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Visando este princípio a Linha de Cuidado (LC) é uma estratégia para o alcance da atenção integral ou da integralidade

do cuidado, que busca articular a produção do cuidado desde a atenção primária até a terciária integrando ações de

proteção, promoção, vigilância, prevenção e assistência com foco em especificidades de grupos e comunidade 1.

Os Protocolos Clínicos, a organização de Linhas de Cuidado, o trabalho em redes, bem como habilidades para lidar com

os altos graus de incerteza intrínsecos a este trabalho2 é fundamental que sejam pensadas as LC como a criação de fluxos

que impliquem ações resolutivas do Enfermeiro, centradas no acolhimento e encaminhamento destes pacientes, ressaltando

a extrema importância da comunicação entre os serviços e os profissionais de saúde. Sendo o período pré-operatório

significa para o paciente um momento em que surgem muitos conflitos e que gera muita ansiedade 3.

Palavras chaves: Enfermagem, Linha de cuidado, Resolutividade.

Métodos:

Relato de experiência sobre o implantação de um linha de cuidado aos pacientes com indicação cirúrgica, através da

consultas do enfermagem e o gerenciamento dos casos clínicos.

Resultados:

Uma gestão de linha de cuidado onde o enfermeiro possibilitou a avaliação e a priorização do atendimento aos pacientes no 

pré operatório. Maior grau de satisfação dos usuários com o apoio, orientação e esclarecimentos sobre a sua patologia. 

Valorização do papel do enfermeiro na LC pré operatória pela equipe multiprofissional e usuários. Suspensão das cirurgias 

eletivas nos hospitais devido a pandemia influenciaram o resultado dos dados. 
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