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os corredores hospitalares com os mais 
diversos sintomas. Propor estratégias 
viáveis para essa gestão não é uma 
equação facilmente resolvida. Nesse 
aspecto, a pesquisa acadêmica pode ser 
grande aliada para apresentar opções 
eficientes, testadas e comprovadas nos 
próprios hospitais universitários.

Apontar uma solução para a saúde 
figura entre os principais desafios 
da gestão pública. Estudos 

deixam claro que, além de uma atenção 
à saúde básica e obtenção de recursos 
para novos leitos, é fundamental uma 
gestão inteligente para conseguir, de 
fato, atender às demandas que lotam 

O sincronismo entre a pesquisa e 
o planejamento econômico têm se 
mostrado extremamente profícuo 
e uma saída bastante eficaz para o 
desenvolvimento e a viabilidade das 
políticas públicas de atendimento à 
saúde. Seguindo essa direção, o Núcleo 
de Pesquisa em Gastroenterologia da 

Coordenada pelo diretor da Faculdade de Medicina da UFJF, Júlio Chebli, pesquisa 
resulta em alta hospitalar mais rápido, e, como consequência, economia média anual 
de 80 dias de leito para o Hospital Universitário
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Segurança e menos tempo de 
internação marcam resultados 
de estudos sobre pancreatite

PesqUisA

O gastroenterologista e pesquisador Júlio 
Chebli comemora os resultados do trabalho 
que pode reduzir em um ou dois dias o 
tempo de internação dos pacientes com 
Pancreatite Aguda Leve (PAL)
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Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) desenvolveu, na linha de pesquisa 
sobre Pancreatite, o trabalho que pode 
reduzir em um ou dois dias o tempo de 
internação dos pacientes com Pancreatite 
Aguda Leve (PAL).

O foco do trabalho publicado no “Journal 
of Clinical Gastroenterology”, de grande 
fator de impacto e relevância mundial 
para a área médica, é a redução do 
período de internação sem o aumento 
na recorrência de dores abdominais. 
Para isso, a pesquisa privilegiou o 
processo de realimentação, ou seja, por 
meio da antecipação da prática da dieta 
normal para os pacientes, incluindo o 
que se refere ao conteúdo de gorduras, 
observou-se ser um método seguro e 
que reduz o tempo de hospitalização.

Rapidez na alta hospitalar

Receber alta hospitalar mais rápido 
é objetivo coincidente de médico e 
paciente, principalmente, quando se trata 
de atendimento público. Porém, essa 
notícia inevitavelmente deve vir aliada a 

muita cautela. O trabalho desenvolvido na 
UFJF analisou justamente a segurança e a 
extensão de hospitalização em pacientes 
realimentados com uma dieta sólida 
completa (dieta normal) como a refeição 
inicial após a PAL, quando comparada a 
outras dietas mais restritivas.

O estudo, com duração de quatro anos, 
sendo os dois primeiros para coleta 
de dados e o restante para análises e 
tabulação, reuniu sete pesquisadores da 
UFJF, entre professores e alunos de pós-
graduação e iniciação científica. Desses, 
seis são da Faculdade de Medicina: 
José Maria Moraes, Guilherme Felga, 
Liliana Chebli, Márcio Franco, Carlos 
Augusto Gomes e Pedro Gaburri; e, 
completando o grupo coordenado pelo  
gastroenterologista e professor da UFJF, 
Julio Chebli, o economista Alexandre 
Zanini, responsável pela parte dos dados 
estatísticos.

Seleção aleatória

O processo investigativo consistiu em 
selecionar aleatoriamente pacientes 
com PAL que deram entrada no Hospital 
Universitário (HU) da UFJF. Tais pacientes 
chegam à unidade hospitalar, geralmente 
via emergência, relatando fortes dores 
abdominais e vômitos. Depois de 
diagnosticada a PAL, a indicação é para 
internação imediata. Para o tratamento 
de reabilitação o paciente é submetido 
ao jejum completo, hidratação venosa 
e analgesia. O procedimento é mantido 
até que a dor cesse e o apetite volte 
ao normal, o que em geral acontece 
simultaneamente em um período 
aproximado de três a cinco dias. 

