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Introdução: O escalpelamento é um acidente grave, bem comum na região Amazônica e 

apresenta como principais vítimas crianças e mulheres de comunidades ribeirinhas. Essas 

comunidades são constituídas por pessoas que residem ás margens dos rios e utilizam de 

pequenas embarcações como meio de transporte para que possam exercer suas atividades de 

trabalho e tarefas diárias, além do uso para próprio lazer. O acidente ocorre quando o cabelo 

da vítima enrola no eixo do moto descoberto do barco, o que acarreta no arranque parcial ou 

total do couro cabeludo de forma rápida e brusca. [1] O acidente deixa sequelas não somente 

físicas, mas de uma vida com sofrimento desde o psíquico até o social. Acarreta danos a 

autoestima da mulher, uma vez que ocasiona lesões em sua face, retirada do seu cabelo e, em 

alguns casos, retirada da sobrancelha, olho e orelha, o que reflete á danos na percepção de seu 

corpo, sua identidade e em suas relações afetivas e interação social. [1] Como o acidente é 

mais recorrente nas comunidades ribeirinhas, a vítima tem a necessidade de se deslocar de 

onde vive, para os hospitais de referência, que se encontram nas capitais de sua cidade, para 

assim deter do cuidado e tratamento devido. A internação perdura por um longo período e 

modificam suas rotinas em função do tratamento. Essas pacientes se veem obrigadas a 

abandonar suas casas, seus familiares, suas rotinas e todo o contexto que as acerca o que pode 

agregar negativamente na sua melhora, as deixando vulnerável em desencadear transtornos 

psicológicos. [2] Diante disso, o cuidado em manter a saúde mental das vítimas é de suma 

importância para a equipe de saúde que lhe atende, é um processo que requer cuidado, 

paciência, compreensão, tentativa de amenizar a dor da vítima, pois esse processo é lento e 

doloroso tanto fisicamente quanto mentalmente, no entanto, prestar assistência a essas 

pacientes decorrente do escalpelamento desde o início do tratamento, no final e no pós-

cirúrgico é importante, pois os traumas vão além do físico. Segundo, [3] um estudo apontou 

que cerca de 12,9% das vítimas do acidente apresentam quadro de depressão como uma das 

consequências causadas pelo acidente, que afeta sua vida social onde elas se isolam ao ter que 

lidar com preconceitos resultante da sua aparência, aspectos pessoais e sofrimentos psíquicos 

envolvendo as angustias, medos, sentimento de culpa e quadro de ansiedade. Objetivos: 

Denotar a importância do debate acerca dos agravantes ocasionados às vítimas do acidente 

com eixo de motor para que assim, os profissionais de saúde atuem de maneira a buscar 

métodos de promoção a saúde dessas comunidades ribeirinhas suscetíveis ao acidente e como 

resultado, prevenir novos casos de escalpelamento. Métodos: Foi realizado o levantamento 

bibliográfico nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) para a base científica acerca da temática. Foi utilizando como descritores: 

Acidentes, Couro cabeludo e Sofrimento Psíquicos sendo esses os que contemplavam o 

assunto abordado. Selecionaram-se os artigos e, através da leitura foi possível identificar os 

determinantes acerca do que envolve a falha que ocasiona o acidente e suas principais 

consequências á vida da vítima. Resultados e Discussão: Identificou-se que a causa dos 

acidentes tem haver com o eixo do motor está descoberto, isso implica no fato de se 
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questionar a atuação do poder público mediante a problemática. O maior o número dos casos 

ocorre na região norte do país, onde a maioria da população reside na beira dos rios e 

necessitam dos barcos como meio de transporte e de sobrevivência. O que indica uma falha de 

fiscalização dos portos hidroviários dessa região e ainda, na promoção de educação em saúde 

para a sensibilização da população quanto aos modos de prevenção e no que diz respeito às 

imensas complicações que o acidente acarreta na vida de uma pessoa. [4] Os artigos 

apontaram também que os principais agravantes na vida de uma vítima do acidente de 

escalpelamento são em torno de seu contexto biopsicossocial. O acidente requer de uma série 

de cuidados detalhados que, inicialmente vai desde o cirúrgico ate o medicamentoso, assim 

conta com uma equipe multiprofissional que deve estar altamente preparada para prestar 

cuidado e assistência a essas vitimas no ambiente hospitalar. [4] Isso mostra o quanto deve ser 

essencial à educação de profissionais para a capacitação em saber lidar com essas vítimas, 

além de suas habilidades técnicas e cientificas há a necessidade de dispor de um olhar 

humanizado e integral, um bom acolhimento e uma assistência qualificada onde seja possível 

estabelecer um vinculo de confiança entre paciente e profissional e, desse modo amparar 

todos os aspectos que estão sendo afetados dessa vítima, para assim prestar um atendimento 

que vai além do cuidado físico, mas principalmente o cuidado ao emocional. Em 2006 criou-

se o Programa de Atenção Integral às Vítimas de Escalpelamento pela Fundação Santa Casa 

de Misericórdia-PA 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. Além 

disso, há instituição Organização Não Governamental dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de 

Motor (ORVAM) que trabalha na confecção de perucas e buscam parcerias que desenvolvam 

projetos para buscar estimular as vítimas a voltarem para suas atividades diárias, retomarem a 

autoconfiança e autoestima e que tragam socialização entre essas vítimas com a sociedade. [5] 

Conclusão/Considerações Finais: Pode-se concluir que, apesar do acidente ser recorrente em 

determinadas regiões e desencadear uma série de sequelas na vida das vítimas, sequelas essas 

que se estendem desde os impactos físicos e emocionais, há uma baixa produção de estudos 

que debatem essa problemática, assim sendo necessário o estimulo a acadêmicos e 

profissionais para abordarem de maneira mais frequente a temática. Além de que, o 

profissional de saúde deve está preparado não somente para desenvolver estratégias que visem 

educar a população quanto aos riscos que o eixo do motor descoberto traz e reduzir a 

probabilidade do acidente, mas também para saber como atuar quando o acidente ocorre, sabe 

identificar o quanto as sequelas deixadas nessa vítima vão afetar todos os aspectos da sua 

vida, desde os fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais e assim dispor de um 

cuidado integral. 

 

Descritores: Acidente, Couro cabeludo, Sofrimento psíquico. 
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