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O jejum pré-operatório foi instituído há muitos anos, no início das práticas anestésicas, para 
garantir o esvaziamento do conteúdo gástrico, evitar bronco-aspiração, vômitos, 
regurgitação, administração de várias drogas para reduzir a acidez gástrica e volume. 
Protocolos de jejum pré-operatório sugerem períodos menores de jejum, principalmente 
para líquidos, permitindo mais conforto aos pacientes, e menor risco de hipoglicemia e 
desidratação, sem aumentar a incidência de aspiração pulmonar perioperatória. O objetivo 
do estudo foi avaliar se o bioproduto à base de água de coco e maltodextrina (ACP Surgery) 
supria as necessidades dos protocolos clínicos de jejum pré-operatório de curta duração do 
projeto ACERTO (Aceleração da Recuperação Total Pós-operatória) com boa tolerância e 
aceitação. Foi realizado um estudo prospectivo, aleatório, controlado e duplo cego em seres 
humanos, em um grupo de 49 pacientes na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, para 
comprovar a eficiência e eficácia do ACP Surgery para atingir as metas e efeitos planejados 
nos protocolos de jejum pré-operatório de curta duração. Os grupos experimentais foram: 
G1 [grupo controle; Nutri Dextrin (Nutrimed, Fortaleza, Ceará); n = 20) e G2 [intervenção; 
ACP Surgery (ACP Biotecnologia, Fortaleza, Ceará; n = 29]. No intervalo entre 10 e 20 
horas da realização da cirurgia, amostra de sangue era colhida de cada paciente e 
encaminhada para o Laboratório de Análises Clínicas do hospital para mensuração dos 
níveis séricos de leucócitos totais, glicose, sódio, potássio e cloro. Os dados foram 
submetidos ao teste t (α = 95%, p > 0,05 e área de rejeição t > 1,96) e expressos em média 
e desvio padrão. Os grupos G1 (Nutri Dextrin) e G2 (ACP Surgery) apresentaram os 
seguintes resultados quanto às análises sanguíneas: leucócitos totais G1 = 11.322,64 + 
5.033,94, e G2 = 11.074,14 + 4.480,35; sódio G1 = 140,8 + 4,14 mEq/l, e G2 = 139,3 + 4,38 
mEq/l; potássio G1 = 4,16 + 0,65 mEq/l, e G2 = 4,18 + 0,47 mEq/l; cloro G1 = 107,4 + 4,69 
mEq/l, e G2 = 107,1 + 6,88 mEq/l; e glicose G1 =130,3 + 39,96 mg/dl, e G2 = 123,9 + 36,47 
mg/dl. Em todas as variáveis estudadas o p > 0,05, portanto, pode-se considerar que os 
produtos Nutri Dextrin e ACP Surgery são equivalentes. A aceitação do ACP Surgery foi de 
97%, sem relatos de pigarro ou náuseas (tolerância de 100%), sem perda de palatabilidade. 
Conclui-se que o bioproduto produzido supriu as necessidades e especificações dos 
protocolos de jejum pré-operatório de curta duração apresentando aceitação e tolerância 
compatível com o produto comercial ao mesmo tempo em que reduziu os custos e facilitou 
a execução do protocolo. 
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The preoperative fasting was instituted many years ago, at the beginning of the anesthetic 
practice, to ensure the emptying of the stomach contents, avoid bronchial aspiration, 
vomiting, regurgitation, administration of various drugs to reduce gastric acidity and volume. 
Preoperative fasting protocols suggest shorter fasting periods especially for liquids, 
providing more comfort to the patient, and less risk of hypoglycemia and dehydration, 
without increasing the incidence of perioperative pulmonary aspiration. The aim of the study 
was to assess whether the bioproduct based on coconut water and maltodextrin (ACP 
Surgery) supplied the needs of clinical trials of ERAS project (Enhanced Recovery After 
Surgery) with good tolerance and acceptance. It was conducted a prospective, randomized, 
controlled, double-blind study in humans with a group of 49 patients at the Santa Casa de 
Misericordia de Fortaleza, to prove the efficiency and effectiveness of ACP Surgery to 
achieve the goals and planned effects on ERAS project. The experimental groups were: G1 
[control group; Nutri Dextrin (Nutrimed, Fortaleza, Ceará); n = 20) and G2 [intervention; ACP 
Surgery (ACP Biotecnologia, Fortaleza, Ceará;. N = 29]. In the interval between 10 and 20 
hours prior to the surgery, blood sample was taken from each patient and sent to the 
Hospital's Laboratory of Clinics Analysis for measurement of serum levels of total 
leukocytes, glucose, sodium, potassium and chlorine. The data were submitted to t test (α 
= 95%, p> 0.05 and t rejection area > 1.96) and expressed as mean and standard deviation. 
The G1 (Nutri Dextrin) and G2 (ACP Surgery) showed the following results regarding blood 
tests: total leukocyte G1 = 11,322.64 + 5,033.94, and G2 = 11,074.14 + 4,480.35; sodium 
G1 = 140.8 + 4.14 mEq/L, and G2 = 139.3 + 4.38 mEq/L; potassium G1 = 4.16 + 0.65 mEq/L, 
and G2 = 4.18 + 0.47 mEq/L; chlorine G1 = 107.4 + 4.69 mEq/L, and G2 = 107.1 + 6.88 
mEq/L; and glucose G1 = 130.3 + 39.96 mg/dL, and G2 = 123.9 + 36.47 mg/dL. In all 
variables p> 0.05, so it can be considered that Nutri Dextrin and ACP Surgery products are 
equivalent. The acceptance of the ACP Surgery was 97%, with no reports of cough or 
nausea (100% tolerance), without loss of palatability. It follows that the produced bioproduct 
met the needs and specifications of preoperative fasting protocols of short duration, showing 
acceptance and tolerance compatible with the commercial product at the same time 
reducing costs and facilitating protocol implement. 
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É evidente a necessidade de se investir em esforços na mudança da cultura hospitalar e 

