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Resumo: O Atendimento Pré-Hospitalar configura-se como um conjunto de 

ações destinadas a situações agudas que necessitam de intervenção rápida e 

eficaz. Assim, a capacitação e atualização dos conhecimentos relacionados ao 

Atendimento Pré-Hospitalar são fundamentais para que os profissionais 

possam desempenhá-los de maneira satisfatória e segura. Objetivou-se relatar 

a experiência de acadêmicos de enfermagem acerca de sua participação em 

um curso de extensão universitária em Atendimento pré-hospitalar. Trata-se de 

um relato de experiência a respeito de percepções de acadêmicos de 

enfermagem sobre sua participação no curso de extensão “Atendimento Pré-

Hospitalar: Suporte Básico de Vida”, ofertada pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Regional do Cariri em parceria com o Centro de Ensino e 

Treinamento em Urgência e Emergência - CETUE, nos meses de janeiro a abril 

de 2019. As aulas ocorreram em sua maioria no campus universitário, exceto a 

simulação realística e a prática de resgate aquático, aos sábados, em período 

integral. O curso contou com a participação de 56 pessoas incluindo 

acadêmicos e profissionais da área da saúde. O conteúdo programático 

abordou emergências clínicas e traumáticas, sob metodologias de ensino 

inovadoras como aulas discursivas, estações práticas, paciente simulado, 

simulação realística. A metodologia utilizada no curso proporcionou aos 
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acadêmicos consolidarem melhor o conhecimento devido à associação entre 

teoria e a prática que contou com estratégias de simulação reais. A simulação 

realística de acidente com múltiplas vítimas, e a simulação realística de 

acidente de transito na rua, foram relevantes para associação entre teoria e 

prática com as competências desenvolvidas ao longo do curso. Nela, 

revisamos a abordagem primária em situações de trauma crânioencefálico, 

raquimedular, hemorragias e fraturas, com algumas vítimas sob veículos, 

grávidas, as quais exigiam o conhecimento teórico-prático e o pensamento 

clínico para ação. Fomos avaliados pelos ministrantes do curso e monitores 

através de um checklist, que em seguida nos retornavam os erros e acertos da 

conduta adotada. Percebeu-se a relevância que o curso trouxe para a 

formação profissional dos participantes, uma vez que as metodologias de 

ensino utilizadas durante as aulas não somente possibilitaram a aquisição do 

conhecimento, mas o desenvolvimento de raciocínio, habilidades e atitudes no 

atendimento pré-hospitalar em uma perspectiva multidisciplinar. 
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