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RESUMO 

Objetivo: Evidenciar na literatura a existência, a eficácia e a importância das linhas de cuidado vinculadas e 

iniciadas nos serviços de urgência e emergência.  Metodologia: Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI), a qual 

é um método de pesquisa que incentiva a Prática Baseada em Evidência. Resultados: Foram avaliados 19 artigos 

que atenderam aos critérios de inclusão nesta RI. Quanto à efetividade das Linhas de Cuidados, existe a 

necessidade da organização dos serviços e dos processos de trabalho das instituições. No contexto das redes de 

urgência e emergência, os fluxos das linhas de cuidados se iniciam a partir dos casos agudos. Uma das principais 

estratégias desejadas aos serviços de urgência e emergência é proporcionar a organização das linhas de cuidados 

com foco nas que são consideradas prioridades, como as linhas de cuidados cardiovasculares, de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) e/ou Acidente Vascular Encefálico (AVE), de Trauma e/ou traumatologia e de 

cuidados oncológicos. Nota-se a ausência das linhas de cuidados de doenças crônicas. Conclusão: Considera-se 

que a ampliação de estudos sobre esse tema permitirá maior efetivação do modelo assistencial das linhas de 

cuidados, visto que a implementação destas nos serviços de urgência e emergência possibilitam fluxos assistenciais 

efetivos, articulação entre serviços de apoio e atuação de profissionais capacitados para realização dos 

atendimentos. 

 

Descritores: Linhas de cuidado, Atendimento de Emergência, Protocolo Clínico Cuidados de Assistência à Saúde. 

 

ABSTRACT 

Objective: To highlight in the literature the existence, effectiveness, and importance of lines of care linked and 

initiated in urgent and emergency services. Methods: It is an Integrative Review (IR), which is a research method 

that encourages Evidence-Based Practice. Results: 19 articles that met the inclusion criteria in this IR were 

evaluated. As for the effectiveness of the Care Lines, there is a need to organize the services and work processes 

of the institutions. In the context of urgent and emergency networks, the flow of care lines starts from acute cases. 

One of the main desired strategies for urgent and emergency services is to provide the organization of care lines 

with a focus on those that are considered priorities, such as cardiovascular care, stroke, and / or stroke (CVA) lines. 

Trauma and / or traumatology and cancer care. Note the absence of lines of care for chronic diseases. Conclusion: 

It is considered that the expansion of studies on this theme will allow greater effectiveness of the care model of 

the care lines, since the implementation of these in urgent and emergency services enables effective care flows, 

articulation between support services and the performance of trained professionals to perform the care.  

 

Descriptors: Care lines, Emergency Care, Clinical Protocol Health Care. 
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INTRODUÇÃO 

O pronto atendimento organiza-se como um 

serviço que apresenta funcionalidade 24 horas por 

dia sem interrupções, visando atender demandas 

sem agendamento prévio com caráter de urgência e 

emergência 1. 

Para realizar com excelência os atendimentos em 

locais com esta procura, preconiza-se que 

componentes essenciais como recursos físicos, 

materiais e humanos, requisitos de segurança ao 

paciente e atendimento qualificado em um curto 

período sejam garantidos 2. 

Nesses serviços o tempo é avaliado como um fator 

crucial, sendo essencial avaliação, estabilização, 

solução das necessidades e garantia de uma 

admissão rápida à internação hospitalar 3. 

Alguns autores evidenciam que a procura dessas 

infraestruturas apresenta, em sua maioria, causa 

desconhecida, seguidas pelas causas neurológicas 

que trazem o acidente vascular encefálico em 26% 

dos casos 4. 

As demandas cardiológicas aparecem em terceiro 

lugar, sendo a dor precordial a mais citada entre os 

pacientes 4. O estudo ainda evidencia a 

insuficiência cardíaca em 25% e a hipertensão 

arterial em 12% 4. 

Para assegurar uma assistência de qualidade que 

promova a estes pacientes cuidado contínuo e 

certificando que serão assistidos em sua 

integralidade foram criadas as linhas de cuidados. 