que a dieta é importante no tratamento do paciente hospitalizado. Alguns protocolos de 

práticas baseadas em evidências relacionados ao cuidado de pacientes cirúrgicos têm 

ganhado destaque nos últimos anos e um dos aspectos abordados por eles é a diminuição 

do tempo de jejum pré-operatório com líquidos claros e ricos em carboidrato até poucas 

horas antes da cirurgia. Existem alimentos para nutrição hospitalar que atendem aos 

protocolos de encurtamento do jejum pré-operatório, contudo, não há alimentos 

desenvolvidos pela indústria brasileira que contemplem a quantidade de carboidrato 

utilizada nos protocolos europeus e, além disso, os produtos oferecidos atualmente não se 

utilizam de fontes naturais ou carregam muitos aditivos em suas formulações. O objetivo do 

estudo foi caracterizar e formular um alimento à base de água de coco atendendo às 

normativas da ANVISA e do Protocolo ACERTO. O produto à base de água de coco 

desidratada e seu processo de produção foi elaborado conforme às recomendações do 

Protocolo ACERTO quanto a quantidade de carboidratos e características do alimento, bem 

como, foi enquadrado pela legislação da ANVISA como uma “mistura em pó para preparo 

de alimentos”. O produto foi caracterizado quanto ao teor de umidade, pH, sólidos solúveis, 

sódio e potássio, validado dentro das normas de controle microbiológico da ANVISA e a 

sua composição centesimal foi determinada. Conclui-se que o produto se enquadra nas 

características de bebidas claras à base de carboidrato (94%) descritas em revisões e 

trabalhos relacionados ao encurtamento do jejum pré-operatório e ainda possui a vantagem 

de ser um produto de fontes naturais e sem adição de substâncias químicas artificiais. 
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It is evident the need to invest in efforts to change the hospital culture and diet is important 

in the treatment of hospitalized patients. Some evidence-based practice protocols related to 

