
DISCUSSÃO

Esse trabalho evidenciou o maior tempo de permanência
média em indivíduos submetidos a colecistectomia de urgência. A
média encontrada foi de 5,1 dias de permanência, em
comparação com 2,3 nas cirurgias eletivas, isso corrobora com
outros resultados encontrados na literatura1-3. A menor média de
permanência em cirurgia eletiva foi encontrada em Sergipe com
1,6 dia e maior tempo na urgência foi de 7 dias no estado do Rio
de Janeiro. Concluindo, os pacientes submetidos a cirurgia eletiva
permaneceram menos tempo no ambiente hospitalar em
detrimento as de urgência.

CONCLUSÃO

Os pacientes submetidos à cirurgia eletiva permaneceram
menos tempo no ambiente hospitalar em detrimento àqueles que
foram submetidos a urgência. O estudo atribuiu essa diferença ao
grau evolutivo da afecção e o tempo diagnóstico como decisivo
para o menor tempo de permanência.
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INTRODUÇÃO

A colecistite é uma das doenças mais frequentes nas
emergências em todo mundo. A obstrução do ducto biliar por um
cálculo, em 90% dos casos, leva à inflamação aguda da vesícula.
A ultrassonografia é o exame “padrão ouro”, sendo a alteração
mais sugestiva de colecistite aguda o espessamento da parede
vesicular1.

Na cirurgia videolaparoscópica, o pós-operatório usualmente
é mais curto e menos doloroso; as complicações, a dor pós-
operatória, o tempo cirúrgico, a lesão de via bilar, entre outros,
foram semelhantes, mas o tempo de internação foi menor no
grupo operado precocemente2.

OBJETIVO

Comparar o tempo médio de permanência hospitalar entre os
pacientes submetidos à colecistectomia eletiva e de urgência em
todas as unidades federativas do Brasil.

MÉTODO

Consulta quantitativa ao banco de dados do Sistema de
Informações Hospitalares do SUS - SIH/DATASUS. Os critérios de
filtragem utilizados foram: média de permanência por unidade de
federação segundo ano de atendimento, em caráter de urgência
ou eletivo, dos procedimentos de colecistectomia e
colecistectomia videolaparoscópica entre janeiro de 2010 e
dezembro de 2019.

RESULTADOS
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