
RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar os efeitos da abreviação de jejum nos 
pacientes cirúrgicos que realizaram cirurgias no Hospital Rede D´Or São Luiz 
Unidade Villa Lobos – São Paulo. Foi enviada dieta líquida com carboidrato e 
proteína aos pacientes: quando a cirurgia se deu pela manhã, foi entregue 
suplemento sem gordura às 23 horas do dia anterior. Os que fizeram cirurgia no 
período da tarde, foi entregue um suplemento sem gordura até quatro horas 
antes da cirurgia. Os pacientes obesos graus II e III, com distúrbios 
gastroesofágicos importantes, síndrome de estenose pilórica, câncer obstrutivo 
de TGI, pacientes diabéticos com glicemia acima de 180 mg/dL e internação 
menor de quatro horas antecedente à cirurgia foram excluídos do processo. 
Foram avaliados 5319 pacientes internados para cirurgia eletiva (ortopedia, 
urologia, cirurgia geral, vascular, ginecologia, neurologia, plástica, 
otorrinolaringologia). Abreviado o jejum de 449 pacientes (8% do total de 
pacientes cirúrgicos). O tempo de internação total dos pacientes que o jejum não 
fora abreviado (n=4870) foi de 4,242 ± 20,10 dias (CI95% 3,678- 4,807) contra 
2,573 ± 1,578 dias (CI95% 2,390- 2,683) daqueles (n=449) cujo protocolo fora 
aplicado (P<0.0001). Quanto aos custos hospitalares encontramos significativa 
associação entre o menor tempo de internação (tempo médio de 4,095 ± 16,60) 
e menores custos hospitalares (média de R$ 24,566) pela correlação de 
Spearman (P<0.0001). A média dos custos hospitalares entre o grupo de 
pacientes com jejum abreviado foi de R$ 15.681 ± 23.098 (CI95% 13.360- 18.001 
e tempo médio de permanência de 2,629 ± 1,626 dias (CI95% 2,466- 2,793) 
contra R$ 25.465 ± 92.651 (CI95% 22.512- 28.417) e tempo de permanência de 
4,243 ± 17,41 dias (CI95% 3,689- 4,798) dos pacientes que o jejum não foi 
abreviado, mostrando redução de aproximadamente 24% nos custos totais das 
cirurgias e um dia de internação. Os pacientes com jejum ≥11,5 horas tiveram 
164 vezes mais chances de apresentar náuseas e/ou vômitos. Portanto, a 
abreviação do jejum é segura, é possível reduzir tempo de permanência em um 
dia e custos hospitalares em aproximadamente 24%, prevenir náuseas, vômitos 
e complicações. 
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