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Racional: O jejum pré-operatório noturno foi instituído em 1946 e é adotado empiricamente
até os dias atuais, ainda que a Medicina Baseada em Evidências recomende a abreviação com
ingestão de carboidratos até 2 horas antes do procedimento. Além de segura, a estratégia está
associada a redução de complicações pós-operatórias e do tempo de permanência hospitalar.
Objetivo: Avaliar o impacto da abreviação do jejum pré-operatório na recuperação
pós-operatória de pacientes submetidos à cirurgias oncológicas do trato gastrointestinal, em
um hospital do interior do Rio Grande do Sul, no período de junho à outubro de 2019.
Método: Estudo transversal, com análise de banco de dados eletrônico, sendo os pacientes
divididos em dois grupos: jejum convencional e abreviado. Comparou-se, dentre outras
variáveis, a presença de complicação anestésica e pós-operatória, reintervenção cirúrgica,
tempo de internação, reinternação e desfecho clínico. Resultados: Inclui-se 26 pacientes,
65,4% do sexo masculino, média de 63,9±11,9 anos. Não houve registro de broncoaspiração
nos grupos. O grupo da abreviação apresentou menos êmese (15,4 vs. 53,8%), íleo paralítico
(38,5 vs. 46,2 %), fístula (0 vs. 7,7%), reinternação (0 vs. 30,8%), reintervenção cirúrgica
(38,5 vs. 23,1%) e mortalidade (7,7 vs. 23,1%), com significância para êmese (p=0,048) e
reinternação (p=0,048). Conclusão: A abreviação do jejum pré-operatório parece ser
benéfica em pacientes submetidos à cirurgias oncológicas do trato gastrointestinal por não
provocar complicações anestésicas e diminuir a frequência de êmese e reinternações
hospitalares.
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Background: Preoperative night fasting was instituted in 1946 and is adopted empirically to
the present day, although Evidence-Based Medicine recommends an abbreviation with
carbohydrate intake up to 2 hours before the procedure. Besides being safe, the strategy is
associated with the reduction in postoperative complications and length of hospital stay.
Objective: To evaluate the impact of preoperative fasting abbreviation on postoperative
recovery of patients undergoing oncologic surgeries of the gastrointestinal tract in a hospital
in the interior of Rio Grande do Sul, from June to October 2019. Method: Cross-sectional
study with electronic database analysis. The patients were divided into two groups:
conventional and abbreviated fasting. Among other variables, the presence of anesthetic and
postoperative complications, surgical reintervention, length of stay, readmission and clinical
outcome were compared. Results: 26 patients were included, 65.4% male, mean 63.9 ± 11.9
years. There was no record of bronchoaspiration in the groups. The abbreviation group had
less emesis (15.4 vs. 53.8%), paralytic ileus (38.5 vs. 46.2%), fistula (0 vs. 7.7%),
readmission (0 vs. 30). , 8%), surgical reintervention (38.5 vs. 23.1%) and mortality (7.7 vs.
23.1%), with significance for emesis (p = 0.048) and readmission (p = 0.048). Conclusion:
Abbreviation of preoperative fasting seems to be beneficial in patients undergoing