Estas podem ser definidas como fluxos 

assistenciais que devem ser garantidos aos usuários 

no sentido de atender as suas necessidades em 

saúde. 5 

As linhas de cuidado são ferramentas de gestão que 

define ações e os serviços a serem desenvolvidos 

em diferentes pontos de atenção, tendo como foco 

o cuidado por meio de prevenções, reabilitações, 

diagnósticos e cuidados paliativos 5.  

Para maior desdobramento, estas desenham 

itinerários terapêuticos aos pacientes inseridos no 

processo, fornecendo uma referência que prevê um 

conjunto de atividades e procedimentos 

indispensáveis 5.  

A utilização das linhas efetiva-se como uma 

ferramenta importante em duas áreas de atuação, 

na gestão hospitalar proporcionado diretrizes e 

protocolos com indicadores positivos e na 

assistência fornecendo embasamento com 

metodologias de cuidados adequado aos 

pacientes.5 

Sendo assim, as linhas de cuidados auxiliam os 

profissionais de saúde quanto aos fluxos dos 

clientes com início em sua admissão passando pela 

alta hospitalar e fornecendo acompanhamento pós 

internação. Além disso, proporciona um 

atendimento de forma integral, eficiente e 

humanizada aos clientes adaptados neste contexto 

5. 

Estudos demonstram que as linhas de cuidado 

incorporam a ideia da integralidade na assistência 

à saúde, unifica ações preventivas, reabilitativas e 

curativas e proporcionam ao usuário acesso às 

diversas tecnologias, tornando-se indispensáveis 

para efetivação dos serviços de saúde a partir da 

sua implantação e da estruturação de protocolos 

assistenciais que proporcionam melhorias as 

instituições 6. 
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Desta forma, o presente estudo tem como objetivo 

evidenciar na literatura a existência e a importância 

das linhas de cuidado vinculadas e iniciadas nos 

serviços de urgência e emergência. 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma Revisão 

Integrativa (RI), que é um método de pesquisa que 

incentiva a Prática Baseada em Evidências, 

permitindo sintetizar os resultados de pesquisas 

sobre um determinado tema de forma sistemática e 

ordenada, contribuindo para o aprofundamento do 

tema pesquisado 6. 

A RI é composta por seis etapas: identificação do 

tema e da questão norteadora, estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão, definição das 

informações a serem extraídas dos artigos 

selecionados, análise dos artigos, interpretação e 

apresentação dos resultados 6.  

Os critérios de inclusão foram: textos disponíveis 

online na íntegra, na forma de artigos de pesquisa, 

teóricos, de reflexão, revisões e relatos de 

experiência que respondessem à questão 

norteadora do estudo, nos idiomas inglês, espanhol 

e português, publicados no período de 2010 a 2020. 

Como critério de exclusão inclui-se artigos que não 

atenderam ao tema do estudo ou apareceram em 

duplicidade. 

Durante a busca por artigos, teses ou dissertações 

no portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

foram utilizados os seguintes descritores e seus 

sinônimos em inglês e espanhol: “Linhas de 

cuidado”, “Atendimento de Emergência”, 

“Protocolo Clínico” e “Cuidados de Assistência à 

Saúde”.  

Foram encontradas 238 publicações no portal da 

BVS, após realizar o filtro por ano de publicação 

(2010 a 2020) e base de dados (LILACS, 

MEDLINE, BDEnf, IBECS), idioma (inglês, 

português, espanhol).  

Utilizando os descritores “Linhas de Cuidados” e 

“Protocolos Clínicos” foram encontrados 135 

publicações. Após aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão permaneceram 35 sendo 

selecionados 10 artigos. Quanto aos descritores 

“Atendimento de Emergência” e “Cuidados da 

Assistência à Saúde” foram selecionadas 103 

publicações e após aplicação dos critérios de 

exclusão e inclusão foram mantidos 30 artigos, 

sendo selecionados 7 após leitura descritiva de 

título e resumo.   

Após leitura analítica, portanto, foram selecionadas 

17 publicações.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliados 17 artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão dessa Revisão Integrativa e 

esses estão apresentados a seguir no quadro 1. 
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Quadro 1: Distribuição de estudos primários incluídos na Revisão Integrativa segundo título, autor, ano de 

publicação, base de dados e tipo de estudo. 

