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Introdução: Infecção por Clostridium difficile deve ser considerada em todo o paciente com diarreia em uso de antibióticos, 
especialmente esquemas múltiplos. Vancomicina oral é a opção preferível em caso de resistência, porém seu uso já foi 
relacionado ao aumento transitório de transaminases. Caso clínico: Masculino, 9 anos, portador de transtorno do espectro 
autista, transtorno do humor bipolar e epilepsia de difícil controle, encaminhado a serviço terciário devido à suspeita de 
COVID-19. Na chegada, persistentemente febril e apresentando dessaturações. Pesquisa para COVID-19 positiva. Evoluiu 
com rebaixamento de sensório, com necessidade de intubação e ventilação mecânica por 17 dias. Fez uso de múltiplos 
antibióticos, entre eles Cefuroxima, Vancomicina, Cefepime, Meropenem, Polimixina-B e Sulfametoxazol-Trimetropim. 
Apresentou quadro de diarreia, com pesquisa de Clostridium positiva, sendo utilizada Vancomicina oral por 5 dias. Após 
8 dias, voltou ao uso da medicação por novo episódio de diarreia. No quinto dia de tratamento, apresentou aumento de 
transaminases 3 vezes acima do valor de referência, tendo valores normais previamente ao quadro. Descartado outras 
possíveis causas, optando-se por suspender Vancomicina após 7 dias de tratamento, devido à suspeita de elevação secun-
dária à Vancomicina oral. Controles de transaminases em queda em exames de controle após suspensão, corroborando 
hipótese diagnóstica. Discussão: Na literatura, já foram relatados casos em que foi verificado aumento de enzimas hepáticas 
relacionado ao uso de Vancomicina oral, tendo sido observada associação temporal entre a administração da medicação 
e a alteração laboratorial, bem como posterior normalização de transaminases quando suspensa a medicação. Além disso, 
outras causas plausíveis para explicação do dano hepático foram afastadas. Conclusão: Diante dos relatos já existentes, 
é possível concluir que o presente caso corrobora a hipótese de dano hepático causado pelo uso de Vancomicina oral, 
medicação de uso frequente em nosso meio, especialmente no tratamento da infecção por Clostridium difficile.
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Introdução: Dispneia em recém-nascido (RN) tende a ser um quadro temido, porém uma anamnese detalhada e um 
exame físico completos são fundamentais no diagnóstico diferencial, caso o tratamento seja inadequado ou adiado, 
pode haver consequências fatais. Descrição do caso: RN feminino, parto cesariana sem intercorrências, nascido a 
termo, com peso adequado a idade gestacional, APGAR 9/10, Após 17 dias, mãe procura atendimento relatando 
que desde o parto, RN vem apresentando taquipneia com piora gradual, à avaliação médica apresentava sinais de 
esforço respiratório(tiragem sub-costal) e aumento do diâmetro ântero-posterior torácico, realizada tomografia 
computadorizada constatou-se a presença de uma massa expansiva em mediastino ânterossuperior à esquerda 
com desvio das estruturas mediastinais para a direita (dextrocardia). Foi realizada excisão cirúrgica, demonstrando 
uma massa multiloculada e heterogênea, de 59x43 mm, com íntimo contato ao pericárdio e vasos da base, No pós-
operatório, RN apresentou melhora de seu quadro clínico e exames de imagem posteriores mostraram eutopia das 
estruturas mediastinais. Anatomia-patológica revelou Teratoma Grau 0 (maduro). Discussão: Os principais sítios de 
acometimentos de teratomas são a região sacro-coccígea (50 a 60%) e gonadal (20 a 30%), Teratomas mediastinais 
representam entre 4 e 6%, a sua clínica é variada, sendo desde assintomática a sintomas de compressão de estruturas 
mediastinais, como tosse, dispneia e circulação colateral, excisão cirúrgica é o tratamento de escolha, e em teratomas 
maduros, é o tratamento curativo, sem necessidade de terapêuticas adjuvantes. Conclusão: O quadro de dispneia em 
RN é desafiador, frente a um paciente com este quadro, pode-se utilizar exames de imagem, a distinção entre um timo 
normalmente grande de um recém-nascido e uma massa mediastinal pode ser difícil, porém se faz necessária, visto 
que o teratoma mediastinal é capaz de crescer rapidamente comprimindo vias aéreas e/ou deslocando estruturas 
mediastinais adjacentes, e se não tratado emergencialmente pode causar danos irreversíveis e até mesmo o óbito.


