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RESUMO
Introdução: O vômito é uma manifestação comum da 

gastroenterite aguda em crianças e adolescentes. Quando não 
tratado, pode ser um obstáculo para a terapia de reidratação 
oral, que é a pedra angular no controle da gastroenterite agu-
da. Ainda são necessárias evidências relativas à segurança e à 
eficácia do uso de antieméticos para vômitos em gastroenterite 
aguda em crianças.

Objetivos: Avaliar a eficácia e a segurança de antieméti-
cos para o vômito induzido por gastroenterite em crianças e 
adolescentes.

Métodos:
Busca por estudos: Os autores buscaram no Cochrane 

Upper Gastrointestinal and Pancreatic Diseases Group Trials 
Register, que contém referências identificadas a partir de am-
plas pesquisas de banco de dados eletrônicos, e realizaram 
também busca manual em revistas relevantes e livros de resu-
mos de conferências. A busca foi refeita e está atualizada até 
20 de julho de 2010.

Critérios de seleção dos estudos: Foram incluídos apenas en-
saios clínicos randomizados (ECR) e quasi-randomizados com-
parando o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis com a não 
utilização de máscara.

Coleta e análise dos dados: Dois revisores extraíram os dados 
independentemente. 

Principais resultados: Foram incluídos 7 estudos envolvendo 
1.020 participantes. O tempo médio para a cessação do vômito 
foi de 0,34 dias a menos com supositório de dimenidrinato em 
comparação com placebo (P = 0,036) (n = 1 estudo). Dados de 
3 estudos comparando ondansetrona oral com placebo mostra-
ram: (a) redução imediata da taxa de internação hospitalar (risco 
relativo [RR] = 0,40; número necessário para tratar [NNT] = 17; 
intervalo de confiança [IC] 95% = 10  a  100), mas nenhuma 

diferença entre as taxas de hospitalização em 72 horas após a 
alta do Departamento de Emergência (DE); (b) redução das 
taxas de reidratação intravenosa, tanto durante a estadia no DE 
(RR = 0,41; NNT = 5; IC95% = 4 a 8) quanto no seguimento 
de 72 horas após a alta da estadia no DE (do pior ao melhor ce-
nário para o ondansetrona: RR = 0,57; NNT = 6; IC 95% = 4 
a 13) e (c) um aumento na proporção de pacientes com a ces-
sação do vômito (RR = 1,34; NNT = 5; IC 95% = 3 a 7). Não 
houve diferença significativa nas taxas de retorno ao médico ou 
de eventos adversos, embora diarreia tenha sido relatada como 
um efeito colateral em quatro dos cinco estudos com ondanse-
trona. Em um estudo da proporção de pacientes com a cessação 
do vômito em 24 horas foi de 58% com ondansetrona intra-
venosa, 17% com placebo e 33% com metoclopramida (valor 
de P = 0,039).

Conclusão: A ondansetrona oral aumentou a proporção 
de pacientes que pararam de vomitar e reduziu o número 
dos que necessitaram de hidratação intravenosa e internação 
imediata. A ondansetrona e a metoclopramida intravenosas 
reduziram o número de episódios de vômitos e de interna-
ção hospitalar, e o supositório de dimenidrinato reduziu a 
duração de vômitos.
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COMENTÁRIOS
Gastroenterites bacterianas e virais são comuns em crianças 

e adolescentes. A terapia de reidratação oral (TRO) é um dos 
principais fundamentos para seu tratamento. Muitos pediatras 
preconizam a introdução de antieméticos para tratamento dos 
vômitos apenas se estiverem impedindo a adequada realização da 
TRO. No Brasil, são notavelmente escassos os trabalhos que in-
vestigam a ação de antieméticos,1,2 e particularmente nas gastro-
enterites. Essa revisão comparou a eficácia de vários antieméticos 
versus placebo ou não tratamento, em vômitos decorrentes de 
gastroenterites agudas na faixa etária pediátrica e na adolescência.

Sete trabalhos publicados de forma apropriada à revisão foram 
incluídos, com um total de 1.020 pacientes. Os autores indicam 
que os sete estudos tinham risco de viés incerto ou alto, alertan-
do para o necessário cuidado ao extrapolar os resultados para a 
clínica. Entre os desfechos estudados, o tempo para cessação dos 
vômitos foi 34% menor em um estudo comparando supositórios 
de dimenitrato com placebo. Dados de três estudos comparando 
ondansetron oral com placebo mostraram redução na taxa de ad-
missão hospitalar imediata (número necessário para tratar, NNT 
de 17), redução na necessidade de hidratação endovenosa duran-
te a permanência na sala de emergência (NNT 5) e após 72 horas 
da alta (NNT 6) e também aumento na proporção de pacientes 
com cessação dos vômitos (NNT 5). Embora a revisão tenha 
mostrado vantagem razoável de ondansetron particularmente 
para evitar a necessidade de hidratação endovenosa e cessação 
dos vômitos, há necessidade de outros estudos, especialmente re-
ferentes a custo-benefício e custo-efetividade, para se obter visão 
mais abrangente da utilidade desses antieméticos no tratamento 
dos vômitos na gastroenterite aguda.
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