A partir deste material bibliográfico 

obtiveram-se dados quanto ao modo de 

ocorrência, classificação, incidência, quadro 

clínico e tratamento dos acidentes por 

escalpelamento nos rios da Amazônia.  

 

ETIOLOGIA E INCIDÊNCIA 

Dados publicados no Boletim da Associação 

Sarapó, Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) (2003)
5
, mostram 59 

casos de escalpelamento de pacientes registrados 

na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará 

(FSCMPA) e Hospital Pronto Socorro Municipal 

(HPSM), de diferentes faixas etárias.  
 

Quadro I - Vítimas de escalpelamento por sexo no 

período de janeiro de 2000 a janeiro de 2003 

Sexo Masculino Feminino 

Quantidade 8 51 

Fonte: Associação Sarapó, 2003. 

 

Quadro II -Faixa etária das vítimas de escalpelamento 

Faixa etária Idosos Adultos Jovens/crianças 

Quantidade 

(%) 
5 30 65 

Fonte: Bastos, 2006. 

 

A incidência desses 59 acidentes de 

escalpelamento registrados ocorreu em 25 

municípios paraenses (Quadro III). 

 
Quadro III - Acidentes de escalpelamento em cada 

município, segundo número e porcentagem 

Anajás, Bragre, Breves, Cametá, 

Capanema, Chaves, Colares, 

Icoaraci, Melgaço, Muaná, 

Óbidos, Ponta das Pedras e São 

Sebastião da Boa Vista 

1 caso (1,7%) 

Abaetetuba, Altamira, Igarapé 

Mirim, Ipixunas e Oriximiná 
2 casos (3,04%) 

Acará, Ananindeua, Barcarena, 

Gurupá e Santarém 
4 casos (6,76%) 

Mojú 5 casos (8,47%) 

Belém 7 casos (11,86%) 

Fonte: Bastos, 2006. 

 

De acordo com dados da Capitania dos Portos 

da Amazônia Oriental (2011)
6
 só no estado do 

Pará, de 2000 a 2010, foram registrados 192 

acidentes de escalpelamento, diferente do número 

de casos registrados pela  SESPA (2010)
7
, que 

registrou 227 casos (Figura 1). Segundo a 

SESPA
7 

os acidentes que ocorreram em 2010, 

contabilizados até o mês de novembro, foram nos 

seguintes municípios: Curralinho (02), Muaná 

(01), Bagre (01) e Anajás (01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Número de acidentes de escalpelamento 

registrados no Estado do Pará entre os anos 2000 a 



2010, segundo dados da Capitania dos Portos e 

SESPA. 

Segundo dados do governo do Amapá
8
 

existem 1.400 mulheres vítimas de 

escalpelamento no estado, desse total, 244 

residem na capital Macapá. Em 2009, o Centro de 

Comunicação Social da Marinha do Brasil 

registrou 20 casos de escalpelamento na 

Amazônia
8
, de acordo com os dados da SESPA. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO  

O escalpelamento pode ser classificado em 

parcial quando afeta somente os tecidos moles, e 

total (ou incompleto e completo), em casos mais 

graves, quando expõe os ossos da calota craniana 

e todo ou uma parte do couro cabeludo é separado 

da abóbada, embora continue a ser anexado à pele 

adjacente por um pedículo, com extensão 

variável
2,4

. No escalpelamento total, o couro 

cabeludo, ou parte dele é completamente 

descolado da calota craniana e da pele adjacente
4
 

e envolve muitas outras estruturas, tais como: 

porção cutânea da região frontal, pálpebras e 

orelhas
3
.  

 

Quadro clínico 

O quadro clínico caracteriza-se por 

hemorragia
3,4,9

, dor local, mialgias em regiões 

adjacentes, face, coluna cervical e cintura 

escapular
3,9

, edema e hematomas em região 

facial, limitação funcional para amplitudes de 

movimentos da mímica facial, pescoço e cintura 

escapular; Cefaleia tensional
9
, podendo ocorrer 

também a perda do pavilhão auricular, 

sobrancelhas, pálpebras, visão, pele do rosto e 

pescoço, alopecia, infecção cutânea, osteomielite, 

meningite, otite, trauma encefálico
2,3,10

. 

 

DISCUSSÃO  

O escalpelamento, acidente comum na região 

amazônica, mutila principalmente mulheres e 

crianças. Apesar da sua incidência significativa, 

observou-se que há poucos trabalhos científicos 

publicados. Foi encontrada uma publicação 

datada de 1910 relatando escalpelamento do 

couro cabeludo por máquinas nos Estados 

Unidos, e apenas duas publicações abordavam 

esse acidente na Amazônia. Dessa forma, as 

informações disponibilizadas não são suficientes 

para proporcionar capacitação e conscientização 

dos profissionais de saúde e da comunidade civil, 

repercutindo no distanciamento, minimização da 

solução do problema. 