gastrointestinal tract cancer surgery because it does not cause anesthetic complications and
decreases the frequency of emesis and hospital readmissions.
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INTRODUÇÃO
O jejum pré-operatório noturno foi instituído principalmente por Mendelson, em
1946, quando técnicas anestésicas tinham o objetivo de garantir o esvaziamento do estômago
e evitar broncoaspiração no momento da indução.19 Do mesmo modo, este tempo é adotado
empiricamente até os dias atuais, ainda que a Medicina Baseada em Evidências fundamente
através de inúmeros estudos clínicos novas estratégias terapêuticas.4,10,12,16,27 Na prática
clínica, esta desconformidade está relacionada a utilização inadequada de protocolos
tradicionais e frequentemente é intensificada por atrasos, cancelamentos ou por opção do
paciente.12,15 A privação alimentar relativa ao jejum prolongado está associada ao
comprometimento nutricional e da função muscular do paciente, a complicações
pós-operatórias, infecções, maior tempo de internação e mortalidade, além de causar
desconfortos como sede e fome.12, 14,18,21
De acordo com as evidências científicas atuais, considerando os múltiplos fatores
envolvidos no processo de esvaziamento gástrico, recomenda-se com segurança a abreviação
do jejum para 2 horas antes do procedimento cirúrgico, com solução contendo
carboidrato.13,17,23 Os resultados, fundamentados na redução da sensibilidade à insulina,
demonstram os benefícios da intervenção na resposta metabólica ao trauma, refletindo
positivamente no prognóstico clínico, tempo de internação hospitalar e no bem-estar do
paciente. 17,
 1,3,30
Tais benefícios parecem ser superiores em indivíduos submetidos à procedimentos
cirúrgicos de grande porte, uma vez que o quadro de resistência insulínica é proporcional ao
trauma cirúrgico.3 Nessa perspectiva, pacientes com neoplasia gastrointestinal são
favorecidos, pois apresentam um elevado estresse metabólico gerado pela associação da
doença e do trauma e, na maioria das ocasiões, também manifestam um elevado
comprometimento nutricional antes mesmo do procedimento. 2, 20,22,26
A fim de acelerar a recuperação pós-operatória através da abreviação do jejum
pré-operatório e de outros cuidados perioperatórios, vários protocolos estão sendo
implementados, a exemplo do europeu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) que,
através de ações multidisciplinares, vem propondo mudanças nos cuidados tradicionais. 5,9,30

Para adaptá-lo à realidade nacional, em 2005, o Departamento de Clínica Cirúrgica da
Faculdade de Ciência Médicas da Universidade Federal do Mato Grosso desenvolveu o
projeto ACERTO (Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória) que, desde a sua
concepção, destaca a importância de questões nutricionais na recuperação do paciente
cirúrgico. As recomendações da terapia nutricional perioperatória incluem abreviação do
jejum pré-operatório com a ingestão de bebida contendo 200ml de água e 12% de
maltodextrina (25g), 2 horas antes da operação e realimentação precoce no pós-operatório.7
Apesar de todo o apoio científico, a implementação de um protocolo de abreviação de
jejum tem sido um dos maiores desafios atuais, pois mudar condutas conservadoras requer
grandes mudanças profissionais e na rotina dos serviços.17 Nesse sentido, este estudo tem o
objetivo de avaliar o impacto da abreviação do jejum pré-operatório na recuperação de

pacientes submetidos à cirurgias oncológicas do trato gastrointestinal em um hospital do
interior do Rio Grande do Sul.

MÉTODOS

Estudo transversal, com análise de banco de dados, realizado em um hospital geral e
filantrópico, do interior do Rio Grande do Sul, Brasil, que comporta uma Unidade de
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON). Aprovado por Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) sob número do parecer 04565118.8.0000.5310, o presente trabalho
dispensou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por tratar-se de
levantamento de dados eletrônicos, sem contato direto com os pesquisados.
Incluiu-se pacientes com idade superior à 18 anos, que alimentavam-se
exclusivamente por via oral e que foram submetidos a cirurgia oncológica eletiva do trato
gastrointestinal, independente do estágio clínico, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no
período de junho à outubro de 2019. Após consulta de dados em prontuário eletrônico,
dividiu-se a amostra em dois grupos de acordo com o jejum pré-operatório realizado, uma
vez que, durante o período analisado, foi implementado um protocolo específico. O grupo C
constitui-se por pacientes que realizaram o jejum pré-operatório convencional orientado por
médico cirurgião/anestesista de no mínimo 8 horas, conforme rotina hospitalar e o grupo A,
realizou a abreviação do jejum pré-operatório através do consumo de solução com
maltodextrina, 2 horas antes do horário previsto para o procedimento. Foram excluídos
àqueles que não compareceram ao atendimento nutricional pré operatório para orientação da
abreviação do jejum ou que não tiveram registro, em prontuário, da realização da abreviação
do jejum no período de implementação do protocolo.
Para avaliar o impacto da abreviação do jejum na recuperação pós-operatória,
comparou-se estatisticamente, entre os dois grupos, a ocorrência de complicações anestésicas,
complicações pós-operatórias (êmese, infecção respiratória ou da ferida operatória, íleo
paralítico, fístula, deiscência da anastomose), a primeira glicemia capilar pós-operatória, o
tempo de permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tempo de jejum
pós-operatório, reintervenções cirúrgicas, tempo de internação, reinternações e desfecho (alta
ou óbito).
Além das informações para a análise acima, coletou-se o sexo, idade, escolaridade,
comorbidades prévias, diagnóstico oncológico e tratamento anterior, Índice de Massa
Corporal (IMC), Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) e
percentual de perda de peso nos 6 meses anteriores ao atendimento nutricional.
Os dados foram analisados através de tabelas, estatísticas descritivas e pelos testes
estatísticos de Associação Exato de Fisher e Não-paramétrico Mann-Whitney. Os resultados
foram considerados significativos a um nível de significância máximo de 5% (p0,05) e o
software utilizado para esta análise foi o SPSS versão 22.0.
Protocolo de abreviação de jejum pré-operatório
O protocolo de abreviação de jejum pré-operatório foi elaborado de forma
multiprofissional, com base no projeto ACERTO, para nortear o jejum pré-operatório de

