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Objetivos: O Projeto ACERTO (Aceleração da Recuperação Total Pós-operatória) através da 
elaboração de protocolos para o pré, intra e pós-operatório, por meio de uma perspectiva 
multidisciplinar e multiprofissional, objetiva a aceleração da recuperação pós-operatória dos 
pacientes, assegurando o bem-estar dos mesmos. Dentre as condutas abordadas tem-se a 
implementação da abreviação do jejum pré e pós-operatório de forma a conferir maiores 
benefícios ao paciente. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar e avaliar o 
tempo de jejum perioperatório à luz do projeto ACERTO em paciente em hospital da cidade de 
João Pessoa - PB. Métodos: Em visita médica, 24 horas antes do procedimento cirúrgico, com 
presença de paciente e familiares, foi informado sobre os cuidados pré e pós-operatórios a 
serem realizados quanto ao jejum, sendo autorizado por todos. MER, 101 anos, feminina, 
consciente e orientada, sem comorbidades, classificação ASA 2, submetida a tratamento 
cirúrgico de fratura transtrocanteriana de fêmur, feito abreviação de jejum às 5:00 com Fresubin 
(200ml), e cirurgia realizada às 7:00. Procedimento cirúrgico com duração de 1 hora, operado 
por cirurgião habilidoso, com incisão pequena (6-8 cm), sangramento mínimo (200-250 ml) e 
colocação de placa DHS e parafusos deslizante e corticais em fêmur esquerdo. Técnica 
anestésica de raquianestesia com punção única e injeção de Bupivacaína hiperbárica 12,5 mg, 
sem adjuvantes, atingido nível sensitivo em T8. Realizado cuidados de hidratação 
intraoperatória com uso de soluções cristaloide e coloide. Após 2 horas do término da cirurgia, 
paciente ainda em sala de recuperação pós-anestésica, foi ofertado novamente Fresubin 
(200ml). Resultados: Ao primeiro momento, familiares temeram a não realização da cirurgia 
devido à ausência de jejum comumente orientado no referido hospital. Porém após 
informações conforme estabelecidas no projeto ACERTO convenceram-se dos benefícios 
existentes. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências intra-operatórias e 
complicações pós-anestésicas. A paciente relatou ao final do estudo uma grande satisfação 
com a abreviação do tempo de jejum. Conclusão: A abreviação do jejum pré e pós-operatório 
com uso de solução líquida clara e sem resíduos, enriquecida com carboidrato (maltodextrina e 
sacarose) e proteína (proteína do soro do leite), isento de fibras e lipídios, 2 horas antes e após 
o procedimento cirúrgico, determina maior satisfação, menor irritabilidade e menor resposta 
catabólica ao estresse cirúrgico, com consequente melhora da recuperação pós-operatória. 

   

 

 


