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RESUMO

O jejum prolongado pré-operatório vem sendo questionado devido ao desconforto enfrentado pelos pacientes, aumentando a ansiedade, a 
desidratação, a resistência periférica à insulina, a cetose e a resposta metabólica ao estresse cirúrgico no período perioperatório. O projeto 
ACERTO (Aceleração da Recuperação Total Pós Operatória) visa abreviação do tempo de jejum pré-operatório, onde o paciente realiza abstenção 
de sólidos de 8 a 6 horas antes da cirurgia e que seja prescrito uma bebida com carboidrato (maltodextrina) a 12%, 200ml 2 a 6 horas antes da 
cirurgia, visando aumentar o bem estar do paciente, pois a baixa osmolaridade da solução promove um rápido esvaziamento gástrico, além de 
reduzir a sede, a fome e a ansiedade do paciente, trazendo maior conforto no período pré-operatório e melhor controle glicêmico em até 6 horas 
após a realização de cirurgias cardíacas, sendo contra indicado apenas para pacientes considerados grupos de risco com doenças coexistentes ou 
que interfiram no esvaziamento gástrico como a gestação, o diabetes, a obesidade, a hérnia hiatal, a doença de refluxo gastroesofágico, a 
obstrução intestinal, operações de emergência, alimentação por tubo enteral e pacientes nos quais o manejo das vias aéreas seja difícil. Objetivo 
deste trabalho foi verificar o tempo de jejum praticado em pacientes cirúrgicos, no período pré-operatório e avaliar se as recomendações para 
abreviação do jejum vêm sendo realizadas de acordo com o projeto Aceleração da Recuperação Total Pós Operatória (ACERTO). Metodologia: Foi 
realizado um estudo prospectivo, descritivo, observacional onde se analisou 20 pacientes, 10 idosos e 10 adultos através de um questionário 
padronizado pelo hospital, que englobava o estado nutricional do paciente através da classificação do IMC (índice de massa corporal), o tempo de 
jejum praticado por eles e os sintomas referidos como: fome, ansiedade e fraqueza no período pré-operatório. Resultados: O menor tempo de 
jejum apresentado foi de nove horas e o maior tempo foi de trinta e duas horas de jejum e a média de horas em jejum praticada pelas clínicas 
avaliadas foi de dezessete horas, a abreviação do jejum foi realizada em apenas 10% da população avaliada, no entanto o protocolo foi aplicado 
de forma inadequada por falta de acompanhamento do setor de nutrição e sinalização no mapa das copeiras, o que revelou uma falta de adesão 
ao projeto ACERTO por parte da equipe e dos médicos responsáveis pelas clínicas avaliadas, que optam em adotar protocolos mais convencionais, 
por considerarem mais seguros. Conclusão: A abreviação de jejum é um direito do paciente internado e além de proporcionar bem estar ao 
paciente pode gerar redução do período de internação e consequentemente do custo para o hospital. As recomendações do projeto ACERTO vêm 
sendo aplicada de forma inadequada, havendo necessidade de envolvimento, integração da equipe envolvida nos cuidados do paciente cirúrgico, 
treinamento adequado e melhora na comunicação entre as equipes multidisciplinares, pois esse fator se mostrou fundamental e crucial na 
redução de falhas no processo de aplicação do protocolo do projeto ACERTO.
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