cirurgias eletivas realizadas na instituição, uma vez que este cuidado não seguia as
recomendações atuais. As orientações abrangiam aspectos gerais e específicos, envolvendo
profissionais médicos cirurgiões, anestesistas, nutricionistas, enfermeiros e técnicos de
enfermagem, para a realização do jejum pré-operatório abreviado com a ingestão de 200ml de
solução contendo 12,5% (25g) de maltodextrina, 2 horas antes do procedimento cirúrgico.
Foram contra-indicados, pacientes que apresentaram risco específico de aspiração como
redução do nível de consciência, gastroparesia, obstrução gástrica ou intestinal, incapacidade
de deglutir líquidos e diabetes mellitus descompensado.
Sua execução iniciou-se por encaminhamento médico e/ou busca ativa, conforme
indicação, para atendimento nutricional pré-operatório no ambulatório do UNACON da
instituição. Neste momento, o nutricionista efetuou a entrega da maltodextrina , embalado em
frasco plástico, e orientou tanto verbalmente quanto por escrito, às atribuições do
paciente/familiar e da equipe de enfermagem para que o processo transcorresse corretamente.
Conforme a logística instituída, pacientes com chegada ao hospital próximo ao horário do
procedimento (<2 horas) foram orientados a consumir o produto em casa ou no deslocamento
e, aqueles com chegada a tempo superior, foram instruídos a entregar as orientações recebidas
no atendimento nutricional pré-operatório para a equipe de enfermagem que, por sua vez,
informou a equipe médica assistente para prescrever a dietoterapia, nomeada no sistema
eletrônico como “Dieta- Protocolo de abreviação do jejum”.
De outra forma, pacientes hospitalizados no pré-operatório, que não foram orientados
ambulatorialmente, receberam orientação durante a internação pelo nutricionista do setor. A
dietoterapia foi prescrita por este profissional e pelo médico, para que o produto fosse
dispensado pelo hospital e fornecido ao paciente no horário adequado.
Ao ser admitido no bloco cirúrgico, o paciente seria questionado pela equipe de
enfermagem quanto a execução da abreviação do jejum e, como parte de um check-list de
cuidados perioperatórios instituído pelo hospital, seria registrado explícitamente no
prontuário eletrônico, otimizando a assistência ao paciente.
RESULTADOS
Foram identificados 28 pacientes elegíveis para o estudo, 1 excluído por não ser
orientado quanto ao protocolo e 1 por não tê-lo realizado, restando 26 pacientes, os quais
foram divididos igualmente em dois grupos: grupo A para aqueles que realizaram a
abreviação do jejum pré-operatório e grupo C, jejum convencional.
Os pacientes do grupo C não tiveram registro no prontuário do tempo de jejum
orientado e realizado, portanto, considerou-se jejum superior à 8 horas, conforme rotina da
instituição. De outro modo, os pacientes do grupo A tiveram estas informações descritas em
evoluções multiprofissionais.
A amostra foi composta principalmente por pacientes do sexo masculino (65,4%),
com idade média de 63,9±11,9 anos, com ensino básico completo ou incompleto (84,6%),
com pelo menos uma comorbidade prévia (73%), com diagnóstico de neoplasia de intestino
grosso (61,5%) e que realizaram tratamento oncológico com quimioterapia e/ou radioterapia
antes da cirurgia (50%), conforme apresentado na Tabela 1.
No período de 6 meses anteriores ao atendimento nutricional, houve relato de perda
de peso média de 4,4±7 quilogramas (kg) entre os dois grupos. Identificou-se IMC médio de
27,2±5,3 kg/m², sendo o grupo A associado ao sobrepeso, e o grupo C, a baixo peso e
obesidade (p=0,013). Por outro lado, a ASG-PPP evidenciou que 46,2% dos pacientes

