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Introdução
Pacientes submetidos ao jejum perioperatório por diversas vezes são levados a períodos que excedem o recomendado por
protocolos multimodais. Embora não haja evidência para considerar oficialmente o volume gástrico e o pH como fatores de
risco de aspiração e complicações associadas durante a cirurgia, por medo da aspiração do conteúdo gástrico durante
intervenções anestésicas em cirurgias eletivas, limitações pré-operatórias da ingestão oral após meia-noite tornaram-se
comuns. Períodos prolongados podem levar a alteração do potencial hidrogeniônico (pH) e fluxo salivar além ocorrência de
sensação de boca seca e sede. Estudos evidenciam o uso de estratégias para aumento do fluxo salivar e redução da
intensidade e desconforto da sede. Além de estratégias frias, o uso da goma de mascar mentolada tem sido recomendado.
Objetivo
Avaliar o pH e o volume salivar antes e após o uso da goma de mascar mentolada em voluntários saudáveis.
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Método
Estudo quantitativo, quase-experimental do tipo pré-teste e pós teste. Realizado com 45 voluntários saudáveis entre 18 e
60 anos, no período de março a maio de 2019. A amostra da saliva foi coletada seguindo o “método de Spitting”. O
voluntário deveria acumular saliva na boca e cuspir num frasco milimetrado, a cada minuto, antes e após receber a goma
de mascar mentolada, por 10 minutos em cada etapa.
Resultados e Discussão
Na primeira etapa da coleta, a média do pH foi de 7,06, aumentando para 7,42 (p<0,001) após a segunda etapa. O volume
salivar de 5,95ml subiu para 23,13ml (p<0,001). Isso demonstra efeito significativo sobre o pH e volume salivar,
principalmente em decorrência do aumento da estimulação mastigatória.
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Conclusão
O uso da estratégia após oito horas de jejum nos mostra que apesar de os resultados dessa pesquisa serem significativos, a
goma de mascar aumenta o fluxo salivar a ponto de aliviar a boca seca, mas não significa risco para broncoaspirar. Além
disso, atua alcalinizando o ph salivar.
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