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OBJETIVO

O objetivo deste protocolo é informar a população em
geral sobre o que é uma crise convulsiva, suas causas e,
sobretudo, prepara-lá para identificar o individuo em
crise e como agir diante da mesma.
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INTRODUÇÃO
Crise convulsiva é definida como a ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas
devido a uma atividade neuronal síncrona ou excessiva no cérebro. Esses sinais ou
sintomas incluem fenômenos anormais súbitos e transitórios tais como alterações da
consciência, ou eventos motores, sensitivo-sensoriais, autonômicos ou psíquicos
involuntários percebidos pelo paciente ou por um observador.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população sofre de crise
convulsiva. Estas podem ser provocadas ou não. Crises não provocadas são aquelas
nas quais não há fatores deflagradores identificáveis, como, por exemplo, febre,
traumatismo cranioencefálico (TCE) ou distúrbio metabólico.
Pessoas com epilepsia têm maior probabilidade de ter um ataque quando estão sob
alto estresse físico ou emocional, evitar esses quadros clínicos pode ajudar a prevenir
convulsões.
Com base no exposto, evidencia-se a importância do conhecimento acerca das crises
convulsivas pela população geral, pois estas muitas vezes ocorrem fora de ambiente
hospitalar e com demora na chegada do serviço de socorro. Por isso, o presente
trabalho visa trazer informação em primeiros socorros para não profissionais da área
da saúde, na forma de um protocolo rápido e dinâmico que irá contribuir com
diagnósticos e condutas.
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CRISE CONVULSIVA: O QUE É?
Convulsão é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária de
todo o corpo ou de parte dele, provocada por aumento excessivo da atividade elétrica
em determinadas áreas cerebrais.
As convulsões podem ser de dois tipos: parciais, ou focais, quando apenas uma parte
do hemisfério cerebral é atingida por uma descarga de impulsos elétricos
desorganizados, ou generalizadas, quando os dois hemisférios cerebrais são afetados.

PARCIAL

OU

GENERALIZADA?

Início súbito com duração breve

Se caracterizam pela perda da

com preservação da consciência,

consciência desde o início do

associadas ou não a sintomas

quadro;

(motores, sensitivos, autonômicos
e psíquicos);

Envolvimento simultâneo de todo
o córtex.
Foco

de

origem

localizado,

geralmente indicando a presença
de lesão estrutural;

Também

podem

provocar

alucinações auditivas, olfatórias
ou visuais.
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CRISE DE AUSÊNCIA:
Crise de Ausência Simples:
Típica:
crianças

ou “Pequeno Mal”, ocorre em
e

adolescentes,

os

quais

apresentam vários episódios repetidos de
perda da consciência durante o dia, de
curta duração (5 a 15 seg), retomando as
atividades normalmente;
Atípica: em geral acometem crianças com
graves alterações neurológicas e são mais
resistentes à medicações.
Crise

de

ausência

complexa:

ocorre

comprometimento da consciência + sintomas
específicos.
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CRISE CONVULSIVA

X

EPILEPSIA

Contratura muscular involuntária do
corpo causada por aumento da
atividade elétrica cerebral.

Desordem neurológica caracterizada
pela predisposição persistente de
gerar crises convulsivas.

Pode ocorrer apenas uma única vez
em toda a vida.

Pode ser desencadeada por fatores
estressantes e exposição à luzes,
barulhos e video-games.

Não é sinônimo de epilepsia.

O acompanhamento é
multidisciplinar, incluindo
medicações de controle.

NÃO POSSUI EPILEPSIA:
Aquele que apresenta uma única crise epiléptica durante a vida ou uma série de
crises num certo espaço de tempo que não mais se repetiu;
Aquele que apresenta crises epilépticas na vigência de doença ativa como, por
exemplo: meningite;
O indivíduo que apresenta crises epilépticas ocasionais decorrentes de outros
distúrbios médicos, como: hipocalcemia, hipoglicemia, febris, etc.
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EPIDEMIOLOGIA E INCIDÊNCIA
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 10% da população sofre
de crise convulsiva;
Ao menos 8 a 10% da população apresentará um evento convulsivo durante a vida;
Corresponde a 1 a 2% dos atendimentos nas emergências, sendo 25% dessas, a
primeira crise;
Incidência: 1 caso para cada 2000 pessoas por ano (0,5 casos/1000pessoas/ano).
A incidência é maior nos extremos da idade (crianças e idosos).

