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RESUMO 
 

Introdução: A desnutrição hospitalar atinge, principalmente, os pacientes mais 

vulneráveis, como idosos, oncológicos, cardiopatas e crianças. No ambiente 

hospitalar, os pacientes são submetidos frequentemente a exames e 

procedimentos com necessidade de jejum, agravando o estado nutricional. 

Diretrizes atuais de anestesiologia, grupo ERAS (Enhanced recovery after 

surgery) e projeto ACERTO (Aceleração da recuperação total pós-operatória) 

recomendam o uso de líquidos claros e a abreviação do jejum com 

maltodextrina 2 horas antes do procedimento para reduzir a resistência 

insulínica e a resposta metabólica ao trauma, favorecendo o paciente. 

Objetivo: Monitorar o tempo de jejum de pacientes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos e hemodinâmicos para embasar a criação de 

protocolo institucional de abreviação de jejum. Metodologia: Coleta de dados 

do tipo prospectiva observacional por meio de busca ativa em prontuário, 

realizada nas unidades de internação e de terapia intensiva do Hospital do 

Coração (HCor) de São Paulo, no período de outubro de 2018 e fevereiro de 

2019. Resultados e discussão: A amostra constitui-se de 302 indivíduos (149 

idosos, 129 adultos e 29 crianças), maiores e menores de 18 anos, de ambos 

os gêneros, submetidos a procedimentos cirúrgicos e hemodinâmicos. Destes, 

59% (178) foram submetidos a procedimentos cirúrgicos e 41%, a exames e 

procedimentos hemodinâmicos. Dentre os adultos e idosos, observou-se 14% 

com baixo peso, 42% eutróficos e 44% em sobrepeso e obesidade. 94% dos 

pacientes cirúrgicos permaneceram em jejum por mais de 8 horas com 

variação do tempo de jejum de 6 a 22 horas. Dados estes corroboram com o 

estudo multicêntrico realizado em nove estados do país, que revelou jejum pré-

operatório acima de 8 horas em 75% dos hospitais. O jejum prolongado 



aumenta a resistência à insulina e intensifica o catabolismo proteico decorrente 

do estresse metabólico do trauma. Conclusão: A análise dos dados revelou 

longos períodos de jejum durante a internação hospitalar que pode ter 

consequências negativas no estado nutricional. Esses achados e as 

recomendações atuais embasaram a elaboração de protocolo institucional com 

padronização dos tempos de jejum e abreviação com maltodextrina duas horas 

antes do procedimento. 

 

 


