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Introdução
Abreviação do jejum com carboidrato (ERAS e ACERTO);
Benefícios como melhora da resposta do paciente ao trauma cirúrgico;
Outros benefícios como redução de intensidade e desconforto da sede.
Objetivo
Avaliar o efeito do picolé de carboidrato e da solução de carboidrato em comparação com o jejum,
sobre a intensidade e desconforto da sede no pré-operatório.
Descritores: Jejum. Carboidrato. Sede. Cuidados pré-operatórios. Enfermagem perioperatória.
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Método

Grupo Controle
(jejum convencional)

Grupo Solução
Grupo Picolé
(100 ml de maltodextrina pó (100 ml de maltodextrina pó
(12,5%, diluído em água
(12,5%, diluído em água
Temp. ambiente).
Congelado no formato de picolé).

Resultados
-O teste de Shapiro- Wilk - distribuição anormal da amostra.
-Kruskal- Wallis - melhora nos dois grupos que receberam intervenção
(intensidade da sede, desconfortos da sede , p<0,001).

Ensaio
clínico
controlado
randomizado, realizado em hospital
no sul do Brasil, no período de maio
a setembro de 2019. Amostra de 60
pacientes em período pré-operatório
com cirurgia eletiva agendada para
período da tarde. Participantes entre
18 a 60 anos, aleatorizados em três
grupos. Foram avaliados quanto a
intensidade da sede pela Escala
Verbal
Numérica
(EVN)
e
desconforto da sede pela Escala de
Desconforto da Sede Perioperatória
(EDESP). As escalas para mensuração
foram aplicadas antes e após a
intervenção nos três grupos com um
intervalo de 30 minutos.
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Comparação do GSC, GPC em relação ao
GC, sobre a intensidade da sede
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Teste de comparações múltiplaspicolé de carboidrato X grupo controle
(intensidade final da sede (p= 0,084),
D de Cohen forte (0,94)

O uso de carboidrato na forma de picolé ou solução foi
efetivo –
(reduziu significativamente o desconforto da sede X
grupo controle.
D de Cohen efeitos fortes - grupo solução e o grupo
picolé (0,99 e 1,14).
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Conclusão
Os dois grupos que receberam abreviação do jejum com carboidrato apresentaram
redução no desconforto da sede quando comparados ao grupo controle.
O picolé de carboidrato mostrou-se mais efetivo apresentando redução na
intensidade e desconforto da sede em comparação ao grupo controle (jejum).
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