the care of surgical patients have gained prominence in recent years and one of the aspects 

covered by these protocols is the reduction of preoperative fasting time with clear 

carbohydrate-rich liquids until a few hours before surgery. There are products for hospital 

nutrition that comply with the shortening protocols of preoperative fasting, however, there 

are no beverages developed by the Brazilian industry that contemplate the amount of 

carbohydrate used in the European protocols and, in addition, the products currently offered 

are not used from natural sources or carry many additives in their formulations. The objective 

of the study was to characterize and formulate a coconut water-based beverage according 

to the regulations of ANVISA and the ACERTO Protocol. The product based on dehydrated 

coconut water and its production process was elaborated according to the recommendations 

of the ACERTO Protocol regarding the quantity of carbohydrates and characteristics of the 

beverage, as well as, it was framed the ANVISA legislation as a "powdered mixture for food 

preparation". The product was characterized as moisture content, pH, soluble solids, sodium 

and potassium, validated within the microbiological control standards of ANVISA and its 

centesimal composition was determined. It is concluded that the product fits the 

characteristics of carbohydrate-based clear beverages (94%) described in reviews and 

works related to the shortening of preoperative fasting and still has the advantage of being 

a product of natural sources and without addition of artificial chemicals. 
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A recuperação pós-operatória de pacientes submetidos a cirurgias em geral continua sendo 

um grande desafio para o cirurgião moderno, pois a otimização na recuperação implica 

menor tempo de hospitalização e menores custos com o tratamento. Essa dissertação faz 

parte de uma linha de pesquisa que surgiu com o estudo do bioproduto (água de coco em 

pó - ACP) e a percepção de seu potencial como alimento para a saúde. O estudo objetivou 

avaliar a segurança da administração e resposta metabólica ao trauma cirúrgico em 

pacientes que fizeram uso de alimento à base de água de coco e maltodextrina (ACP 

Surgery), em protocolos hospitalares de jejum pré-operatório de curta duração. Foi 

realizado um estudo prospectivo, aleatório, controlado e duplo cego em seres humanos, 

realizado em duas fases: Fase I (G1 = grupo controle, Nutri Dextrin, 20 pacientes; e G2 = 

grupo intervenção, ACP Surgery, 29 pacientes) onde se avaliou a não-maleficência, a 

tolerância e aceitação do produto; Fase II (G1 = grupo controle, Nutri Dextrin, 24 pacientes; 

e G2 = grupo intervenção, ACP Surgery, 50 pacientes), onde se procurou avaliar a 

segurança quanto à administração, o grau de satisfação em relação a sede e os possíveis 

efeitos sobre a resposta metabólica ao estresse cirúrgico. Após a análise dos resultados, 

pôde-se concluir que o produto ACP Surgery demonstrou ser completamente seguro para 

uso em protocolos de jejum pré-operatório, para ser ingerido até duas horas antes de 

qualquer procedimento cirúrgico eletivo ou tipo de anestesia, na forma de bebida 

enriquecida com carboidrato maltodextrina, na quantidade de 50 g, volume de 200 ml e 

osmolaridade de 545 mOsm/Kg H2O. O produto foi ainda capaz de melhorar a sensação de 

sede de pacientes que se encontravam em protocolo de jejum pré-operatório de curta 

duração e, em muitos aspectos avaliados mostrou-se superior a produto existente no 

mercado, quanto a resposta metabólica ao trauma cirúrgico. 
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The postoperative recovery of patients submitted to surgeries in general remains a great 

challenge for the modern surgeon, since the optimization in the recovery implies a shorter 

hospitalization time and lower costs with the treatment. This thesis is part of a line of 

research that came up with the study of the bioproduct (powdered coconut water - ACP) and 

the perception of its potential as a health food. The aim of the study was to evaluate the 

safety of administration and metabolic response to surgical trauma in patients using coconut 

water and maltodextrin (ACP Surgery) in hospital protocols for short-term preoperative 

fasting. A prospective, randomized, controlled, double-blind study in humans was carried 

out in two phases: Phase I (G1 = control group, Nutri Dextrin, 20 patients, and G2 = 

intervention group, ACP Surgery, 29 patients) evaluating the non-maleficence, tolerance 

and acceptance of the product; Phase II (G1 = control group, Nutri Dextrin, 24 patients, and 