Na bacia fluvial amazônica a população 

comumente utiliza para locomoção, embarcações 

movidas a motor rotativo, que geralmente não 

seguem os padrões de segurança, principalmente 

pela ausência de proteção das peças que 

compõem o seu eixo
2,3,10

. Normalmente, os eixos 

ficam sob pequenas tábuas de madeira, no centro 

do assoalho dos barcos. Nas embarcações 

menores é comum os passageiros viajarem 

sentados em bancos sobre este eixo
10

. O acidente 

de escalpelamento geralmente acontece a partir 

de um ato cotidiano, de abaixar-se para retirar a 

água que se acumula dentro da embarcação ou 

para pegar algum objeto no assoalho do barco
2
. É 

a partir desse movimento, que o cabelo enrosca-

se ao eixo do motor, que, em alta rotação, arranca 

o couro cabeludo de forma abrupta e traumática, 

provocando o escalpelamento
3,10

. 

Na Amazônia, é comum o cultivo de cabelos 

longos, ou por costumes atribuídos a 

descendência indígena ou à religião evangélica
4
, 

contribuindo para que a maioria das vítimas do 

escalpelamento sejam mulheres
3,10

.  

Na avaliação inicial da vítima escalpelada 

deve ser observado o tamanho, local e extensão 

da lesão, os tecidos envolvidos e estruturas 

expostas, como pericrânio, crânio, retalhos ósseos 

desvascularizados, parênquima cerebral ou vasos, 

além da qualidade do tecido circunvizinho
1
. 

Como anteriormente observado, existe uma 

classificação do escalpelamento em parcial ou 

total, sendo que no segundo caso, a lesão 

apresenta efeitos em longo prazo e na maioria das 

vezes provoca distúrbios funcionais de várias 

proporções, além de provocar consequências 

sócio-econômicas e psicológicas para o paciente, 

familiares e até para a economia da região
2
. 

O tratamento do escalpe é complicado, exige 

assistência de um grupo multiprofissional com 

retaguarda hospitalar de alta complexidade. 

Devido a demanda de atendimento à vítima de 

escalpelamento, a FSCMPA criou em 2006 o 

PAIVES (Programa de Atenção Integral às 

Vítimas de Escalpelamento) baseado na prática 

de atendimento interdisciplinar que envolve 

profissionais do Serviço Social, Psicologia, 



Medicina, Enfermagem, Terapia Educacional, 

Educação, entre outros profissionais no sentido de 

garantir aos usuários informações sobre formas 

de prevenção de doenças e alternativas para 

melhoria na qualidade de vida
11

.  

O bom estado clínico do paciente é 

fundamental para o sucesso de sua sobrevida. O 

exame físico deve ser cuidadoso, pesquisando 

principalmente, fraturas, depressões na calota 

craniana e perdas de substância encefálica
2
. A 

homeostasia deverá ser feita por compressão com 

enfaixamento e elevação da cabeça, desde que as 

vias aéreas estejam pérvias e a coluna cervical 

estabilizada
3
. Quando houver grande perda 

sanguínea é necessária à reposição volêmica
3
. A 

dificuldade respiratória deve ser priorizada, antes 

dos demais procedimentos
3
.  

Como princípio geral de tratamento, deve-se 

sempre que possível recorrer ao emprego de 

retalhos da vizinhança, desde que exista tecido 

sadio e suficiente nas proximidades da lesão. 

Devido a pouca elasticidade do couro, somente as 

perdas pequenas podem ser tratadas pela 

aproximação das bordas
2
. Nos casos de perda 

extensa pode-se empregar o enxerto de pele, 

especialmente da coxa, diretamente sobre o 

periósteo
2
.  

Quando o periósteo está intacto, ele terá a 

capacidade de suportar e de nutrir um enxerto de 

pele que é o tratamento mais indicado
2
. Caso 

contrário, o tratamento consiste em perfurar a 

tábua externa da díploe, esperando o crescimento 

de tecido de granulação, que cresce entre sete e 

quinze dias, permitindo, então a cirurgia de 

enxertia
2
. Ressalta-se a cirurgia de auto enxertia, 

quando a área doadora é o 1/3 médio da coxa, que 

repercuti em marcha disbásica, postura antálgica 

de flexão excessiva de joelho ipsolateral a 

cirurgia, sobrecarregando o joelho contralateral
2
.  

Há também a possibilidade da colocação de 

expansores, que possuem um custo elevado, ou 

perfurar com trépano a tábua cortical externa para 

facilitar o crescimento e extensão do tecido de 

granulação em algumas semanas
3
.  

A atuação da equipe multiprofissional no 

tratamento de vítimas de escalpelamento é 

fundamental, por exemplo, o fisioterapeuta, que 

age na prevenção de contraturas e deformidades; 

diminuição da sintomatologia álgica, e obtenção 

da mímica facial perdida
8
 e o terapeuta 

ocupacional que atua nos aspectos motores, 

sensoriais, cognitivos, perceptivos, emocionais e 

sociais
 
das vítimas

2
. Além do importantíssimo 

papel desempenhado pelos cirurgiões plásticos e 

psicólogos. 

Ressalta-se que o tratamento da vítima de 

escalpelamento é longo, traumático e oneroso 

para as famílias e para o sistema de saúde 

pública
10

. 