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde):
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COMO IDENTIFICAR UMA CRISE?
Os sinais e sintomas das crises são variáveis, podendo incluir quadros autolimitados
a manifestações grandes, como perda abrupta de consciência, queda ao solo e abalos
convulsivos nos quatro membros.
Além disto, a convulsão também pode ocasionar aumento da salivação, ranger de
dentes, perda do controle do processo urinário e de defecação.

Imagens: Gabriella Baldin.
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PRINCIPAIS CAUSAS:
Crianças: as causas mais comuns são febres altas ou anormalidades metabólicas
temporárias. Podem decorrer, também, de lesão durante o parto, uma anormalidade
metabólica hereditária ou uma doença cerebral.
Adultos: lesão cerebral decorrente de trauma, acidente vascular cerebral ou tumor
podem ser causas de uma convulsão. Abstinência alcoólica também é uma causa
comum. No entanto, em cerca de metade desses casos nesta faixa etária, a causa é
desconhecida.
Idosos: as causas mais comuns podem ser um tumor cerebral ou um acidente vascular
cerebral.
Quadros clínicos prejudiciais ao cérebro, como lesões, certos medicamentos,
privação do sono, infecções, febre ou privação de oxigênio no cérebro, podem
desencadear uma única convulsão quer a pessoa tenha um transtorno convulsivo ou
não.
Pessoas com epilepsia têm maior probabilidade de ter uma crise quando estão sob
alto estresse físico ou emocional e com menos frequência, as convulsões são
desencadeadas por sons repetitivos, luzes pulsáteis, jogos em vídeo ou até pelo
toque em certas áreas do corpo.

PÁG. 12

COMO PROCEDER?
Tentar evitar que a vítima caia desamparadamente, cuidando para que a cabeça não sofra
traumatismo e procurando deitá-la no chão com cuidado, acomodando-a;

Retirar da boca próteses dentárias móveis (pontes, dentaduras), após a crise;

Remover qualquer objeto com que a vítima possa se machucar e afastá-la de locais
e ambientes potencialmente perigosos, como por exemplo: escadas, portas de
vidro, janelas, fogo, eletricidade, máquinas em funcionamento;

Não interferir nos movimentos convulsivos, mas assegurar-se que a vítima não está
se machucando;

Imagens: Gabriella Baldin.
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Afrouxar as roupas da vítima no pescoço e cintura;

Virar o rosto da vítima para o lado, evitando assim a asfixia por vômitos
ou secreções.

Não colocar nenhum objeto rígido entre os dentes da vítima;

Quando passar a convulsão, manter a vítima deitada até que ela tenha
plena consciência e autocontrole;

Se a pessoa demonstrar vontade de dormir, deve-se ajudar a tornar isso
possível.

Chamar ajuda:

Imagens: Gabriella Baldin.
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O QUE NÃO FAZER?
Não levante ou remova a vítima, a menos que ela esteja em perigo imediato;

Não use a força para contê-la durante o ataque, pois pode haver fratura de
ossos da vítima;

Não impeça seus movimentos;

Não coloque nada na boca da vítima, inclusive panos ou até mesmo o seu dedo.

Imagens: Gabriella Baldin.
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HORA DO QUIZ! VAMOS REVISAR O QUE
VOCÊ APRENDEU?
1. Crises Convulsivas resultam de estímulos anormais das células cerebrais. Quais
os procedimentos CORRETOS na vigência de uma crise convulsiva?
a) Retirar objetos pessoais, proteger a cabeça, deixando-a agitar-se à vontade;
manter a vítima deitada e a cabeça lateralizada; encaminhar ao serviço médico
após a crise.
b) Retirar objetos pessoais, proteger a cabeça, segurar a vítima para impedir que se
agite demais; manter a vítima em deitada e a cabeça lateralizada; encaminhar ao
serviço médico.
2. Responda se a frase abaixo é verdadeira ou falsa:
"Todas as pessoas que apresentam um ou mais episódio de crise convulsiva
possuem epilepsia."
( ) Verdadeiro

( ) Falso

3. Diante de uma Crise Convulsiva, NÃO devemos:
a) Retirar objetos pessoais, como óculos e colares.
b) Afastar objetos ao redor da vítima.
c) Afrouxar as roupas e deixar a vítima se debater.
d) Transportar a vítima para um local arejado e calmo, puxar a língua do
convulsionado para fora a fim de evitar complicações respiratórias.
e) Manter a vítima em deitada e cabeça lateralizada.
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TENHA ESSE MATERIAL SEMPRE COM
VOCÊ!

QR CODE? TÁ NA MÃO!
Escaneie o QR CODE com o seu celular e tenha acesso à esse
protocolo em seu celular, podendo também baixá-lo para utilizar
offline.
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