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A crise convulsiva refere-se a uma atividade anormal e excessiva dos neurônios, 

nas quais causam uma contração muscular excessiva, geralmente bilateral. 

Desse modo, tal situação emergencial requer um atendimento em tempo hábil e 

capacitação adequada garantir a sobrevida da vítima. Insere-se nesse contexto, 

o Suporte Básico de Vida (SBV) que é a abordagem inicial à vítima, pode ser 

executada por todo indivíduo, desde que esteja capacitado e treinado, cuja 

finalidade é manter os sinais vitais até a chegada de uma equipe especializada. 

Descrever o conhecimento empírico de estudantes do ensino médio técnico 

acerca das condutas que devem ser implementadas nas situações de crise 

convulsiva. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de abordagem 

quantitativa, realizado com estudantes do primeiro ano do ensino médio de uma 

escola do município de Juazeiro do Norte-CE. A coleta de dados foi realizada 

através da aplicação de um questionário para avaliar o conhecimento prévio dos 

estudantes acerca do SBV, os dados foram digitados na planilha do Excel e 

analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 25.0. A coleta ocorreu no mês de setembro de 2018. A amostra do estudo 

foi composto por 76 adolescentes, com idade média de 15,36 anos, sendo a 

maioria do sexo feminino (85,5%) e estudantes do curso Técnico em 

Enfermagem (48,7%). Os dados foram categorizados por curso técnico, no que 

se refere ao conhecimento das condutas adequadas diante do quadro clínico de 

crise convulsiva no adulto, percebeu-se que o percentual de acerto foi de 27,0% 

no curso técnico em Enfermagem, 31,3% no técnico em Informática e 21,7% no 

técnico em Logística. Diante disso, nota-se que o conhecimento acerca dessa 

conduta é insatisfatória, esse panorama é reflexo da fragilidade das políticas 

públicas voltadas para promoção e educação em saúde. Portanto, ressalta-se a 

importância de fortalecer as políticas públicas de educação em saúde, tais como 
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capacitar os alunos em SBV, pois a escola é um ambiente favorável para 

disseminação de conhecimentos, construção de saberes e compartilhamento de 

experiências, ademais é um meio ideal para formar multiplicadores de 

conhecimentos para a sociedade. 
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