
Tempo de reintrodução da dieta conforme preconizado na Diretriz de Terapia Nutricional 
no Perioperatório com o desfecho clínico em pacientes pós-cirúrgicos da clínica cirúrgica 
de um hospital público no DF. 

 

INTRODUÇÃO: O jejum pós-operatório prolongado pode agravar a resposta metabólica 
e o estado nutricional, e a reintrodução da dieta no pós-operatório e sua evolução 
progressiva auxiliam na boa recuperação física e funcional do paciente, melhorando a 
resposta ao tratamento cirúrgico. OBJETIVO: Relacionar o tempo de reintrodução da 
dieta conforme preconizado na Diretriz de Terapia Nutricional no Perioperatório com o 
desfecho clínico em pacientes pós-cirúrgicos da clínica cirúrgica de um hospital público 
no DF.MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, 
realizado em um hospital da SES/DF. O grupo estudado foram os pacientes submetidos a 
cirurgia (eletiva ou não) de trato gastrointestinal (TGI) e/ou de órgãos anexos com 
expectativa de permanência maior que 24 horas, em acordo com a pesquisa mediante 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido –TCLE. O período da coleta de 
dados ocorreu do dia 26 de junho a 27 de setembro de 2016. Foram coletados os dados 
admissionais e desfechos no 7º, 14º e 28º dia após a coleta inicial. Na admissão foram 
coletadas informações em prontuário e realizada Avaliação Nutricional Subjetiva Global 
–ASG e NRS 2002. Durante a internação foi averiguado o tempo para o começo da 
reintrodução alimentar e desfechos como alta, óbito, transferência interna (para outra 
unidade do HRSM) ou externa (para outro hospital), reinternação hospitalar, reabordagem 
cirúrgica, deiscência de sutura, infecção da ferida operatória. Os dados foram digitados e 
armazenados no Microsoft Office Excel 2013 e as análises realizadas nos programas Stata 
(versão 13.0). RESULTADOS: Ao analisar o tempo para início da administração da 
dieta, a maioria dos pacientes teve a reintrodução de forma precoce (55%), sendo que 
39,66% ocorreu no mesmo dia após a cirurgia. Em relação ao tempo de reintrodução da 
dieta conforme o tipo de cirurgia , foi possível observar que os que foram submetidos as 
cirurgias como colecistectomia e apendicectomia tiveram a reintrodução de forma 
precoce, enquanto pacientes que foram submetidos a cirurgias de delgado, cólon, gástrica 
e outros tiveram a reintrodução de forma mais tardia, com p<0,001.Os pacientes que 
tiveram reintrodução da dieta de forma precoce tiveram  tempo de internação menor que 
7 dias, enquanto os pacientes que tiveram reintrodução tardia permaneceram mais tempo 
(p<0,01). Aqueles que tiveram a reintrodução precoce apresentaram menor prevalência 
de intercorrências até o 7º, 14º, 28º dia ou mais (p>0,05). CONCLUSÃO: verificou-se 
que a reintrodução ocorre de forma precoce em cirurgias consideradas de menor porte, 
demonstrando que apesar das evidencias científicas ainda há receio dos cirurgiões em 
aplicar tal conduta, sendo ainda, possível afirmar nesta pesquisa que os desfechos 
positivos correlacionam com menor tempo de reintroduçao da dieta no pós-operatório. 

 