Autores Título do artigo Ano 
Base de 

dados 

Tipo de 

estudo 
Objetivo 

Mariana Figueiredo Souza 

Gomide Ione Carvalho 

Pinto, Daniela Martorano 

Pires Gomide, Fabiana 

Costa Machado Zacharias 

Perfil de usuários em 

um serviço de pronto 

atendimento 

 

 

2012 

 

 

Lilacs 

 

 

Abordagem 

quantitativa 

O objetivo deste estudo foi 

identificar o perfil de usuários 

atendidos no PA do distrito 

oeste do município de Ribeirão 

Preto - SP segundo o sexo, 

faixa etária, horário, dia da 

semana e mês de atendimento, 

justificativa para procura pelo 

PA, conduta e 

encaminhamentos realizados. 

Cássio de Almeida Lima, 

Bruna Tatiane Prates 

dos Santos, Dina Luciana 

Batista Andrade, Franciele 

Alves Barbosa, Fernanda 

Marques da Costa Jair 

Almeida Carneio 

Qualidade dos 

prontos-socorros e 

prontos-

atendimentos: a 

satisfação dos 

usuários 

 

 

2015 

 

 

Scielo 

Estudo 

descritivo 

transversal 

com 

abordagem 

quantitativa 

Avaliar a qualidade dos 

prontos-socorros e prontos 

atendimentos de acordo com a 

satisfação dos usuários desses 

serviços. 

Francisco Santos Sabbadini, 

Antônio Augusto 

Gonçalves Mário Jorge 

Ferreira de Oliveira UFRJ 

Antônio Henriques de 

Araújo Jr. Rosinei Batista 

UERJ 

Simulação, Teoria 

das Restrições (toc) e 

Gestão da 

Capacidade: Casos de 

Aplicação na área de 

Saúde 

2013 Scielo Estudo de 

caso 

Este artigo apresenta um 

conjunto de casos aplicados, 

resultado de alguns anos de 

estudo que consolidam e 

mostram a aplicação de forma 

integrada da simulação e da 

TOC na área de saúde, a saber: 

em uma unidade de pronto 

atendimento, num centro de 

tratamento de câncer do 

Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) e numa unidade de 

emergência hospitalar no 

Hospital Municipal de 

Emergência Henrique Sérgio 

Gregori 

Renato Mendonça Ribeiro, 

Claudia Bernardi Cesarino, 

Rita de Cássia Helú 

Mendonça Ribeiro, Camilla 

Christina Rodrigues, 

Caracterização do 

perfil das 

emergências clínicas 

no pronto-

2014 Lilacs Trata-se de 

estudo 

retrospectiv

o, 

transversal 

identificar as características 

demográficas de pacientes em 

emergências clínicas atendidos 

no pronto-atendimento de um 

hospital de ensino, os 

Fonte. Elaborado pelas autoras (2020).  
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Daniela Comelis Bertolin, 

Maria Helena Pinto, Lúcia 

Marinilza Beccária. 

atendimento de um 

hospital de ensino 

e com 

abordagem 

quantitativa 

principais diagnósticos e o 

destino (alta, internação ou 

óbito). 

Hospital Universitário 

Gaffrée e Guinle 

Protocolo de Linhas 

de Cuidados 

 Universida

de Federal 

do Estado 

do Rio de 

Janeiro 

Protocolo Desta forma, os protocolos de 

linhas de cuidado contribuem 

para nortear os profissionais de 

saúde e estudantes do HUGG, 

quanto ao fluxo do usuário 

desde a sua entrada no hospital 

até a alta hospitalar, 

considerando-se: o trabalho em 

equipe, melhor comunicação 

em saúde (entre a rede de 

saúde, unidades assistenciais e 

serviços de apoio), melhor 

utilização dos recursos 

disponíveis, ensino e educação. 

Camilla Maia Franco Linhas do cuidado 

integral: uma 

proposta de 

organização da rede 

de saúde. 

