
 

 

Esteroides para reduzir o impacto no delírio pós-operatório: estudo de 

viabilidade duplo-encoberto, randomizado e controlado por placebo  

 

Steroids to reduce the impact on delirium (STRIDE): a double-blind, randomised, 

placebo-controlled feasibility trial of pre-operative dexamethasone in people with hip 

fracture 

 

O delírio pós-operatório é definido como uma mudança aguda de consciência, atenção, 

cognição e percepção; e é uma complicação significativa após cirurgia de fratura de 

quadril. Além disso, o sintoma é associado a uma estadia hospitalar prolongada, 

diminuição da cognição pós-operatória e um aumento da taxa de mortalidade. As 

causas são multifatoriais e a incidência varia entre 10% e 62% dependendo do critério 

utilizado, segundo estudo publicado na edição de agosto do periódico Anaesthesia 

(Fator de Impacto: 5.739). O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade e eficácia da 

dexametasona administrada o quanto antes após a admissão hospitalar por fratura de 

quadril. 

 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir:  

 
 
Resumo 
 
A neuroinflamação pode ser importante na patogênese do delírio pós-operatório 
após cirurgia de fratura de quadril. Estudos têm sugerido um papel em potencial 
dos esteroides na redução do delírio pós-operatório, no entanto, a eficácia e 
segurança da dexametasona em altas doses pré-operatórias nesta população 
específica são desconhecidas. A realização de tal estudo pode ser desafiadora, 
considerando o envolvimento da equipe multiprofissional e o caráter emergencial 
da cirurgia. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade e eficácia da 
dexametasona administrada o mais cedo possível após a admissão hospitalar 
por fratura de quadril, além de informar se um estudo complementar seria 
necessário. Este estudo de centro único, randomizado, duplo-encoberto e 
controlado por placebo, alocou aleatoriamente 79 participantes submetidos à 

cirurgia de fratura de quadril para receber 20 mg de dexametasona ou placebo 
no pré-operatório. As taxas de elegibilidade e recrutamento, o momento da 
intervenção e os eventos adversos foram registrados. A incidência e a gravidade 
do delírio pós-operatório foram avaliadas usando a ferramenta de triagem 4AT 
delirium e a Memorial Delirium Assessment Scale. Dor pós-operatória, tempo de 
internação e mortalidade também foram avaliados. A taxa de elegibilidade para 
inclusão foi de 178/527 (34%), sendo que 57/178 (32%) dos pacientes elegíveis 
foram ao hospital quando nenhum pesquisador estava disponível (por exemplo, 
após o expediente, fins de semana e feriados). O recrutamento foi limitado 
principalmente por questões éticas (não incluindo pacientes com cognição 
prejudicada) e falta de pessoal nos finais de semana. A mediana do tempo  (IQR 
[variação]) desde a admissão no departamento de emergência até a 
administração do medicamento foi de 13,3 (5,9–17,6 [1,8–139,6]) horas. Houve 
diferença significativa nos escores de gravidade do delírio pós-operatório 
favorecendo o grupo da dexametasona: mediana (IQR [variação]) 5 (3-6 [3-7]) 
versus 9 (6-13 [5-14]) no grupo que recebeu placebo, com a probabilidade de 
superioridade no  tamanho do efeito sendo 0,89, p = 0,010. A incidência não foi 
diferente entre os grupos: 6/40 (15%) no grupo dexametasona versus 9/39 (23%) 
no grupo placebo, risco relativo (IC 95%) 0,65 (0,22-1,65), p = 0,360). Um estudo 
randomizado controlado maior é viável e, idealmente, deve incluir pessoas com 



 

 

deficiência cognitiva existente, uma cobertura de sete dias por semana e um 
design multicêntrico. 
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