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RESUMO:  

A administração de soro no perioperatório é realizada desde 1832, tratando-se 
de prática bastante utilizada em pacientes cirúrgicos. É utilizada para corrigir 
déficit pré-existente devido ao jejum, repor a perda de água insensível durante o 
ato cirúrgico e manter a homeostase de fluidos e eletrólitos. O presente trabalho 
objetiva verificar se há necessidade clínica que justifique a prescrição rotineira 
de soroterapia no pós-operatório de colecistectomias videolaparoscópicas 
(CVL). Pacientes submetidos a CVL eletivas foram avaliados antes da operação 
(M1), no pós-operatório (PO) antes da liberação da dieta (M2) e momentos antes 
da alta hospitalar (M3). Ao final da operação, foram randomizados para os 
grupos: controle (com soro no PO; n=50) e estudo (sem soro no PO; n=50). 
Foram registrados: Apfel Score para cálculo do risco de náuseas e vômitos no 
PO (NVPO), bioimpedância elétrica, peso corporal, volumes de soro no 
perioperatório, volume urinário PO e creatinina plasmática (pré e PO). As 
medianas de tempo de jejum pré-operatório (controle: 12,5 horas; estudo: 12,3 
horas), duração da operação (mediana 65 minutos), jejum PO (controle: 6,3 
horas; estudo: 6,1 horas), jejum total (controle: 20,0 horas; estudo: 19,9 horas) e 
tempo de internação (controle: 23,6 horas; estudo: 23,3 horas) não diferiram 
entre os grupos (p>0,05).  O volume total de soro infundido no perioperatório do 
grupo controle foi de 3000 mL (2704–3963 mL) e no grupo estudo 1600 (1632–
1820 mL) (p<0,05). A variação de peso entre M1–M2 foi similar entre os grupos 
e entre M2-M3 (0,3 vs 0,1 kg; p<0,05) e entre M1-M3 (1,1 vs 0,8 kg; p<0,05) foi 
maior no grupo controle. A oscilação nos percentuais de água extracelular foi 
similar entre os grupos quando comparados os diferentes momentos de aferição 
(p>0,05). Em análise intragrupos houve aumento nos percentuais de água 
extracelular no grupo controle entre M1 e M3 (0,75 ± 1,22%; p < 0,05). Volume 
urinário foi maior no controle (1257 vs 888 mL; p<0,05) e foi positivamente 
correlacionado ao volume de soro infundido (r=0,333). Não houve impacto 
aparente na função renal, pois embora os valores no PO tenham sido maiores 
no grupo controle (0,62 mg/dL vs 0,54 mg/dL; p<0.05), ambos os grupos, que 
tinham níveis iguais de creatinina plasmática no M1 (p>0,05), apresentaram 



redução significativa (controle: redução de 0,86±0,37 mg/dL para 0,63±0,17 
mg/dL; estudo: redução de 0,81±0,16 mg/dL para 0,54±0,17 mg/dL; p<0,05). O 
score de Apfel indicou baixo risco de NVPO com pontuação 2 (controle: 56% 
pacientes; estudo: 60% pacientes), representando 39% de risco para estes 
sintomas (p>0,05), em concordância foi observada ocorrência de 8% e 2% 
(p>0,05). Assim, concluímos que a soroterapia não parece ser necessária no PO 
de pacientes submetidos a CVL, uma vez que o grupo sem soro não teve 
prejuízo das funções vitais, pelo contrário, as taxas de creatinina foram melhores 
e não apresentou ganho de peso, indiretamente relacionado com volume de 
água corporal total.  


