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RESUMO

O paciente cirúrgico no período pré-operatório aumenta a glicemia devido ao estresse fisiológico e psíquico o que aumenta a taxa basal do 
metabolismo e a necessidade de insulina. A resposta orgânica ao trauma pode levar ao aparecimento ou agravamento de desnutrição pré-
existente. A prescrição de NPO (nada por via oral) nos processos após a meia-noite se devia a crença que quanto maior o tempo de jejum, mais 
vazio o estômago estaria no momento da indução anestésica assim evitaria a aspiração pulmonar. Porém, em meados da década de 80 a 
prescrição de NPO após a meia-noite começou a ser questionada. O primeiro impulso foi o desconforto relatado pelos pacientes junto com a falta 
de evidências de que esta conduta oferecia algum benefício. Acredita-se que pacientes que sejam deixados em jejum para os procedimentos 
cirúrgicos por tempo muito prolongado ou desnecessário pode desenvolver a desnutrição hospitalar, motivo que leva avaliar a frequência de 
jejum e os seus riscos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o tempo de jejum em pacientes submetidos a jejum prolongado em decorrência de 
cirurgia eletiva, associado ao risco para a desnutrição, em um hospital público de Salvador-Bahia.  A amostra foi composta por 1484 pacientes 
submetidos ao jejum para procedimento cirúrgico, sem discriminação de gênero, com idade superior a 18 anos, no período de setembro de 2016 
a março de 2017. Foram verificados os registros de jejum (horário de início e fim do jejum) e motivo de suspensão da cirurgia, caso existisse. O 
risco nutricional dos pacientes foi verificado através dos instrumentos de triagem NRS-2002 (Nutritional Risk Screening) para identificar os 
pacientes que estavam em risco nutricional com idades superiores a 18 anos e inferiores a 60 anos e a MAN (Mini Avaliação Nutricional) para 
diagnosticar o estado nutricional dos pacientes com idades maiores de 60 anos, aplicados até 72 horas da admissão hospitalar. Visando as 
questões éticas, este projeto segue a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e por isso foi enviado previamente ao CONEP – Conselho 
Nacional de Saúde, através da Plataforma Brasil, encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio FIB – Centro Universitário Estácio da 
Bahia, e encontra-se aprovado sob o nº 1.971.134. A análise estatística foi do tipo descritiva. Os resultados demonstraram o intervalo de tempo
em jejum para o preparo para cirurgias vaiou de oito a 23 horas em 2016 e de oito a 22 horas e 2017, contrariando as recomendações das 
Sociedades de Anestesiologia que são semelhantes em todo mundo: 2h para líquidos claros, 4h para leite materno, 6h para outros tipos de leite 
(fórmulas infantis) e refeições leves e 8h para refeições com quantidades significativas de gordura ou carne. Dos indivíduos que ficaram em jejum 
no período estudado, aproximadamente 14% deles tiveram os procedimentos suspensos por motivos como: Erro de Marcação, falta de material, 
falta de Vaga na UTI, instabilidade do paciente, falta de nstrumentador ou de cirurgião, falta de tempo suficiente, ausência de indicaação para 
cirurgia e outros (exames incompletos, paciente fez refeição por conta própria, falta de exames, intercorrências clinicas, exames alterados). 
Considerando a análise dos resultados da NRS-2002, verificou-se que 77,5% realizou apenas a triagem simples; 16,7% dos pacientes encontravam-
se com o estado nutricional debilitado e 5,8% já estavam necessitando de um Suporte Nutricional. Já em relação aos resultados da MAN aplicada 
com os idosos, o risco de desnutrição se fez presente com maior frequência, seguido da desnutrição que ocupou o segundo lugar. Assim, a 
atenção no tempo de jejum é imprescindível para que não seja em um tempo prejudicial ao processo cirúrgico na anestesia, e também tão longo 
pra não prejudicar o paciente no estado nutricional e não gerar ou aumentar a desnutrição.
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