2012 Universida

de de São 

Paulo 

  

Karina Dal Sasso Mendes, 

Renata Cristina de Campos 

Pereira Silveira, Cristina 

Maria Galvão 

Revisão Integrativa: 

Método de Pesquisa 

para a incorporação 

de evidências na 

Saúde e na 

Enfermagem 

2008  

Scielo 

 

revisão 

integrativa 

oferecer subsídios que 

permitam reflexões para a 

elaboração ou utilização de 

revisões integrativas no cenário 

da saúde e da enfermagem. 

Assim o objetivo do estudo é 

apresentar os conceitos gerais e 

as etapas para a elaboração da 

revisão integrativa, bem como 

aspectos relevantes sobre a 

aplicabilidade deste método 

para a pesquisa na saúde e 

enfermagem 

Mary Anne de Souza Alves 

França, Acácia Cristina 

Marcondes de Almeida 

Spirandelli, Maisa Carolina 

de Castro Lima Vila Verde. 

Uso de ferramentas 

de gestão na 

micropolítica do 

trabalho em saúde: 

um relato de 

experiência 

2019 Scielo Relato de 

experiência 

objetivo deste estudo é 

apresentar o relato dos alunos 

do Curso de Aperfeiçoamento 

em Gerência de Unidades 

Básicas de Saúde, Gestão da 

Clínica e do Cuidado, realizado 

no estado de Goiás e no Distrito 

Federal, sobre o uso das 

ferramentas de gestão, 

propostas no curso, na 

micropolítica do trabalho em 

saúde. 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Curso de 

Especialização em 

Linhas de Cuidado 

em Enfermagem 

2013 Governo 

Federal 

 Identificar princípios e 

diretrizes da rede de atenção às 

urgências/emergências, sendo 

apto a estabelecer prioridades 

Fonte. Elaborado pelas autoras (2020).  
 

Fonte. Elaborado pelas autoras (2020).  
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urgência e 

emergência 

clínicas e aplicar os 

instrumentos gerenciais no 

contexto da sua realidade, bem 

como realizar o acolhimento e 

classificação de risco conforme 

protocolos estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde e pelo 

sistema de Triagem de 

Manchester. 

Secretaria do Estado de 

Saúde (DF) 

Plano de ação da 

Rede de Urgência e 

Emergência do 

Distrito Federal 

(RUE/DF). 

2013 Governo 

Federal 

Plano de 

Ação 

A elaboração e efetivação da 

Rede de Atenção às Urgências 

e Emergências visam a criação 

de pontos de atenção 

sinérgicos, complementares e 

cooperativos, envolvendo 

todos os componentes do 

sistema de saúde necessários ao 

tratamento adequado e 

resolutivo das patologias que 

mais acometem a população. 

Ministério da Saúde Manual Instrutivo da 

Rede de Atenção às 

Urgências e 

Emergências no 

Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

2013 Governo 

Federal 

Manual 

Instrutivo 

Portanto, este Manual 

Instrutivo da Rede de Atenção 

às Urgências e Emergências no 

SUS tem como objetivo central 

apresentar, esclarecer e orientar 

os gestores, trabalhadores e 

usuários sobre os principais 

normativos e diretrizes 

norteadores para a implantação 

da RUE nos territórios. 

Milena Soriano Marcolino, 

Luisa Campos Caldeira 

Brant, Janaina Guimarães 

de Araujo, Bruno Ramos 

Nascimento, Luiz Ricardo 

de Ataide Castro, Paula 

Martins, Lucas Lodi-

Junqueira, Antonio Luiz 

Ribeiro. 

Implantação da Linha 

de Cuidado do Infarto 

Agudo do Miocárdio 

no Município de Belo 

Horizonte 

2013 Scielo Estudo 

observacio

nal 

retrospectiv

o 

Avaliar a implantação da Linha 

de Cuidado do IAM em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, e seu 

impacto na mortalidade 

hospitalar por IAM. 

