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Introdução: 
O jejum noturno pré-operatório foi instituído quando as técnicas anestésicas ainda eram 
rudimentares, no intuito de prevenir complicações pulmonares associadas a vômitos e 
aspirações de conteúdo gástrico. O jejum prolongado potencializa a resposta metabólica ao 
trauma, reduz o nível de insulina, aumentando a resistência insulínica, a glicemia e o nível de 
glucagon.  
 
Objetivos: 
A proposta deste projeto foi reduzir o tempo de jejum pré-cirúrgico em cirurgias de 
ureterolitotripsia de pacientes provenientes do pronto socorro adulto do Hospital São Luiz 
Jabaquara, aumentar o índice de satisfação do paciente no critério jejum e aumentar a taxa de 
adesão médica à prescrição da dieta líquida pré-cirúrgica 
Método: Para execução deste projeto, foi coletado o número de pacientes provenientes do 
pronto socorro adulto, submetidos a ureterolitotripsia entre os meses de junho a novembro de 
2018. Os critérios de exclusão foram: pacientes de emergência e ambulatoriais, pacientes 
internados para realização de outras cirurgias e pacientes com alto risco de bronco-aspiração. 
Foi planejada a implementação do fluxograma para oferta de dueta pré-cirúrgica (DPC), como 
forma de mapear os tempos das etapas envolvidas no processo e os eventuais motivos da não 
adesão ao abreviamento de jejum, descentralização da prescrição da DPC para todos os 
profissionais médicos, sobretudo do Pronto Socorro e ação de melhora da comunicação e 
divulgação do programa de abreviação de jejum institucional. 
 
Resultados: 
Após implantação da ação e com a melhora da comunicação além da divulgação do programa 
de abreviação de jejum institucional, os resultados melhoraram. O tempo de jejum reduziu 
42% no período de coleta dos dados, aumento do índice de satisfação do paciente para o 
critério jejum partindo e 8,3 para 9,4 e, por fim, aumento da taxa de adesão médica à 
prescrição da DPC em 50% da amostra que era de 5% em agosto e passou para 58% em 
novembro demonstrando a efetividade da melhora da comunicação.Podemos supor assim, 
que havia necessidade de padronização do processo.  
 
Conclusão: 
A introdução da ingesta de líquidos ricos em carboidratos no período pré-operatório imediato 
(duas a três horas antes da operação) é segura e não está relacionada com risco de aspiração, 
regurgitação e de mortalidade em relação a paciente sobre protocolos tradicionais de jejum. A 
abreviação de jejum pré-operatório está sendo vista como um dos fatores benéficos para 
diminuir a resposta orgânica, a resistência insulínica, o estresse cirúrgico e ainda, melhorar o 
bem-estar do paciente. 
 
 

 


