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Objetivo: Avaliar alterações cognitivas e neuropsiquiátricas, e associações com parâmetros 

clínicos em pacientes com sepse grave ou choque séptico, internados em UTI. Método: 

Pacientes elegíveis foram submetidos a testes cognitivos e neuropsiquiátricos: fluência verbal, 

nomeação de Boston, teste de memória, reconhecimento e evocação de lista de palavras, 

teste e evocação de praxia construtiva, teste de trilhas (A/B), mini exame do estado mental 

(MEEM), inventário de depressão de Beck (IDB), inventário de ansiedade de Beck, IQCODE-BR 

e inventário neuropsiquiátrico de Cummings (INC). Foram realizadas análises de correlação 

entre os testes, escore APACHE II e dose acumulada de drogas utilizadas na internação. 

Resultados: Foram avaliados 31 pacientes (M/F 13/18; idade média 48,9), 18 (58,1%) com 

choque séptico. O escore médio (±DP) do APACHE II foi de 15,64±1,38, correlacionando-se 

negativamente com MEEM (r=-0,449), lista de palavras (r=-0,595), reconhecimento (r=-0,526) 

e evocação de lista de palavras (r=-0,487). Foram encontradas correlações negativas entre 

cognição com as doses acumuladas de drogas vasoativas: noradrenalina e Nomeação de 

Boston (r=-0,349), dobutamina e MEEM; e evocação de praxia (r=-0,303 e r=-0,414, 

respectivamente). A dose de haloperidol se correlacionou com os escores neuropsiquiátricos 

IDB, IQCODE e INC (r=0,315, r=0,482 e 0,516, respectivamente); e negativamente com 

Nomeação de Boston, MEEM, reconhecimento de lista de palavras e teste de trilhas A (r=-

0,521, r=-0,469, r=-0,351 e r=0,404, respectivamente). Não foram encontradas correlações 

entre doses de midazolam ou fentanil com qualquer teste cognitivo ou neuropsiquiátrico. 

Conclusão: Pacientes com sepse grave ou choque séptico apresentam alterações cognitivas 

24h após alta de UTI. O escore APACHE II, assim como a dose de drogas vasoativas e 

antipsicóticos associam-se com desempenho cognitivo e/ou neuropsiquiátrico dos pacientes. 