Ministério da Saúde Linha de atenção em 

acidente vascular 

cerebral (AVC) na 

rede de atenção às 

urgências e 

emergências 

2012 Governo 

Federal 

Protocolo Reduzir a morbimortalidade 

pelo AVC no Brasil, por meio 

da criação da Linha de 

Cuidados em AVC na Rede de 

Atenção às Urgências e 

Emergências para o 

atendimento integral ao 

paciente, vislumbrando todas 

as suas demandas de atenção à 

saúde. 

Fonte. Elaborado pelas autoras (2020).  
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Ministério da Saúde Manual Instrutivo da 

Atenção ao Trauma 

2014 Governo 

Federal 

Manual 

Instrutivo 

O objetivo deste Manual 

Instrutivo é esclarecer e apoiar 

os gestores, trabalhadores e 

usuários do SUS no que diz 

respeito ao conceito, critérios 

de adesão, implantação, 

financiamento e 

operacionalização da Linha de 

Cuidado ao Trauma na RUE. 

Ministério da Saúde Linha de Cuidado ao 

Trauma na Rede de 

Atenção às Urgências 

e Emergências 

2014 Governo 

Federal 

Protocolo Reduzir a morbimortalidade 

pelo trauma no Brasil, por meio 

de ações de vigilância, 

prevenção e promoção da saúde 

e implantação da Linha de 

Cuidado ao Trauma na RUE, a 

fim de incrementar e 

implementar a Rede de 

Atenção às Urgências e 

Emergências e estabelecer a 

Rede de Atendimento 

Hospitalar ao Trauma, 

objetivando ampliar e 

qualificar o acesso humanizado 

e a atenção integral ao paciente 

traumatizado. 

Silvia Helena Bastos de 

Paula, Anna Volochko, 

Regina Figueiredo. 

Linha de cuidado de 

câncer de mama e de 

colo de útero: um 

estudo sobre 

referência e 

contrarreferência em 

cinco regiões de 

saúde de São Paulo, 

Brasil 

2016 Secretaria 

do Estado 

de Saúde 

(SP) 

Estudo de 

avaliação 

com 

utilização 

de métodos 

mistos 

Pretende-se neste artigo 

discutir aspectos da 

integralidade do cuidado 

partindo das condições sob as 

quais as regionais de saúde de 

São Paulo articulam a 

referência para o cuidado 

oferecido às mulheres afetadas 

por câncer de colo uterino e de 

mama, como marcadores de 

efetividade da referência 

regional nesta linha de cuidado. 

Maria do Carmo Barros de 

Melo Nara Lúcia Carvalho 

da Silva 

Urgência e 

Emergência na 

Atenção Primária à 

Saúde 

2011 Universida

de Federal 

de Minas 

Gerais 

Material 

Didático 

 

 

Em relação ao tipo de estudo dos artigos 

selecionados, 01 estudo foi classificado como 

estudo quantitativo, 01 descritivo transversal 

com abordagem quantitativa, 01 descritivo, 01 

de estudo retrospectivo, transversal e com 

abordagem quantitativa, 01 observacional 

retrospectivo, 01 estudo de caso, 01 relato de 

experiência, 03 protocolos, 01 revisão 

integrativa, 01 revisão de literatura, 02 manuais 

instrutivos, 01 plano de ação, 01 material 

Fonte. Elaborado pelas autoras (2020).  
 

Fonte. Elaborado pelas autoras (2020).  
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didático e 01 estudo de avaliação com utilização 

de métodos mistos. Dentre essas 17 

publicações, são 05 da Scielo, 02 LILACS, 06 

de  

 

domínios Federais e 04 de universidades 

brasileiras. 

Em relação aos artigos selecionados, 10 destes 

não mencionam a classe profissional que o 

escreveu, 02 foram descritos por Enfermeiros, 

01 por Mestres em Enfermagem, 03 por 

Doutores em Enfermagem, 01 colaborativo por 

acadêmico e doutores em enfermagem. 

 As análises dos estudos selecionados, portanto, 

podem ser realizadas em 02 categorias, sendo a 

primeira relacionada à definição das linhas de 

cuidado vinculadas aos serviços de Urgência e 

Emergência e a segunda categoria relacionada à 

eficácia das linhas de cuidado vinculadas aos 

serviços de Urgência e Emergência. 

