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Resumo: A pandemia da COVID-19 trouxe consequências negativas na saúde, 

educação e economia. Em decorrência ao que se prossegue, foi essencial o 

processo de adaptação com tecnologias para continuidade das atividades, 

principalmente de prevenção de doenças e promoção com ações de educação 

em saúde. Objetiva-se com este estudo descrever a experiência das 

capacitações teóricas online em Suporte Básico de Vida para os extensionistas 

do programa APH na Comunidade da Universidade Regional do Cariri-URCA. 

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, de abordagem qualitativa 

e caráter descritivo da vivência em educação e saúde em participar de 

capacitações teóricas por vídeo conferência sobre Suporte Básico de Vida, 

com discentes integrantes do Programa de Extensão APH na Comunidade. As 

capacitações ocorrem a cada dois meses através da plataforma Google Meet, 

onde os próprios integrantes se capacitam abordando temáticas com foco na 

área pré-hospitalar com atualizações de protocolos e diretrizes. Como material 

de apoio são utilizados Basic Life Support (BLS), Pré-Hospital Trauma Life 

Suport (PHTLS); American Heart Association (AHA) e Protocolo de Suporte 

Básico de Vida do Ministério da Saúde. Para que o prejuízo não tomasse 

proporções maiores, devido ao percurso pandêmico foi necessário se adaptar 

com os novos meios para trabalhar com a educação. Nesse âmbito, as 

plataformas digitais ganharam destaque para resolutividade deste problema. 

Assim como outras instâncias educativas e de saúde o programa de extensão, 

pensando em continuar proporcionando conhecimento e informação á 

sociedade viu-se a necessidade de realizar as capacitações teóricas online. As 
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apresentações são realizadas durante dois dias em horários determinados, 

durando cerca de quatro horas cada dia. As temáticas são cuidadosamente 

selecionadas pelos grupos, onde também são disponibilizados e-books e 

resoluções de questões voltadas ao conteúdo programático. É realizado 

também ao final das capacitações teóricas um questionário com casos clínicos 

voltados as temáticas apresentadas para verificar o nível de conhecimento dos 

extensionistas, no qual a maioria sempre obtém bons resultados. Neste ínteri 

foi possível observar a importância da continuidade em educação e saúde nas 

atividades de extensão, fazendo com que o grupo não perca o foco da 

multiplicidade e agregação de conhecimentos no âmbito de primeiros socorros. 

Apesar das circunstancias pandêmicas durante o ano de 2020 é necessário se 

adaptar nesse meio para dar sequência nas ações de educação e na saúde.  
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