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Objetivos: Verificar o tempo de jejum perioperatório das pacientes que realizaram cesareanas 
em um hospital da cidade de João Pessoa- PB e comparar o tempo de jejum real das parturientes 
com o tempo adequado, à luz do projeto ACERTO. Métodos: Após a aprovação pelo Comitê de 
Ética do Hospital General Edson Ramalho foram avaliadas 60 pacientes submetidas a 
cesareanas entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A coleta foi realizada logo antes da 
indução anestésica através de entrevista oral com as pacientes guiada por uma ficha com 
questões norteadoras. Foram coletados os seguintes dados: idade, altura, peso, horário da 
última ingesta oral, horário do início da cirurgia e orientações quanto ao uso de medicações por 
via oral. No dia seguinte ao procedimento, a paciente foi interrogada quanto ao horário em que 
se realimentou e se apresentou náuseas ou vômitos na realimentação. Foram excluídos os 
pacientes que não atenderam aos critérios de inclusão (maiores de 18 anos e menores de 65 
anos), portadores de doença psiquiátrica e neurológica conhecida. Resultados: Observou-se 
que uma grande parcela da amostra se encontrava entre 18-35 anos (91,6%), com altura 
predominando entre 150-170 centímetros (91,5%) e com peso entre 50 e 80 quilos (84,8%). 
Cerca de 80% das pacientes tinham classificação do estado físico ASA 2. Foi observado que 
16,6% das pacientes se encontravam em jejum para sólidos e 43,3%, em jejum para líquidos, de 
acordo com as recomendações do ACERTO. Cerca de 46,7% das gestantes estavam em jejum 
para líquidos e 26,6% em jejum para sólidos por mais tempo que o recomendado pelo protocolo 
(2-4 horas/6-8 horas, respectivamente). A realimentação de 98,4% das pacientes só se deu em 
8 horas ou mais do final da cirurgia, chamando atenção o fato de 16,6% delas só terem sido 
realimentadas em mais de 16h de pós-operatório. Por último, foi observada uma baixa incidência 
de náuseas e vômitos associados à realimentação (6,6%). Conclusão: O projeto ACERTO já 
demonstrou diversos benefícios na recuperação do paciente cirúrgico nos mais diversos tipos de 
procedimentos, entre eles ginecológicos, que apresentaram resultados bastante satisfatórios 
como a redução da dor pós-operatória moderada a grave, da incidência de náuseas e vômitos e 
da primeira deambulação, contudo, o estudo do jejum das pacientes que realizam cesareanas 
ainda é bastante limitado. O jejum pós-operatório está relacionado a um grande desconforto 
físico e emocional dessas pacientes, que tem suas solicitações de comidas e bebidas negadas 
pela equipe de saúde. Tudo isso prejudica profundamente o laço paciente-equipe e a 
humanização do cuidado. A dificuldade para uniformizar critérios, abandonar práticas antigas e 
acompanhar os resultados das intervenções estão entre os principais desafios.  Há, por fim, a 
necessidade de estudos com maior evidência científica na área da obstetrícia para melhor 
aceitação do protocolo pela equipe de saúde. 