Categoria 1: Definição das linhas de cuidado 

vinculadas aos serviços de Urgência e 

Emergência 

Ao longo dos anos, observa-se que o perfil 

epidemiológico e demográfico brasileiro tem 

sofrido alterações devido às condições de vida 

da população. As mudanças no contexto 

urbano, estilo de viver e hábitos alimentares 

contribuem para predominância de condições 

crônicas associadas ao envelhecimento da 

população, além dos agravos agudos causados 

por traumas e violência urbana 7. 

Sabe-se que os serviços de pronto atendimento 

apresentam questões como demora de 

atendimento e não resoluções das demandas 

apresentadas pelos usuários que precisam ser 

solucionadas. Pensando nisso, foram criadas as 

linhas de cuidados prioritárias. Para 

implementação destas nos serviços de urgência 

e emergência temos como primeiro ponto a 

utilização da classificação de risco 8. 

Os protocolos de acolhimento auxiliam nas 

condutas tomadas pela equipe do serviço de 

saúde e garantem a assistência hospitalar ao 

paciente nas linhas prioritárias de cuidados 

cardiovascular, cerebrovascular, traumatologia 

e oncologia (infarto agudo do miocárdio, 

acidente vascular encefálico, trauma e câncer) 8. 

As linhas de cuidados são baseadas em Planos 

Terapêuticos, que são definidos como conjunto 

de práticas assistenciais planejadas para 

solucionar problemas de saúde específicos dos 

clientes a partir de uma avaliação de risco que 

deve ser realizada de forma integral, 

considerando fatores clínicos, sociais, 

ambientais, afetivos e econômicos. A partir daí, 

o Plano Terapêutico é definido e o usuário 

contará com recursos necessários ao seu 

atendimento 9.  

Categoria 2: A eficácia das linhas de cuidado 

vinculadas aos serviços de Urgência e 

Emergência 

Quanto a efetividade das Linhas de Cuidados, 

existe a necessidade da organização dos 

serviços e dos processos de trabalho das 

instituições, ressaltando que o envolvimento 
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e criação de vínculo entre os colaboradores e o 

paciente é fundamental para obter um bom 

atendimento, proporcionar escuta qualificada, 

trazer a resolução dos problemas e direcionar os 

pacientes 9. 

Após o acionamento de uma linha de cuidado, o 

trabalho em equipe resulta em melhorias nos 

serviços prestados ao cliente. A comunicação 

entre as unidades assistências e os serviços de 

apoio são fundamentais, além da utilização dos 

recursos proporcionar ao cliente experiências 

positivas no ambiente hospitalar 5. 

No contexto das redes de urgência e 

emergência, os fluxos das linhas de cuidados se 

iniciam a partir dos casos agudos que 

proporcionam o start para abertura dos 

protocolos de cuidados 10. 

Uma das principais estratégias desejadas aos 

serviços de urgência e emergência é 

proporcionar a organização das linhas de 

cuidados com foco nas que são consideradas 

prioridades 11. 

Dentre destas, encontra-se a Linha de cuidados 

cardiovasculares, que normalmente estão 

associadas aos protocolos de síndromes 

coronarianas agudas. Atualmente no Brasil 

estas patologias são a primeira causa de mortes 

e responsáveis por 15,3% das internações nos 

serviços hospitalares 12.  

Para efetivar o tratamento adequado das 

Síndromes Coronarianas a implementação da 

Linha se faz necessária proporcionando relação 

intersetorial com início no serviço de urgência, 

passando pela terapia intensiva e finalizando 

com acompanhamento do paciente no pós 

tratamento 12.  

 A atuação das unidades de emergência impacta 

diretamente no fluxo adequado da linha de 

cuidado, visando que o diagnóstico precoce e 

em tempo hábil proporciona melhor 

recuperação aos pacientes 12. 

A segunda linha prioritária nas unidades de 

pronto atendimento é a Linha de Cuidado ao 

Acidente vascular cerebral (AVC) e/ou 

Acidente Vascular Encefálico (AVE), este 

juntamente com o Infarto agudo do miocárdio e 

considerado uma das principais causas de morte 

no país atingindo um percentual de 31,2%, além 

de ser também responsável pelas incapacidades 

e sequelas motoras apresentadas pelos pacientes 

13. 

