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1. OBJETIVO: 
 
O objetivo desse protocolo de rotina é orientar e padronizar uma estratégia para a 
prevenção e o tratamento de náuseas e vômitos no pós-operatório. 
 
2. ABRANGÊNCIA: 
 
BP Paulista – Anestesiologia clínica. Setor de Pré-anestésico e Centro Cirúrgico 
 
3. GLOSSÁRIO:  
 
NVPO – Náusea e vômitos no pós-operatório 
NVPA – Náusea e Vomito Pós Alta Hospitalar 
NVPQ - Náuseas e Vômitos Pós Quimioterapia 
 
4. APLICABILIDADE: 
 
Pacientes com mais de 18 anos submetidos a qualquer tipo de procedimento cirúrgico. 
 
5. INSTRUÇÕES: 
Várias evidências foram publicadas na área de náuseas e vômitos pós-operatórios 
(NVPO), os múltiplos estudos realizados permitiram conscientizar os médicos sobre o 
problema, assim como desenvolver escalas de prognóstico, protocolos e até sistemas de 
alerta automático na história médica para nos lembrar que o paciente está sob risco de 
NVPO. 
Apesar dos progressos nas estratégias de prevenção e do tratamento da NVPO eles não 
garante sempre o sucesso. Estratégias mais elaboradas devem ser empregada nos 
pacientes de alto risco de NVPO, nas cirurgias altamente emetogênicas e nos 
procedimentos cirúrgicos em que qualquer episódio de NVPO representa um alto risco de 
complicações (esofagoplastias, otoplastias entre outras(1). 
Na população cirúrgica geral, a incidência de NVPO é de cerca de 25% a 30%, podendo 
aumentar até 80% em populações de alto risco de NVPO que não recebem qualquer 
profilaxia. A incidência de NVPO em pacientes de alto risco ainda é muito elevada mesmo 
na presença de profilaxia (60%), isso afeta a recuperação desse grupo de pacientes na 
medida em que interfere no sono e no início da alimentação. 
O primeiro passo é enquadrar o paciente nos dois fatores de atenção, que são: alto risco 
de NVPO (escala de Apfel) e as cirurgia emetogênica ou de alto risco de complicação na 
presença de NVPO. 
Fluxogramas de estratégias para abordagem destes pacientes foi elaborado e estratifica 
nível de prevenção/tratamento a ser recebido, de modo a evitar uso excessivo de fármaco 
e seus efeitos adversos versus NVPO que impactam na satisfação do paciente e, como 
visto, podem acarretar complicações(2, 3). 
A fisiopatologia da NVPO é intricada e foge ao escopo deste protocolo, mas o seu 
entendimento é fundamental na escolha das medicações. 



 

Protocolo 

PREVENÇÃO DE NÁUSEAS E VÔMITOS PÓS -
OPERATÓRIOS 

 

 

CÓPIA CONTROLADA – REPRODUÇÃO PROIBIDA 

Um outro ponto importante é que NVPO podem ser diferenciados de forma temporal em 
NVPO – Náusea e Vômitos no Pós Operatório - que ocorre nas primeiras 48 horas e 
NVPA – Náusea e Vomito Pós Alta Hospitalar - que ocorre usualmente após as 48 horas 
da cirurgia, quando a maioria dos pacientes já recebeu alta hospitalar(4). O emprego de 
opóides é um fator prevalente entre as causas de NVPO(5, 6). 
Ressalta-se que esse protocolo tem como objetivo as estratégias voltadas aos fatores de 
risco conhecidos e escalas de prognóstico que são válidos no caso de NVPO e que não 
são validos para NVPA. 
 
Passo 1 – Classificar os fatores de risco de NVPO 
 
Fatores gerais 

• Sexo feminino (pontuação 1) 

• Jovem (pontuação 1) 

• História de NVPO prévia (pontuação 1) 

• História de Náuseas e Vômitos Pós Quimioterapia (NVPQ) (pontuação 1) 

• Analgesia planejada pós-operatória com opióide venoso (pontuação 1) 

• Não fumante (pontuação 1) 
 
Fatores relacionados à cirurgia 

• Otoplastia (pontuação 3) 

• Implante coclear (pontuação 3) 

• Craniotomias com o paciente acordado (pontuação 3) 

• Cirurgias esofágicas via torácica ou abdominal (pontuação 3) 

• Abdominoplastias (pontuação 3) 
 
 
 
Passo 2 – Estratégias gerais para diminuir o risco 
 

• Minimizar o uso de óxido nitroso, anestésicos halogenados, opióides venosos e 
altas doses de neostigmine. 

• Considerar anestesia poupadora de opióide e analgesia multimodal. 

• Considerar anestesia locoregional se aplicável. 

• Hidratação adequada 

• Acuponto PC6 (acumpuntura) 
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Passo 3 – Algoritmo de profilaxia baseada no risco 
 
 
 

 
 
 
 
(*)  Atenção: usualmente não significa obrigatoriamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Classificação de RIsco

Baseado no passo 1
Risco de NVPO

Pontuação 0

(sem risco)

Utilizar 1 estratégia de 
prevenção de NVPO

usulamente(*) ondasetrona

Pontuação 1

(baixo risco)

Utilizar 2 estratégias de 
prevenção de NVPO

usulamente(*) ondasetrona 
e dexametasona

Pontuação 2

(risco intermediário)

Utilizar 3 estratégias de prevenção de NVPO

usualmente(*) ondasetrona, dexametasona e 
metaclopramida

Pontuação igual ou maior que 3

(alto risco ou cirurgias de elevada 
complicação se ocorrer NVPO)

Utilizar todas as estratégias
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Estratégias Farmacológicas Disponíveis: 
 
Verificar sempre a presença de contraindicações a  determinados fármacos ou Alergias. 

 
 
 

Início da cirurgia 

Corticosteróides 
1. Dexametasona 4 a 8 mg intravenoso 

Anticolinérgico 
1. Escopolamina 20 mg intravenoso 

Inibidores NK1 
1. Aprepitano 40 mg oral 

No final da cirurgia 

Antagonistas serotoninérgicos 
1. Ondasetrona 4 a 8 mg intravenos 
2. Palonosetrona 0,075 a 0,1 mg intravenoso 

Antagonista dopaminérgicos 
1. Metoclopramida 10 mg intravenoso 
2. Droperidol 0,5 a 1,25 mg intravenoso 

Antagonista histaminérgico 
1. Difenidramina 75 a 100 mg intravenoso 
2. Prometazina 6 a 8 mg intravenoso 

 

Fármacos de resgate 
1. Evitar o uso de um fármaco já utilizado 
2. Propofol 10 a 20 mg intravenoso 
3. Midazolam 2 a 4 mg intravenoso 

 
 
 
 
6. GERENCIADO: 
 
Não se aplica 
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8. ANEXOS: 
 
Não se aplica 
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