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RESUMO 
 
Introdução: Quando extenso, o tempo de permanência em jejum no pré e no pós-operatório 

prejudica a recuperação do paciente cirúrgico. Devido a isso e com o intuito de acelerar a 

recuperação do paciente, protocolos para abreviação do período de jejum foram criados. A 

abreviação do jejum é alcançada com inserção de bebidas que contenham carboidratos 
contendo ou não imunonutrientes, até duas horas antes do procedimento. Aliado a isto, a 

avaliação do estado nutricional do paciente cirúrgico possibilita uma intervenção nutricional 

eficaz e corrobora com a manutenção clínica favorável do paciente. Objetivo: Avaliar o tempo 

de jejum perioperatório de pacientes internados em um hospital geral de Curitiba, PR. Métodos: 
Estudo de carácter descritivo e retrospectivo, composto por dados coletados dos prontuários do 

Serviço de Nutrição no período segundo semestre de 2018. Foram incluídos na pesquisa 

pacientes adultos admitidos no hospital para realização de procedimento cirúrgico com tempo de 

jejum pré e pós-operatório anotado no prontuário. Foram coletados dos prontuários dados sobre 
idade, sexo, especialidade cirúrgica, tempo de jejum pré-operatório, tempo de jejum entre a 

última e a primeira refeição realizada após a cirurgia, resultado de triagem nutricional e índice de 

massa corporal (IMC). Análise descritiva e Correlação de Spearmann foram aplicados. 

Resultados: A amostra consistiu de 45 pacientes com média de idade de 49±18,5 anos e 

predomínio (64%, n=20) do sexo feminino. Das especialidades atendidas, 38% (n=17) eram de 

ortopedia, seguida da área de urologia e aparelho digestivo (20%, n=9; 18%, n=9, 

respectivamente). De acordo com a NRS 2002, 100% (n=45) não apresentaram risco nutricional 
e o índice de massa corporal (IMC) foi de 27,56±5,4 Kg/m2. O tempo médio de jejum 

perioperatório foi de 11,7±3,0 horas e o tempo que compreendeu o tempo entre a última refeição 

e a primeira refeição após a cirurgia foi de 18,6±6,4 horas. As cirurgias do aparelho digestivo 

tiveram jejum médio de 23,5±11,2 horas, enquanto as demais cirurgias 17,3±3,9 horas. A análise 



estatística não demonstrou associação entre o estado nutricional e o tempo de jejum (r=-0,08; 

p>0,05). Conclusão: O tempo de jejum perioperatório foi prolongado em comparação ao 

proposto pelo protocolo de abreviação do tempo de jejum, situação esta que pode acarretar 

déficit do estado nutricional dos pacientes. Embora protocolos de abreviação do jejum estejam 

bem estabelecidos, dificuldades para a implementação ainda são encontradas na prática clínica. 

Estratégias que engajem a equipe cirúrgica e nutricional na adoção desses protocolos devem 
ser consideradas. 