G2 = intervention group, ACP Surgery, 50 patients), which sought to evaluate safety 

regarding administration, degree of thirst satisfaction and possible effects on the metabolic 

response to surgical stress. After analyzing the results, it was concluded that the ACP 

Surgery product proved to be completely safe for use in preoperative fasting protocols, to 

be ingested up to two hours before any elective surgical procedure or type of anesthesia, in 

the form of a beverage enriched with carbohydrate maltodextrin in the amount of 50 g, 

volume of 200 ml and osmolarity of 545 mOsm / kg H2O. The product was also able to 

improve the thirst sensation of patients who were in a short-term preoperative fasting 

protocol and in many aspects evaluated was superior to the product on the market, 

regarding the metabolic response to surgical trauma. 
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Por muito tempo, pelo risco de bronco-aspiração, a conduta médica preconizada na véspera 
de cirurgia foi jejum prolongado. Entretanto, nos últimos anos, várias sociedades alteraram 
suas diretrizes, a fim de reduzir o tempo de jejum pré-operatório, oferecendo ao paciente 
bebidas com carboidratos ou líquidos claros antes de cirurgias eletivas. Dessa maneira, um 
ponto importante na segurança dos procedimentos cirúrgicos é reconhecer se o estômago 
está cheio de líquidos ou vazio. Conhecendo as propriedades de hidratação e nutrição da 
água de coco, o estudo buscou a validação de bebidas à base de água de coco e 
maltodextrina pela avaliação do tempo de esvaziamento gástrico através de 
ultrassonografia. O estudo foi prospectivo, tipo ensaio clínico, randomizado, controlado e 
duplo-cego. Vinte e quatro voluntários saudáveis foram recrutados. Na Fase 1 da pesquisa, 
ingeriram 300 ml de uma solução isotônica comercial sabor tangerina (controle). Na Fase 
2, metade ingeriu 300 ml de uma solução isotônica à base de água de coco e maltodextrina 
sabor tangerina (ACP 262), e a outra metade, 300 ml de uma solução hipertônica à base 
de água de coco e maltodextrina sabor tangerina (ACP 545). Em todos os grupos foram 
realizadas ultrassonografias do estômago nos tempos: zero – T0’ (imediatamente após a 
ingestão das soluções), T30’, T60’, T90’, T120’ e T150’. Durante os intervalos os voluntários 
permaneceram sentados, em repouso. Para a análise quantitativa do esvaziamento 
gástrico foram utilizados os métodos de cálculo preconizados por Bolondi, Bouvet e Perlas. 
As glicemias capilares dos voluntários foram aferidas nos tempos T0’ e T60’. Na análise 
qualitativa, no T90’, 52,53%, 27,27% e 18,18% apresentaram estômago vazio no controle, 
ACP 262 e ACP 545, respectivamente; no T120’, 94,18%, 70,00% e 54,44% apresentaram 
estômago vazio no controle, ACP 262 e ACP 545, respectivamente; no T150’, 94,18%, 
70,00% e 90,91% apresentaram estômago vazio no controle, ACP 262 e ACP 545, 
respectivamente. Na avaliação quantitativa foi observado que o volume gástrico 
inicialmente aumenta após a ingesta de cada um dos líquidos, atinge um pico por volta de 
30 min., e posteriormente vai progressivamente reduzindo-se com o passar do tempo. Os 
métodos de cálculo quantitativos de Bolondi, Bouvet e Perlas apresentaram medidas 
semelhantes de volume gástrico (p > 0,05). A glicemia capilar, no T0’, foi de 101,91/94,36, 
105,00 e 88,55 mg/dl, no controle, ACP 262 e ACP545, respectivamente; no T60’ foi de 
101,82/93,82, 100,36 e 112,64 mg/dl, no controle, ACP 262 e ACP 545, respectivamente. 
Conclui-se que o uso de ultrassonografia gástrica é factível, de pouca dificuldade, podendo 
ser realizado rapidamente, minimizando as chances de suspensão de procedimentos 