A credibilidade da pesquisa acadêmica 
depende de alguns fatores fundamentais, 
como, neste caso, que o estudo seja 
duplo-cego, ou seja, nem os pacientes 
envolvidos nem os médicos responsáveis 
pela medicação e pela alta hospitalar 
saibam dos testes em trâmite. 

O estudo tem início na fase seguinte, 
quando a dieta oral é reiniciada. 
Tradicionalmente, o tratamento prevê a 
reintrodução inicial de líquidos. Alguns 
dias depois, prescreve-se uma dieta 
pastosa sem gorduras e, por fim, é 
restabelecida a alimentação normal, 
completa, com gorduras. Somente ao 
final desse ciclo, com duração aproximada 
de quatro a cinco dias, caso as dores 
abdominais não voltem, o paciente 
poderá receber alta, sendo fundamental 
que este esteja se alimentando da mesma 
forma que fará em casa.

Esse processo de reintrodução alimentar 
foi definido com base no funcionamento 
fisiológico, já que a gordura é a 
principal responsável por estimular a 
secreção pancreática, causando, entre 
os especialistas, evidente receio à dieta 
contendo gorduras. Por outro lado, 
análises mostraram que o pâncreas no 
estado de pancreatite aguda já está 
com o processo de secreção inibido, 
não fazendo, teoricamente, portanto, 
diferença sobre qual dieta seria adotada.

Testes seguros

A partir desta constatação, o Núcleo de 
pesquisa, liderado por Chebli, considerou 
os testes seguros. Ficou definido, então, 
que 210 pacientes, divididos em três 
grupos, seria um número adequado para 
imprimir confiabilidade aos resultados. 
Para um terço deles foi ministrada a 
realimentação tradicional (primeiro 
liquida, depois pastosa e, por fim, dieta 
normal com gordura); para o segundo 
grupo, a orientação foi que primeiro se 
alimentassem com uma dieta pastosa 
e, posteriormente, reintroduzida a 
alimentação completa; para o último 
grupo, no entanto, indicaram o início 
imediato da ingestão normal de 
alimentos. 

O resultado  revelou que realmente não 
houve diferença nas taxas de recorrência 
de dores abdominais  durante a 
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O trabalho desenvolvido na 
UFJF analisou justamente 
a segurança e a extensão de 
hospitalização em pacientes 
realimentados com uma 
dieta sólida completa (dieta 
normal) como a refeição 
inicial após a PAL, quando 
comparada a outras dietas
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Alimentação: resultados da pesquisa 
garantem que o paciente pode iniciar 
imediatamente a  ingestão normal de 
alimentos, sem qualquer restrição 

realimentação entre os três grupos.
Os pacientes que receberam a dieta 
normal desde o início da realimentação 
ingeriram mais calorias e teor de gorduras 
nos dois primeiros dias, mesmo assim, 
não apresentaram piora do quadro, ou 
seja, recorrência de dores abdominais 
que se destacassem dos outros grupos.  
Segundo Chebli, “o resultado mais 
importante desta pesquisa é que a 
extensão de hospitalização deste terceiro 
grupo foi significantemente menor, 
implicando em vantagem para o paciente 
e também para o hospital”.

A partir dos resultados positivos, o 
procedimento vem sendo adotado 
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no HU/UFJF, o que já representa 
uma disponibilidade de leitos anuais 
em média de 80 dias. Um impacto 
significativo indicando que, de fato, 
estudos como este podem contribuir 
expressivamente para a gestão 
hospitalar. Para os membros do grupo de 
estudos, o sucesso do trabalho se deve 
à dedicação da equipe. Com interesse 
crescente pela pesquisa, o grupo se 
destaca pelas publicações em literaturas 
indexadas, participações em importantes 
congressos da área e uma produção com 
qualidade frequentemente reconhecida 
pela comunidade acadêmica.
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