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segura, gratuitamente, a realização de cirurgias
paradoras e reconstrutivas, a assistência social e
cológica, às vítimas de escalpelamento, na

forma que especifica

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECREÏA:

Art. 1e Esta Lei assegura o atendimento gratu to as vítimas de escalpelamento, com
cirurgias reparadoras e reconstrutivas para a correção das lesões provocadas pelo acidente,
assim como o acompanhamento social e psicológico, no âmbito do Estado do Amazonas.

S19 As cirurgias de que. trata o caput deste artigo deverão, sempre que possível, ser
realizadas imediatamente após o ingresso da paciente na rede pública de saúde.

52s No caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a vítima será encaminhada para
acompanhamento e terá garantida a realização da c rurgia imediatamente após alcançar as
condições clín icas requeridas.

53s Deverão ser encaminhados para clínicas especializadas os casos indicados para
complementação de diagnóstico ou tratamento, quandc, necessário

54s As vítimas e suas famílias terão garantidos c acompanhamento social e psicológico
durante todo o período necessário à plena recuperação do paciente.

Art. 2e Os hospitais e os centros de saúde pública, ao receberem as vítimas de
escalpelamento, deverão informá-las da possibilidace de acesso gratuito à cirurgia, para
reparação ou reconstrução das lesões ou sequelas lecorrentes do acidente, bem como o
acompanhamento social e psicológico.

Art. 3e As despesas decorrentes da aplicação desta legislação serão definidas pelo Poder
Executivo quando da regulamentação desta lei.

Art. 4e Esta lei entra em vigor na data da sua publi:ação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, a presente propositura tem por finalidade alcançar o
maior o numero de pessoas que foram vítimas de escalpelamentos no Estado do Amazonas. O
escalpelamento é o arrancamento brusco e acidental do escalpo humano (pele do crânio).

A maioria dos acidentes ocorrem quando as vítimas, ao se aproximarem do motor de
pequenas embarcações, por exemplo, têm seus cabelos puxados e arrancados, totalmente ou
em parte, pelo eixo do motor. Em alguns casos podem ser arrancadas inclusive sobrancelhas,
parte do rosto e.orelhas, causando deformações graves:u até mesmo a morte.

O escalpelamento ocorre predominantemente com mulheres e o cabelo, assim como a
mama, está diretamente relacionado à feminilidade, o que provoca uma modificação muito
profunda na vida dessas pessoas, causando baixa na autfestima.

Cabe ressaltar que as consequências desse tipo de acidente são dramáticas: além do couro
cabeludo, muitas vezes também são lesadas outras regi5es do corpo, já que em alguns casos, na
tentativa de se desvencilhar das engrenagens, elas acabam perdendo braços e pernas.

Geralmente, os primeiros atendimentos são feitos nos municípios onde o acidente ocorreu,
com a realização de curativo, cobertura e estabilização. Após este atendimento, é solicitado um
leito para a realização da cirurgia e, em alguns casos, a r:moção da vítima para a Capital.

O tratamento das vítimas é longo e os pacientes podem ficar internados por meses, até
mais de um ano, é muito doloroso e inclui uma série de cirurgias reparadoras com enxertos, mas
não recupera os cabelos, nem as lesões decorrentes do arrancamento de orelhas e pálpebras.

Como se observa, o objetivo do presente projeto á dar às vítimas de escalpelamento, uma
assistêncía social diferenciada, já que muítos dos cascs ocorreram e ainda podem ocorrer no
Estado do Amazonas e, principalmente, com pessoas de baixa renda, que não podem pagar pelo
tratamento particula r.

Assim, face o exposto, solicitamos aos demais treputados o apoio e a aprovação deste
Projeto de Lei, devido à necessidade e importância de tar proposta.
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