
Introdução  

 

  A encefalopatia induzida 

por Cefepima (cefalosporina de quarta 

geração) em paciente com 

insuficiência renal crônica (IRC) tem 

sido descrita de forma crescente na 

literatura. Como este antimicrobiano é 

muito utilizado no meio hospitalar, a 

incidência deste evento aumente 

gradativamente, sendo de grande 

valia a lembrança do diagnóstico 

supra citado.   

Justificativa 

 
 Diante do uso em grande 

escala da Cefepima e seu efeito ao 

sistema nervoso central , a 

encefalopatia induzida por esta, deve 

ser bem difundida no meio médico , 

afim de que seja sempre considerada 

como diagnóstico diferencial  frente 

quadro clínico de alteração do 

sensório, geralmente associada a 

extrema agitação.  

 

 Objetivos 

 
 Relatar caso de paciente 

portadora de mieloma múltiplo, 

neutropênico febril e com insuficiência 

renal crônica, que evolui com 

encefalopatia após uso de Cefepima. 

Advertir a equipe médica quanto à 

necessidade de ajuste de dose de 

antimicrobiano para a função renal.  
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Delineamento / Métodos 

 
 Este trabalho consiste em 
um relato de caso, com informações 
obtidas através de prontuário, 
anamnese, exame físico e exames 
complementares 

 
Resultados 

 
 Paciente V.L.T.M. M, 78 
anos, sexo feminino, portadora de 
mieloma múltiplo, em QT e IRC não 
dialítica relacionada com a doença. 
Atendida em pronto atendimento com 
quadro de broncopneumonia. Recebeu 
cefepime por quatro dias e evoluiu 
com alteração comportamental súbita, 
agitação psicomotora oscilando com 
apatia. Exames laboratoriais e 
tomografia computadorizada de crânio 
descartaram desordens metabólicas e 
alteração estrutural no sistema 
nervoso central. Desta forma, 
suspende-se Cefalosporina, fato que 

coincidiu com melhora clínica 
importante da paciente. Ficando assim 
claro o diagnóstico de encefalopatia 
induzida por Cefepima. 
 

Discussão 
 

 As cefalosporina são 
antibióticos de largo espectro utilizados 
desde a década de 60, e apresentam  
nota de segurança favorável. Sendo 
uma porcentagem pequena de 
pacientes que apresentam efeitos 
adversos sobre o sistema nervoso. 
Porém, o diagnóstico de encefalopatia 
induzida por Cefepima deve ser 
pensado durante avaliação de 
pacientes com alteração neurológica , 
sobretudo naqueles com alteração de 
função renal em uso do 
antimicrobiano.  
 
  
 
 
 



 
Conclusões / Considerações finais 

 

 Cefepime é um medicamento 

com potencial neurotóxico. Portanto, os 

médicos devem ficar atentos a essa 

possibilidade de diagnóstico diferencial 

diante de um paciente com alteração 

súbita do comportamento, 

especialmente, naqueles que possuem 

IRC. Desta forma, o conhecimento 

dessa complicação é determinante 

para resolução do quadro, pois, 

geralmente, a suspensão do 

antimicrobiano leva a evidente melhora 

clinica.   
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