Esta Linha tem como objetivo proporcionar 

cuidado integral e contínuo, garantindo que ele 

seja transferido juntamente com o paciente em 

seus pontos de atendimento. Torna-se 

importante que os protocolos de AVC/AVE 

sejam determinados por todos os componentes 

da linha focando em unificar o cuidado. Para 

isso, deve-se garantir o acesso inicial aos 

serviços de pronto socorro, habilitando um 

diagnóstico precoce que permite o tratamento 

adequado e a recuperação completa do paciente 

13. 

A terceira Linha de cuidado é a Linha do 

Trauma e/ou traumatologia, tem como objetivo 

de ampliar e conceituar o acesso humanizado e 

integral ao paciente politraumatizado, e 
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caracterizada por todo o processo de atenção ao 

paciente vítima de acidentes, pensando na 

prevenção das complicações e na continuidade 

do cuidado 14. 

Ainda, esta Linha de Cuidado alimenta a 

inquestionável importância de melhoria do 

controle dos fatores de risco na tentativa de 

reduzir a ocorrência do trauma, com foco na 

educação da população quanto as atitudes que 

aumentam a chances de trauma 15.  

Uma linha pouco comum em rede de atenção a 

urgência e emergência é a Linha de Cuidados 

Oncológicos. Trata-se de uma linha ampla onde 

podemos encontrar todos os tipos de câncer com 

suas ideologias de forma individual, sendo 

então as Linhas de cuidados do câncer de mama, 

de próstata, de câncer, de fígado, dentre outros 

16. 

No Brasil o câncer é tratado com um problema 

de saúde pública desde 1919. Estimativas do 

ano de 2017 trazem que no intervalo de um ano 

surgiram novos 560 mil casos no país 16.  

Nesse contexto uma linha de cuidado se levanta 

como uma estratégia para organizar os serviços 

e garantir uma assistência integral aos pacientes 

afetados pelo câncer, e deve ser iniciada logo 

aos primeiros sintomas que levam o paciente a 

procura do serviço de urgência e emergência 17. 

O cuidado integral padronizado pelas linhas de 

cuidado prioriza ações e a necessidade da 

integração entre gestores e suas áreas. Deve-se 

agregar tecnologias preparadas para atender 

todos os processos de adoecimento incluindo os 

fatores físicos, individuais, coletivos, 

sociopolíticos, culturais, históricos, econômicos 

e psicossociais 18,19. 

A fragmentação da assistência prestada nessas 

linhas prejudica de modo ativo os planos 

terapêuticos propostos delimitados de forma 

pré-estabelecida que visam atendimento em 

todos os níveis de atenção iniciado nos serviços 

de urgência e emergência ou atenção básica e 

finalizando ao óbito do paciente ou cura mesmo 

que está ocorra em domicílio 19.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do contexto apresentado verifica-se a 

existência de modelos de linhas de cuidados que 

se iniciam no atendimento de urgência e 

emergência, sendo as prioritárias a 

cardiovascular, a de acidente vascular 

encefálico ou cerebral e a de trauma ou 

traumatologia, onde a execução desta 

metodologia permitirá uma assistência integral 

ao cliente sendo especializada e humanizada 

com intervenções baseadas nas necessidades 

dos pacientes e práticas clínicas fundamentadas 

na especificidade da linha de cuidado a qual 

estará inserido. 

Porém não foi encontrado de modo geral na 

literatura evidências estatísticas de melhorias 

dos fluxos nesses serviços nem dos benefícios 

trazidos pelas implementações das linhas. 

Nota-se que a ausências dessas evidências 

podem estar ligadas a pouca literatura sobre o 

tema, não são encontrados estudos que 

evidenciam a implementação e que já tragam a 
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efetividade das linhas de cuidados 

principalmente nos serviços de urgência e 

emergência. Assim esse estudo abre portas para 

novas discussões sobre o tema.  
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