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Introdução: Inúmeros recursos terapêuticos são utilizados no período pós-operatório com o intuito 
de reduzir o tempo de internação do paciente e acelerar sua recuperação. O uso da goma de mascar 
com o objetivo de aprimoramento e retorno mais rápido das funções gastrointestinais é um deles. 
Essa ferramenta auxilia no restabelecimento do peristaltismo intestinal após cirurgias abdominais.  
Objetivos: Analisar o uso da goma de mascar como facilitador na diminuição do íleo pós-operatório e 
a evolução clínica pós-operatória em submetidos a cirurgia oncológica colorretal. 
Métodos: Estudo do tipo descritivo-exploratório através da coleta de dados com base em 
informações registradas em prontuário eletrônico de pacientes consecutivamente submetidos a 
cirurgia oncológica colorretal dentro de um protocolo de recuperação acelerada no período entre 
01/01/2018 a 31/12/2018. Todos os pacientes eram avaliados no dia após o procedimento cirúrgico 
pela equipe de Fonoaudiologia e elegíveis ao uso da goma de mascar após análise da deglutição 
através da Escala Funcional de Ingestão por Via Oral (FOIS). Sendo assim, FOIS igual ou superior a 
5 recebiam acompanhamento fonoaudiológico com recurso da goma de mascar em 3 sessões 
diárias, 30 minutos cada, até o momento da alta hospitalar. O restante dos pacientes não eram 
elegíveis (FOIS menor do que 5) a essa técnica. 
Resultados: Foram efetuadas 222 cirurgias oncológicas colorretais e 168 (75.6%) foram elegíveis ao 
recurso terapêutico fonoaudiológico - FOIS igual ou superior a 5. Desses selecionados, 92.2% 
(n=155) aceitaram a goma de mascar durante todo o período de internação,  analisados assim: 
maioria mulheres (n= 87 - 56.1%); média / mediana de idade de 70.5 / 69 anos (mínimo de 51 e 
máximo de 90 anos); uso da goma de mascar em 3 sessões diárias por parte de 98% dos pacientes 
e 84.5% usufruíram-na sempre por 30 minutos em cada sessão; apenas 20% dos pacientes tiveram 
dor e 42% mostraram alguma dificuldade durante a mastigação; 41.9% dos pacientes empregaram o 
método mesmo com prótese dentária; foram observadas náuseas em somente 14% dos casos e 
vômitos em 20%. No quesito recuperação do peristaltismo intestinal, a eliminação de flatos iniciou 
nas primeiras 48 horas após a cirurgia em 91.5% das vezes (em até 24 horas - 61.9% / entre 24-48 
horas - 29.6%), assim como a primeira evacuação ocorreu em até 72 horas (77.4%).   
Conclusão: O uso da goma de mascar como recurso terapêutico fonoaudiológica em pacientes 
submetidos a cirurgia oncológica colorretal é uma intervenção barata e segura. Apresenta boa 
aceitação, baixa taxa de náuseas / vômitos e alto valor na recuperação acelerada da função 
gastrointestinal pós-operatória. 

 

 