estavam moderadamente desnutridos ou suspeitos de desnutrição, com maior prevalência no
grupo A (61,5 vs. 40%).
Tabela 1. Caracterização da amostra e análise comparativa das variáveis pré-operatórias de
pacientes submetidos a cirurgia oncológica do trato gastrointestinal.
Grupo

Variável
Sexo
Faixa etária
Escolaridade

Comorbidades

Tratamento
Oncológico
prévio

Resposta
Feminino
Masculino
Menos de 60 anos
60 anos ou mais
Não alfabetizado
Ensino Básico
Ensino Superior
Nenhuma
DM
HAS
DPOC
2 ou 3 das acima
Outras
Nenhum
Quimioterapia

n
9
17
8
18
2
22
2
7
1
4
4
6
4
13
8

Total
%
34,6
65,3
30,8
69,2
7,7
84,6
7,7
26,9
3,8
15,4
15,4
23,1
15,4
50
30,8

A

C

n
3
10
4
9
11
2
1
2
3
3
4
6

%
23,1
76,9
30,8
69,2
84,6
15,4
7,7
15,4
23,1
23,1
30,8
46,2

n
6
7
4
9
2
11
6
1
2
1
3
7

%
46,2
53,8
30,8
69,2
15,4
84,6
46,2
7,7
15,4
7,7
23,1
53,8

4

30,8

4

30,8

p
0,411NS
1,000 NS
0,231 NS
0,082 NS

1,000 NS

Quimioradioterapia 5
19,2
3
23,1
2
15,4
Diagnóstico
Esôfago
1
3,8
1
7,7
1,000 NS
oncológico
Gástrico
8
30,8
4
30,8
4
30,8
Pâncreas
1
3,8
1
7,7
Intestino Grosso
16
61,5
8
61,5
8
61,5
IMC
Baixo peso
3
11,5
3
27,3
0,013*
Eutrofia
8
30,8
6
46,2
2
18,2
Sobrepeso
7
26,9
6
46,2
1
9,1
Obesidade
6
23,1
1
7,7
5
45,5
ASG-PPP
Bem nutrido
8
30,8
5
38,5
3
30,0
0,147 NS
Mod. desnutrido ou 12
46,2
8
61,5
4
40,0
suspeito
Grav. desnutrido
3
11,5
3
30,0
NS – não significativo; *significativo p≤0,05
DM: Diabetes Mellitus; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; DPOC: Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica; IMC: Índice de Massa Corporal; ASG-PPP: Avaliação Subjetiva Global
Produzida pelo Próprio Paciente.
A Tabela 2 apresenta as variáveis pós-operatórias quantitativas e demonstra que a
maioria dos pacientes (84,6%) permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no
pós-operatório imediato, sendo o grupo A em menor frequência (10 vs.12 pacientes) e tempo

