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Objetivo: avaliar o impacto do protocolo de abreviação de jejum no pré-operatório de pacientes 
pediátricos submetidos à cirurgia ambulatorial. Métodos: Estudo realizado em hospital pediátrico 
terciário com crianças e adolescentes submetidos a procedimento/cirurgia ambulatorial. O tempo de 
jejum pré-operatório foi obtido a partir do horário da última ingestão alimentar e o horário de entrada 
no centro cirúrgico, a meta de jejum estabelecida foi de 6 horas. Foram levantadas informações antes 
e após a implantação do protocolo (oferta de líquidos claros até 2 horas antes do procedimento 
cirúrgico). Foram consideradas as variáveis de: gênero, idade, tempo de jejum, tipo de procedimento, 
tempo de espera para encaminhamento ao centro cirúrgico, hipoglicemia, punção de acesso venoso, 
sendo analisadas pelo programa SPSS versão 13.0. Resultados: Amostra 756 pacientes, sendo, 346 
e 410 pacientes pré e pós-protocolo, respectivamente. A média de idade foi de 5a6m (± 4,7). O 
gênero masculino correspondeu a 46,2 (pré) e 53,8% (pós). As cirurgias mais frequentes foram 
postectomias (21,4%); orquidopexias (14,9%) e herniorrafias (28,4%). Em relação, ao tempo de jejum 
maior que 6 horas, obtivemos 47,6% (n=332) no pré-protocolo e 22,3% (n=156), pós-protocolo 
(p=0,00).  Quanto ao acesso venoso após implantação do protocolo houve redução de 39 ocorrências 
para 8 (p=0,00). Entre os pacientes em jejum por mais de 6 horas, houve redução nos episódios de 
hipoglicemia de 41 para 10, após o protocolo. Entretanto o tempo de espera para entrada ao centro 
cirúrgico superior a 2 horas aumentou de 41,3% para 58,7% (p= 0,00). Conclusão: O protocolo de 
abreviação de jejum impactou na redução do tempo de jejum no pré-operatório, nos episódios de 
hipoglicemia e acesso venoso, contribuindo para hidratação e manutenção da glicemia dos pacientes 
pediátricos. 
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