
Medicamentos para a prevenção de náuseas e vômitos pós-operatório em 

adultos após anestesia geral 

Drugs for preventing postoperative nausea and vomiting in adults after general 

anaesthesia: an abridged Cochrane network meta-analysis 

 

Náuseas e vômitos são efeitos adversos comuns após anestesia geral sendo que há 

dezenas de drogas antieméticas que podem ser utilizadas para minimizar o problema, 

além de suas combinações. De acordo com o estudo publicado na edição de julho do 

periódico Anaesthesia (Fator de Impacto: 5.739), cerca de 30% da população cirúrgica 

apresenta estes sintomas, enquanto 80% de pacientes de alto risco têm náuseas e 

vômitos. O objetivo do estudo foi comparar a eficácia e segurança dos medicamentos 

e suas associações para nortear a prática clínica.  

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir.  

 

Resumo 

Náuseas e vômitos pós-operatórios são efeitos adversos comuns da anestesia. 

Apesar de dezenas de antieméticos diferentes estarem disponíveis para a 

prática clínica, atualmente não há uma classificação comparativa de eficácia e 

segurança desses medicamentos. Realizamos uma revisão sistemática com 

metanálise de rede para comparar e classificar, em termos de eficácia e 

segurança, as drogas antieméticas isoladamente e suas combinações, incluindo 

antagonistas da 5-hidroxitriptamina3, antagonistas da dopamina-2 e 

antagonistas do receptor da neurocinina-1; corticosteróides; anti-histamínicos; e 

anticolinérgicos usados para prevenir náuseas e vômitos pós-operatórios em 

adultos após anestesia geral. Procuramos sistematicamente por ensaios 

controlados com placebo e randomizados diretos até novembro de 2017 

(atualizados em abril de 2020). Nós avaliamos o quão confiável era a evidência 

utilizando a abordagem Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation (GRADE) e Confidence In Network Meta-Analysis 

(CINeMA) para vômitos dentro de 24 horas do pós-operatório, eventos adversos 

graves, qualquer evento adverso e efeitos colaterais específicos de classes 

medicamentosas. Foram incluídos 585 ensaios (97.516 participantes, 83% 

mulheres) testando 44 drogas em uso isolado e 51 combinações de drogas. O 

risco geral de viés foi avaliado como baixo em apenas 27% dos estudos. Em 282 

ensaios, 29 de 36 combinações de medicamentos e 10 de 28 medicamentos 

isolados reduziram o risco de vômito em pelo menos 20% quando comparado ao 

placebo. Na classificação dos tratamentos, as combinações de medicamentos 

foram geralmente mais eficazes do que os medicamentos isolados. Antagonistas 

do receptor de neurocinina-1 em uso isolado foram tão eficazes quanto outras 

combinações de drogas. Dos 10 medicamentos eficazes, a certeza das 

evidências foi alta para o aprepitante, com razão de risco (IC 95%) 0,26 (0,18–

0,38); ramosetron, 0,44 (0,32–0,59); granisetron, 0,45 (0,38–0,54); 

dexametasona, 0,51 (0,44–0,57); e ondansetron, 0,55 (0,51–0,60). Foi 

moderado para fosaprepitant, 0,06 (0,02–0,21) e droperidol, 0,61 (0,54–0,69). É 

provável que o granissetron e a amisulprida tenham pouco ou nenhum aumento 

em qualquer evento adverso quando comparados ao placebo, enquanto o 

dimenidrinato e a escopolamina podem aumentar o número de pacientes com 



qualquer evento adverso em comparação com o placebo. Até o momento, não 

há evidências convincentes de que outros medicamentos isoladamente afetem 

a incidência de graves ou quaisquer eventos adversos quando comparados ao 

placebo. Entre os efeitos colaterais específicos da classe de drogas, a evidência 

para drogas isoladas geralmente não é convincente. Há evidências convincentes 

sobre o efeito profilático de pelo menos sete medicamentos em uso isolado para 

vômitos pós-operatórios, de modo que estudos futuros investigando esses 

medicamentos provavelmente não alterarão o efeito benéfico estimado. 

Entretanto, ainda há falta de evidências considerável sobre os aspectos de 

segurança que justifiquem uma investigação. 
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