(43,1 vs. 52,3 horas). O tempo médio de jejum pós operatório foi de 25,5±11,3 horas,
variando 4 horas entre os grupos, sendo maior no grupo A, sem significância estatística. O
primeiro hemoglicoteste (HGT) do pós operatório e o tempo de internação foram semelhantes
entre os grupos, com média de 126,3±25,2mg/dL e 8,3±3,7 dias, respectivamente.
Tabela 2 Comparação das variáveis quantitativas pós-operatórias de pacientes submetidos a
cirurgia oncológica do trato gastrointestinal.
Grupos
Total
A
C
Média±Desvio
Média±Desvi
Média±Desvio
Variável
n Padrão
n o Padrão
n Padrão
p
Tempo UTI
22
48,1±38,9
10 43,1±25,6 12
52,3±48,0
0,974NS
Tempo Jejum PO 26
25,5±11,3
13 27,5±15,5 13
23,5±4,4
0,920 NS
Glicemia (HGT) 22
126,3±25,2
11 127,1±27,6 11
125,5±23,8
0,797 NS
Tempo
26
8,3±3,7
13
7,9±3,5
13
8,7±3,9
internação
0,650 NS
UTI: Unidade de Terapia Intensiva; PO: pós-operatório; HGT: Hemoglicoteste
NS – não significativo
Entre os pacientes que realizaram a abreviação do jejum, 12 (92,3%) tiveram o
horário do consumo da solução registrados no prontuário, possibilitando determinar o tempo
médio real da abreviação de 3,4±2,2 horas.
A retossigmoidectomia foi o procedimento cirúrgico mais realizado (50%) e não
houve registro de complicação anestésica, relacionada a broncoaspiração, durante qualquer
cirurgia. De acordo com a Tabela 3, do primeiro dia de pós-operatório até o sétimo dia após a
alta hospitalar, O grupo A apresentou menor frequência de êmese (15,4 vs. 53,8%), íleo
paralítico (38,5 vs. 46,2 %) e fístula (0 vs. 7,7%) em relação ao grupo C, no entanto, com
associação significativa apenas para êmese (p=0,048). O tempo de internação médio foi de
8,3±3,7dias. Como desfecho clínico, grande parte dos pacientes (84,6%) receberam alta
hospitalar, porém notou-se maior taxa de mortalidade no grupo C (23,1 vs. 7,7%). A
ocorrência de reinternação em até 7 dias após alta hospitalar foi observada somente no grupo
C (30,8%), com associação significativa (p=0,048). Uma parcela (30,8%) dos pacientes
necessitou de nova intervenção cirúrgica,sendo mais prevalente no grupo C (38,5 vs.23,1%).
Tabela 3. Análise comparativa das variáveis operatórias e pós-operatórias de pacientes
submetidos a cirurgia oncológica do trato gastrointestinal.
Grupo
Abreviação
Jejum
Total
Jejum
Convencional
Variável
Resposta
n
%
n
%
n
%
p
Cirurgia
Esofagectomia
1
3,8
1
7,7
Realizada
0,679 NS
Gastrectomia
8
30,8
4 30,8
4
30,8
Retossigmoidectomia 13
50
6 46,2
7
53,8
Outra
4
15,4
2 15,4
2
15,4
Compl.
Sim
Anestésica

Êmese
Infecção
Operatória
Íleo paralítico
Fístula
Deiscência da
anastomose
Outras
Complicações
Desfecho
clínico
Reintervenção
cirúrgica
Reinternação
hospitalar

Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Alta
Óbito
Sim
Não
Sim

26
9
17
4
22
11
15
1
25
1
25
5
21
22
4
8
18
4

100
34,6
65,4
15,4
84,6
42,3
57,7
3,8
96,2
3,8
96,2
19,3
80,8
84,6
15,4
30,8
69,2
15,4

