
PROTOCOLO DE CONVUSÃO LABBB 

Ano Escolar: _______________   

Nome:  _____________________________________________ DN:  

Escola: 

Gatilhos das Convulsões do Aluno(a): 

 

As Convulsões do Aluno(a) Costumam Ser: 

 

Se_____________________________ tiver uma convulsão: 
 Se disponível, peça a outro membro da equipe avisar o enfermeiro 

 Fique calmo e marque o tempo no relógio 

 Mantenha o aluno(a) em segurança movendo móveis ou equipamentos 

 Não contenha 

 Vire-o para o lado. Isto ajudará a manter as vias respiratórias limpas. 

 Coloque uma almofada ou roupas dobradas embaixo da cabeça para proteção. 

 Não coloque nada na boca 

 Fique com o aluno(a) até que ele esteja totalmente consciente 

 Escreva quaisquer observações no registro de convulsão. 

Se a convulsão durar ___ minutos ou mais, o enfermeiro deve administrar Diastat _____  por ordem médica, 
       (tempo)           (dose) 

ligar para o 911, e notificar os pais. Uma pessoa da equipe deve acompanhar o aluno até o hospital, se possível.  

 

Diastat está localizado: 

LIGUE PARA 911 EM CASO DE: 

 Convulsão que dura mais do que __ minutos (a política da LABBB diz que o 911 deve ser acionado após 5 

minutos) 

 Qualquer sinal de agonia respiratória (Para de respirar ou fica azul) 

 Se a medicação de emergência da convulsão for administrada 

 Outro: 
 

Após a convulsão: 

 Verifique se o aluno(a) tem alguma lesão e permita que ele descanse 

 Notifique o enfermeiro da escola, se não tiver feito isso ainda 

 Fique por perto até que o aluno(a) esteja consciente e alerta 

 Informe os pais sobre a convulsão 
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Instruções Adicionais Incluindo Dispositivos de Segurança Usados E/OU Instruções do Estimulador do Nervo 
Vago: 

 

ATIVIDADES FORA DO CAMPUS 

 Se a convulsão ocorrer fora do campus em uma viagem ou local de trabalho, e um enfermeiro não estiver presente, 

será acionado o 911. 

 Diastat NÃO PODE ser administrado por equipe que não seja de enfermagem. 

NATAÇÃO 
Todos os alunos(as) com histórico de convulsões devem ter: 

 1:1 Observação contínua por um membro da equipe da LABBB na piscina com o aluno(a) 

 Dispositivo de Flutuação 

CONVULSÕES COMO EMERGÊNCIAS MÉDICAS: 

Uma convulsão raramente requer uma ambulância ou tratamento de emergência. Uma convulsão é geralmente 
considerada uma emergência quando: 

 Duram mais do que 5 minutos 

 Aluno(a) teve convulsões repetidas sem reganhar consciência 

 Aluno(a) está lesionado 

 Aluna está grávida, ou é sabido que o aluno(a) é diabético 

 Aluno(a) tem uma convulsão pela primeira vez 

 Aluno(a) tem dificuldades para respirar 

 Aluno(a) tem uma convulsão na água 

 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

Pai/Mãe/Responsável 1:  _______________________________ Pai/Mãe/Responsável 2: _______   
Residência: ___________ Trabalho:  _____________________ Residência: _________ Trabalho: 

Celular: Celular: 

Nome de Contato de Emergência:  ________________________ Telefone de Contato de Emergência: 

Médico de Cuidados Primários:  _________________________ Nome do Neurologista:   

Telefone do Médicos de Cuidados Primários:  _______________ Telefone do Neurologista: 

Assinatura do Médico:  ____________________________________________ Data: 

Assinatura dos Pais/Responsáveis:  __________________________________ Data   

Assinatura do Aluno (se maior de 18):  _______________________________ Data   

Assinatura do Enfermeiro:  _________________________________________ Data   
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