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Introdução: A agenesia da Veia Cava Inferior (VCI) é uma anomalia extremamente rara, podendo resultar de 
uma disgenesia durante a embriogênese ou uma trombose intrauterina/perinatal. Ainda assim, é responsável 
por até 9,7% dos casos de Trombose Venosa Profunda (TVP) idiopática em menores de 30 anos. Descrição do 
caso: Menina, filha de mãe hipertensa e diabética em uso de insulina com controle irregular, que não realizou 
pré-natal. Paciente nascida de parto cesáreo, Índice de Apgar 8/8, idade gestacional por capurro imediato 
33 semanas e 5 dias. Evoluiu com queda de saturação e taquipneia, sendo internada em Unidade de Terapia 
Intensiva, necessitando de Oxigenioterapia por cateter nasal. Ecocardiograma evidenciou pequena Comunica-
ção Interatrial “Ostium Secundum” de 2,8 mm, além de ausência de VCI, com provável drenagem venosa por 
sistema Ázigos e leve hipertensão pulmonar. Iniciou Furosemida. Após boa evolução, foi encaminhada para 
enfermaria, de onde recebeu alta em evolução clínica satisfatória, para seguimento ambulatorial. Discussão: 
A agenesia congênita de VCI tem prevalência incerta, divergindo na literatura entre 0,005% a 8,7%. Além de 
rara, geralmente é assintomática devido à presença de circulação colateral, o que torna difícil o diagnóstico 
precoce. No caso apresentado, a compensação ocorreu a partir do sistema Ázigos. Assim, a patologia é frequen-
temente descoberta acidentalmente, por exames de imagem e/ou procedimentos cirúrgicos abdominais. Em 
casos sintomáticos, pode causar estase venosa crônica, comprometimento do retorno venoso e hipertensão 
venosa, tornando-se importante fator de risco para TVP. Conclusão: Rara em crianças, a ausência de VCI pode 
trazer sérias complicações futuras, pois não há tratamento padrão. Dessa forma, o diagnóstico precoce torna-se 
imprescindível ao melhor prognóstico.
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Introdução: A Vancomicina é antibiótico glicopeptídico usado no tratamento de infecções por germes gram-
positivos, incluindo Staphylococcus aureus resistente à Meticilina (MRSA). Os efeitos adversos mais comuns 
são flebite, erupção cutânea, nefrotoxicidade e ototoxicidade. Descrição do caso: Menino, 4 anos, realizou 
apendicectomia por Apendicite purulenta e supurada. Recebeu Ceftriaxona e Metronidazol, inicialmente, sendo 
associado Amicacina por persistência de febre e piora laboratorial, em 4º dia de pós-operatório (PO). No 5º dia 
de PO, em nova Tomografia de abdome, evidenciou-se coleção infra-hepática e derrame pleural com atelectasia 
pulmonar à direita, necessitando de drenagem torácica fechada em selo d´água e feito troca de antibiotico-
terapia por Piperacilina com Tazobactam e Vancomicina. Seguiu apresentando febre de até 37,9 ºC durante 
a internação, sem nenhum sinal clínico, laboratorial e radiológico de infecção, sendo atribuída a febre ao uso 
prolongado da Vancomicina. Discussão: A febre relacionada ao uso de Vancomicina foi observada em cerca de 
9% dos casos, sendo um achado incomum, tanto endovenoso, quanto via oral (apresentação não encontrada 
no Brasil). Em algumas situações, a febre pode ocorrer concomitantemente à neutropenia, o que não aconteceu 
no paciente em questão. Conclusão: Conclui-se que, em vigência de melhora clínica, laboratorial e radiológica, 
descartando-se outros focos infecciosos, pode-se atribuir febre ao uso da Vancomicina, cessando o sintoma ao 
suspender o medicamento. É um efeito adverso incomum, portanto merece devida atenção.


