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Resumo: O serviço de urgência e emergência compreendem ações imediatas, 

prestadas a pessoas que necessitam de atendimento rápido. Sendo que esse 

serviço passa por diversas atualizações, que cabe ao profissional de saúde se 

apropriar dessas atualizações.  No atendimento pré-hospitalar, seja fixo ou 

móvel, dependendo do tempo de atendimento a vítima, lesões e traumas podem 

ser tratados isentando o paciente de sequelas. Uma condição que interfere 

diretamente no atendimento definitivo a vítima é o tempo que se gasta com o 

transporte dessa vítima até o ambiente hospitalar. Nessa perspectiva, o objetivo 

deste estudo é relatar a experiência de aprendizagem teórica e prática, sobre o 

aprimoramento de saberes no que diz respeito ao atendimento pré-hospitalar 

(APH), a partir de um curso de extensão universitária. Trata-se de um relato de 

experiência, com abordagem descritiva, sobre vivencias por acadêmicos e 

profissionais da área de saúde em um curso de extensão, com aulas teóricas e 

práticas, realizado na Universidade Regional do Cariri (URCA), entre os meses 

de janeiro e abril de 2019. Durante o curso sobre suporte básico de vida em 

atendimento pré-hospitalar, foi abordado condutas que devem ser assumidas em 

situações de emergência e urgência em ambiente pré-hospitalar. Foram 

apresentados e discutidos assuntos como primeiro contato com a vítima, 

condutas assistenciais e o processo de imobilização e transporte para a unidade 

Hospitalar. O curso abordou novas evidências de atualizações no atendimento 

Pré-Hospitalar, como a acréscimo do X no ABCDE do trauma. Com relação a 

prancha rígida, as Diretrizes Norueguesas (2017) trazem considerações sobre a 

mesma. Para as Diretrizes, o uso da prancha pode causar desconforto ao 

paciente, como também causar lesões por pressão, se o cliente ficar sob a 

prancha por longos períodos de tempo. Logo, a permanente busca por 

conhecimentos proporciona a acadêmicos e profissionais da área da saúde 

atualizações importantes que podem melhorar a prestação de serviço no APH.   
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