anestésicos ou gastro-endoscópicos, pois é possível reconhecer com facilidade se o 
estômago se encontra vazio ou cheio. Ao término de 150 min. a maioria das pessoas 
encontram-se com o estômago vazio, com volume estomal residual mínimo. Os resultados 
sugerem que, principalmente a solução ACP 545 pode potencialmente ser utilizada para a 
abreviação do jejum pré-operatório, podendo manter a glicemia em níveis fisiológicos. 
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For a long time, due to the risk of bronchospasm, the medical procedure recommended on 
the eve of surgery was prolonger fasting. However, in recent years, several societies have 
altered their guidelines in order to reduce preoperative fasting time by providing the patient 
with carbohydrate drinks or clear liquids prior to elective surgeries. In this way, an important 
point in the safety of surgical procedures is to recognize whether the stomach is full of liquids 
or void. Knowing the hydration and nutritional properties of coconut water, the study sought 
the validation of coconut water and maltodextrin-based drinks by evaluating the time of 
gastric emptying through ultrasound. The study was prospective, clinical type, randomized, 
controlled and double-blind trial. Twenty-four healthy volunteers were recruited. In Phase 1 
of the research, they ingested 300 mL of commercial isotonic tangerine flavored solution 
(control). In Phase 2, half ingested 300 mL of an isotonic solution based on coconut water 
and maltodextrin tangerine flavored (ACP 262), and the other half, 300 mL of a hypertonic 
solution based on coconut water and maltodextrin tangerine flavored (ACP 545). In all 
groups, stomach ultrasonography was performed at times: zero - T0 '(immediately after 
ingestion of solutions), T30', T60 ', T90', T120 'and T150'. During the intervals, the volunteers 
remained seated, at rest. For the quantitative analysis of gastric emptying, the calculation 
methods recommended by Bolondi, Bouvet and Perlas were used. The capillary glycemia 
of the volunteers was measured at times T0'and T60'. In the qualitative analysis, in the T90', 
52.53%, 27.27% and 18.18% presented empty stomach in the control, ACP 262 and ACP 
545, respectively; in T120', 94.18%, 70.00% and 54.44% presented empty stomach in 
control, ACP 262 and ACP 545, respectively; in the T150', 94.18%, 70.00% and 90.91% 
presented empty stomach in the control, ACP 262 and ACP 545, respectively. In the 
quantitative evaluation, it was observed that the gastric volume initially increases after the 
ingestion of each of the liquids, reaches a peak around 30 min., and later progressively 
decreases with the passage of time. Quantitative methods of Bolondi, Bouvet and Pearls 
presented similar measures of gastric volume (p > 0.05). The capillary glycemia, at T0', was 
101.91 / 94.36, 105.00 and 88.55 mg/dL, in the control, ACP 262 and ACP 545, respectively; 
in T60' was 101.82 / 93.82, 100.36 and 112.64 mg/dL in the control, ACP 262 and ACP 545, 
respectively. It can be concluded that the use of gastric ultrasonography is feasible, with 
little difficulty, and can be performed quickly, minimizing the chances of suspending 
anesthetic or gastro-endoscopic procedures, because it is possible to recognize easily if the 
stomach is empty or full. At the end of 150 min. most people are on an empty stomach with 
minimal residual stomach volume. The results suggest that, mainly, the ACP 545 solution 
can potentially be used for the preoperative fasting abbreviation and can maintain glycemia 
at physiological levels. 
 
Keywords: Gastric emptying. Ultrasonography. Coconut water. Maltodextrin. 
 