Existem muitos casos antigos que não constam 

em registros de hospitais e, portanto, as 

autoridades não o consideram como de fato 

deveriam. Diversos casos não chegam a ser 

registrados, pois a vítima falece antes de 

conseguir socorro e a família não se desloca para 

registrar o ocorrido
5
. E também é possível 

verificar (Figura 1) diferenças nos números de 

casos registrados por diferentes entidades. 

O aumento dos casos, o desconforto frente aos 

pacientes com suas sequelas que desfiguram, 

gerou um incômodo social perante a problemática 

amazônica. Desta forma, no estado do Amapá, as 

próprias vítimas se organizaram e fundaram a 

Associação de Mulheres Vítimas de 

Escalpelamento do Amapá (AMVEA). No Pará, a 

assistência às vítimas iniciou durante a década de 

1990, com a fundação da OSCIP – Associação 

Sarapó, voltada para prestação de assistência às 

vítimas. Em 1999, o processo de assistência 

começou a ser organizado no Hospital Pronto 

Socorro Municipal. A partir do enfoque dado na 

mídia já no início do século XXI, surgiram ações 

voltadas para a questão, ressaltando a 

participação da Capitania dos Portos do Pará e 

Amapá, estabelecendo parcerias com várias 

instituições, no intuito de contribuir com 

assistência e cidadania as vitimas. No entanto, a 

situação das vítimas necessitava de uma atenção 

integral, a qual somente o poder público poderia 

nortear ações que perpassam pelos empenhos dos 

Ministérios da Previdência, Saúde, Trabalho, 

Emprego e Renda e dos Transportes, pois só a 

reunião destes poderes com suas respectivas 

ações poderia impactar com medidas de 

prevenção e assistência às vítimas de 

escalpelamento
11

. 

Portanto, o clamor social promoveu a 

mobilização governamental e não-governamental, 

para os projetos de leis e as leis em prol desta 

causa, obtendo um processo de organização 



preventiva através da Comissão Estadual de 

Erradicação dos Acidentes com Escalpelamento 

(CEEAE), instalando até o ano de 2010 quatorze 

Comitês Municipais de Erradicação no Pará, 115 

além da definição de um fluxo para o primeiro 

atendimento pós-acidente e a implementação de 

uma retaguarda hospitalar especializada
11

. 

Mediante a todas as ações desenvolvidas pelas 

esferas governamentais, vale ressaltar a criação e 

elaboração de uma legislação que pudesse 

amparar as vítimas e suas famílias. Assim, foram 

criadas as leis 9.537/1997 e 11.970/2009 que 

dispõem sobre o transporte fluvial, também ainda 

em tramitação o Projeto de Lei 1.879/2007, que 

dispõe sobre a assistência e previdência às 

vítimas de escalpelamento, além das leis 

8.742/1993, 6.214/2007 e 2.911/2008 que 

complementa as anteriores e dizem respeito a 

previdência
11

. Em 14 de janeiro de 2010, foi 

sancionada a Lei n° 12.199/2010, que institui o 

Dia Nacional de Combate e Prevenção ao 

Escalpelamento, a ser comemorado anualmente 

no dia 28 de agosto
12

. Isso mostra a relevância da 

abordagem de tal assunto, apesar da raridade de 

trabalhos científicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão da literatura evidenciou um número 

reduzido de estudos sobre a problemática do 

escalpelamento que ocorrem nos rios da região 

amazônica, o que sugere a necessidade de 

realização de novas pesquisas, considerando que 

acidentes com barcos com motor rotativo são 

comuns na região. É preciso identificar o impacto 

desses acidentes na saúde pública e também a 

capacitação dos profissionais de saúde para o 

atendimento destas vítimas. Devem ser discutidas 

ainda normas de segurança e elaboradas políticas 

de fiscalização desses meios de transporte.  
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SUMMARY 

 

SCALPING IN THE AMAZON RIVERS: A PUBLIC HEALTH PROBLEM  

 

Lílian Danielle Paiva MAGNO; Aldo José Fontes PEREIRA; Bruna Medeiros GONÇALVES; Renan 

Moritz Varnier Rodrigues de ALMEIDA; André Gustavo Moura GUIMARÃES e Cléa Nazaré Carneiro 

BICHARA
 

 

Objective: the aim of this paper is to review the publications about scalping and the impacts on its 

victims. Method: a literature review was conducted in LILACS, WHOLIS, ADOLEC, SCIELO and 

SCOPUS databases until July 2011, using as search strategy the terms "escalpelamento", "traumatismo 

craniocerebral", "scalping" and "scalp". Results: the review showed a small number of studies about the 

problem, despite scalping accidents are common in the Amazon, which indicates the need to conduct 

further researches. Final considerations: is necessary a program with integrated public policies actions in 

order to reduce scalping and give quality of life to the victims, involving regulation and supervision to the 

rivers transportations, intensifying awareness campaign together the population of the amazon rivers, 

especially regarding the importance of protecting the engine of the boat, children care and use hair tied, 

inform professionals of the measures to be taken immediately in accidents with scalping; provide 

assistance to patients with free care in the SUS, reconstructive surgeries, treatment biopsychosocial, social 

inclusion and another. 
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