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Local: Hospital Sancta Maggiore Higienópolis - Prevent Senior (São Paulo - SP) 

Introdução: Ocorreu uma mudança quanto ao tempo de jejum pré-operatório em cirurgia 
oncológica nos últimos anos. Atualmente sabemos que há segurança na administração de 
líquidos claros até 2h antes do procedimento cirúrgico. A abreviação do jejum oferece uma 
redução do catabolismo protéico, diminui a produção de fatores inflamatórios e possibilita 
melhores resultados cirúrgicos com menor morbidade e mortalidade. É essencial dentro de 
protocolos de recuperação acelerada em cirurgia oncológica. 

Objetivos: Analisar o número de pacientes submetidos a cirurgias oncológicas eletivas que  
realizaram o protocolo de abreviação do jejum pré-operatório no serviço de cirurgia oncológica 
do hospital Sancta Maggiore Higienópolis com relação ao número de pacientes elegíveis, 
percentual de adesão ao protocolo, tempo absoluto de jejum e cumprimento do tempo máximo 
de 4 (quatro) horas de jejum. 

Métodos: estudo descritivo, longitudinal, retrospectivo através da coleta de dados dos pacientes 
submetidos a cirurgias oncológicas eletivas no período de abril de 2018 até janeiro de 2019. A 
elegibilidade do paciente para o protocolo de abreviação do jejum pré-operatório é realizada pelo 
cirurgião oncológico no momento do agendamento da cirurgia. Os pacientes recebem 25 gramas 
de maltodextrina diluídos em 180 mililitros (ml) de líquidos claros (chá ou água). A solução é 
preparada pela equipe de nutrição e administrada sob supervisão da equipe de enfermagem 2 
horas antes do horário previsto da operação. 

Resultados: Foram elegíveis 752 pacientes (87%) em um total de 864 cirurgias eletivas 
realizadas em nosso serviço. A média e a mediana mensal foram de 75 pacientes. Em relação a 
percentual de adesão ao protocolo e administração da maltodextrina, a média foi 95.6% e 
mediana de 97.3% dos pacientes. No dois últimos meses do período estudado observou-se 
100% de adesão. O tempo médio de jejum foi de 3,57 horas e o mediano 3,36 horas. Sobre o 
cumprimento do tempo máximo de jejum em 4 horas, a média foi de 75,4% e mediana foi de 
76,5% (min. 62% e max. 87,1%  dos pacientes mensalmente).  

Conclusão: Foi observada ampla adesão ao protocolo de abreviação do jejum pré-operatório 
por parte dos pacientes e da equipe multidisciplinar. Evitou-se o jejum prejudicial acima de 4 
horas na maioria da população analisada, possibilitando inserção em protocolos de recuperação 
acelerada com possível impacto favorável nos desfechos cirúrgicos. 

 