Não
22
84,6
NS – não significativo; *significativo p≤0,05

13
2
11

50
15,4
84,6

3

13
7
6

50
53,8
46,2

23,1

1

7,7

10
5
8
13

76,9
38,5
61,5
100,0

12
6
7
1
12

92,3
46,2
53,8
7,7
92,3

1

7,7

-

-

12

92,3

13

100,0

3

23,1

2

15,4

10

76,9

11

84,6

12

92,3

10

76,9

1

7,7

3

23,1

3

23,1

5

38,5

10

76,9

8

61,5

-

-

4

30,8

13

100,0

9

69,2

0,048*
0,593 NS
1,000 NS
1,000 NS
1,000 NS
1,000 NS
0,593 NS
0,673 NS

0,048*

DISCUSSÃO
A terapia nutricional perioperatória adequada às recomendações vigentes que inclui
orientação e aconselhamento sobre os cuidados nutricionais com intuito de preparar o
paciente para o trauma cirúrgico e facilitar a recuperação pós-operatória, ainda é ignorada por
muitos cirurgiões, tornando-a um grande desafio. 5, 7,17
Durante os atendimentos nutricionais realizados no pré-operatório, a avaliação
nutricional levou em consideração, dentre outros parâmetros, o IMC, o percentual de perda de
peso nos últimos 6 meses e a ASG-PPP. Conforme o primeiro, verificou-se a prevalência de
excesso de peso, no entanto, ao combinar à ASG-PPP, observou-se que os pacientes
apresentavam algum grau ou risco de desnutrição. Isso porque a ASG-PPP avalia vários
aspectos, como a perda de peso, que é considerada um importante indicador de prognóstico
desfavorável da evolução clínica e do estado nutricional, constituindo um sinal clássico de
desnutrição.4
A ocorrência da desnutrição em pacientes com neoplasias gastrointestinais está
relacionada ao impacto negativo no estado nutricional proporcionado pela localização do
tumor e seus efeitos, como também, pela remoção cirúrgica e suas complicações. Os
procedimentos cirúrgicos realizados para estes tipos de câncer frequentemente são de grande
porte e agressivos, necessitando de cuidados intensivos no pós-operatório imediato,
conforme evidenciado neste estudo. 2,20,22,26

Ainda que não estatisticamente significativo, observou-se que os pacientes
submetidos a abreviação do jejum permaneceram por um período menor na UTI, quando
comparado ao grupo do jejum convencional. Dentre os poucos estudos que avaliaram esta
relação, Feguri et al.13 pôde demonstrar a redução de um dia de permanência na UTI de
pacientes submetidos à operação de revascularização do miocárdio, que receberam solução
com maltodextrina, 6 horas e 2 horas antes do procedimento cirúrgico.
Ao pôr em prática a abreviação do jejum, tendo em vista a forte recomendação da
diretriz ACERTO e por ser um dos passos para evitar a desnutrição,5,29 observou-se que o
tempo real da abreviação do jejum foi acima do planejado. Este desafio era esperado pois,
conforme discutido em outros estudos, requer mudanças nas rotinas de serviço e,
principalmente, das condutas conservadoras dos profissionais.5,17
 Ripollés-Melchor et al.25
avaliou a implementação de um protocolo ERAS em pacientes submetidos a cirurgia
colorretal e observou que a abreviação do jejum foi um dos itens com menor conformidade,
apenas (67,5%). Outro estudo realizado em 16 hospitais brasileiros, verificou que o tempo
real de jejum pré-operatório é significativamente maior que o tempo de jejum prescrito,
mesmo nos locais que adotaram as novas diretrizes.6
Para o cuprimento adequado dos tempos acordados e redução de atrasos na
programação, é fundamental a comunicação efetiva entre os setores do hospital e
pacientes/familiares, além de reuniões entre EMTN, equipes de anestesia e de cirurgia para
o estabelecimento adequado do protocolo.29 De Barros et al.8 sugere uma abordagem em
consulta anestésica, que o paciente não exceda o tempo de jejum recomendado por medo ou
insegurança.
Outro princípio para evitar o jejum prolongado e contribuir para o retorno mais breve
do funcionamento do trato gastrointestinal é a terapia nutricional precoce no pós-operatório.28
Conforme o projeto ACERTO, em cirurgias com anastomose digestiva ou esofágica, a dieta
oral ou enteral deve ser iniciada no primeiro dia pós-operatório.7 Em nosso estudo, o grupo A
iniciou a dieta, em média, 4 horas após o grupo C, entretanto, antes de 28 horas de
pós-operatório, contrastando com estudo prospectivo realizado no Ceará, que verificou uma
média de 45,8 horas.11
Com relação ao desfecho da abreviação de jejum mais temido pelas equipes
cirúrgicas, não foi observado a presença de broncoaspiração, resultado similar a outros
estudos, demonstrando, cada vez mais, que esta proposta não aumenta o risco de aspiração
durante as cirurgias, podendo ser indicada com segurança.13, 17,23
Os benefícios na recuperação pós-operatória são pautados na melhora da resposta
metabólica ao trauma através da redução da glicemia e da resistência insulínica.8,17 Este
estudo não observou diferença na glicemia capilar entre os grupos, porém, os valores
encontraram-se dentro do limite máximo ideal no intra-hospitalar de 180mg/dL.21 Weledji et
al.30, ao avaliar 70 pacientes submetidos à cirurgia eletiva, observou que a glicemia capilar
média no primeiro dia de pós-operatório foi significativamente menor naqueles que
abreviaram (123,06 vs. 146,20). De outra forma, ao acrescentar uma fonte proteica à solução
energética, Marcarini et al.17
 constatou uma média da glicemia capilar pós-operatória ainda
menor, 112 mg/dL.
Dentre as complicações pós-operatórias, o Íleo pós-operatório foi a complicação mais
frequente, em ambos os grupos, semelhante a outros estudos4,25 A presença de êmese foi
estatisticamente menor no grupo A, sugerindo a diminuição deste sintoma pela abreviação do
jejum. Ajuzieogu et al.1 randomizaram 90 pacientes submetidos a miomectomia abdominal
em três grupos (abreviação, convencional e placebo) e concluíram que o grupo da abreviação

