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RESUMO: As sociedades mundiais de anestesiologia recomendam um tempo de jejum de duas 

horas para líquidos claros, quatro horas para leite materno e seis horas para fórmulas lácteas e 

sólidos. Porém, em muitos hospitais, os pais são orientados a não deixar que as crianças ingiram 

alimentos a partir da meia noite, proporcionando um jejum noturno pré-operatório. Esses 

prolongados períodos de jejum são vistos atualmente como desnecessários, causando até 

mesmo complicações ao paciente como cefaleia, irritabilidade e hipoglicemia. Objetivo: elaborar 
uma proposta de protocolo específico para abreviação de jejum pré-operatório em pediatria, com 

base nos pilares do Projeto ACERTO. Justificativa: adotar uma prática, ainda sem evidências, 

de protocolos específicos em pacientes pediátricos submetidos ao jejum pré-operatório. 

Metodologia: constitui em revisão bibliográfica referenciando as atuais diretrizes das sociedades 

internacionais de anestesiologia, onde para oferta alimentar pré-operatória foi criada uma 

padronização adaptada destas diretrizes e guidelines, de forma a garantir maior segurança a 

equipe cirúrgica no momento da indução anestésica. O local onde o protocolo foi implantado 

situa-se na cidade de Volta Redonda, localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, no Hospital 
UNIMED, pelo Setor de Nutrição, em conjunto com a Equipe Multiprofissional de Terapia 

Nutricional (EMTN). Para a execução do protocolo foram incluídas pacientes crianças até 12 

anos de idade em pré-operatório, selecionadas pela equipe cirúrgica. Resultados: o protocolo 

teve como fluxo de abreviação de jejum antes do procedimento cirúrgico eletivo, uma adaptação 

do esquema 6-4-2, que corresponde a seis horas para oferta de sólidos, quatro horas para 

fórmulas infantis e a cada duas horas, a oferta de líquidos com volumes padronizados por faixa 

etária. Ofertou-se líquido com maltodextrina no sabor uva por solicitação dos anestesistas, para 
que sua coloração pudesse ser diferenciada de alguma secreção ou resíduo gástrico que fosse 

expelido no momento da indução anestésica. Foi realizado um piloto com 190 crianças, sem 

intercorrências que impeçam a implementação do protocolo. Conclusão: a abreviação de jejum 

pré-operatória demonstrou-se segura e pode ter um impacto positivo aos pacientes cirúrgicos 

pediátricos. Apesar dos vários benefícios envolvidos, a equipe enfrentou inúmeros desafios para 

implantação do protocolo, sendo superados através do apoio das lideranças, da disseminação 

do conhecimento e do envolvimento das pessoas. 
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TÍTULO: Abreviação do jejum pré-operatório em pediatria: Implantação de um protocolo 

específico para cirurgias pediátricas.  

 