apresentou menores escores de náuseas e vômitos pós-operatórios, conforme escala visual
analógica.
Em relação a infecções operatórias, observou-se maior prevalência no grupo A,
divergindo da literatura.13,30,,25 As complicações pós-operatórias estão diretamente
relacionadas ao tempo de internação, conforme Da Silva Nunes et al.12
 , quanto menos
complicações, menor o tempo de internação.
Observou-se a redução, ainda que não significativa, de reintervenção cirúrgica (15%),
tempo de permanência hospitalar (1 dia) e, mortalidade (15%), contraposto ao encontrado por
Ripollés-Melchor et al.25
 e Teixeira et al.28
 de 2 e 3 dias para tempo de internação e, 2 e 4%
de mortalidade, respectivamente. Em contrapartida, a abreviação do jejum reduziu
significativamente as readmissões hospitalares e, conforme Reis et al.24
 , pode-se revelar uma
economia com custos de internação e deve ser estimulada em serviços oncológicos no Brasil.
A principal limitação deste estudo foi a utilização de dados retrospectivos, isto por
que os resultados foram dependentes de informações secundárias, extraídas de prontuário
eletrônico, podendo não representar as reais condições analisadas. A exemplo do grupo C,
verificou-se a falta de registro do tempo de jejum pré-operatório orientado e executado.
Outra limitação incluiu o tamanho relativamente pequeno da amostra, em virtude do período
de estudo e da demanda de cirurgias oncológicas eletivas do trato gastrointestinal.Por fim, a
heterogenidade dos procedimentos realizados limitou os resultados, uma vez que incluiram
cirurgias do tratogastrointestinal alto e baixo, com diferentes complexidades e desfechos.
CONCLUSÃO
A implementação do protocolo de abreviação do jejum pré-operatório é factível e
parece ser benéfica em pacientes submetidos à cirurgias oncológicas do trato gastrointestinal.
A administração prévia de líquidos contendo maltodextrina, 2 horas antes do procedimento,
pode acarretar na diminuição significativa de complicações gastrointestinais, como êmese, e
de reinternações hospitalares, além de não provocar complicações anestésicas como
broncoaspiração.
O tempo real de jejum abreviado foi superior ao proposto, portanto, estratégias para
adequação do protocolo são necessárias, com base nas dificuldades a serem discutidas. Com
o objetivo de resultados mais significativos, sugere-se a busca por maior adesão da equipe
multiprofissional e do paciente/familiar e, novos estudos específicos para trato
gastrointestinal alto e baixo.
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