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Introdução: A intussuscepção é a uma das causas mais comuns de abdome agudo obstrutivo na pediatria e tem 
como um dos seus fatores de risco, o vírus. No presente, sabe-se que o COVID-19 (Corona Virus Disease – 19), de 
origem na China, apresenta diversas manifestações gastrointestinais. Descrição do caso: Lactente de 6 meses, 
sexo feminino, com história de febre, vômitos, inapetência e fezes muco sanguinolentas, tipo em framboesa, 
com início há 4 dias. Não evidenciado sintomas respiratórios e sem antecedentes familiares relevantes. Em 
ultrassonografia de abdome total, foi evidenciado imagens sugestivas de invaginação intestinal, sendo realizado 
laparotomia exploratória para redução desta. Discussão: Como protocolo do Hospital Municipal de Araguaína 
(HMA), foi realizado RT-PCR (transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase) para COVID-19 na 
admissão hospitalar da menor, tendo resultado positivo. No pós-operatório paciente submetida ao isolamento 
social, em unidade hospitalar. Foi necessária nova abordagem cirúrgica, para redução de invaginação jejuno-
jejunal, tendo boa evolução clínica e permaneceu em isolamento hospitalar, por 14 dias. Conclusão: Diante do 
atual cenário pandêmico e das inconclusões sobre as manifestações clínicas deste vírus, foi percebido que o 
COVID-19 apresenta-se como fator de risco para a invaginação intestinal, sendo importante estar atento a isto, 
para que não haja disseminação do vírus em meio hospitalar e comunitário.
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Introdução: A síndrome do triplo X é uma alteração cromossômica comum (acomete cerca de 1 em cada 1.000 
indivíduos do sexo feminino) caracterizada pela contagem de 47 cromossomos, com três cromossomos X. Os 
achados físicos mais descritos incluem alta estatura, algumas dismorfias menores e dificuldades de aprendizagem. 
Nosso objetivo foi descrever uma paciente com triplo X, diagnosticada de forma inesperada. Descrição do caso: 
A paciente era uma menina de 7 dias de vida com história de sopro cardíaco, dificuldade de sucção e icterícia. Ela 
era a segunda filha de pais com 40 anos de idade. Havia história materna de alteração cardiológica. O outro filho 
do casal, de 12 anos, também tinha história de sopro cardíaco. A paciente nasceu de parto cesáreo por oligod-
râmnio, com 34 semanas, medindo 46 cm, pesando 2760 g, e tendo escores de Apgar de 7 e de 9. Necessitou de 
oxigênio inalatório e estimulação tátil ao nascer. Ao exame físico, ela apresentava raiz nasal alta, nariz alargado, 
micrognatia, orelhas rotadas posteriormente e baixo implantadas com sobredobramento do ramo horizontal das 
hélices, pescoço curto com sobra de pele, fosseta pré-auricular bilateral, freio da língua curto, mamilos invertidos, 
ânus anteriorizado, fosseta sacral e prega plantar entre o 1º e 2º pododáctilos. A ecocardiografia evidenciou uma 
comunicação interatrial do tipo ostium secundum, persistência do canal arterial e válvula pulmonar espessada. O 
cariótipo mostrou uma constituição cromossômica 47,XXX, compatível com o diagnóstico de triplo X. Discussão: 
Os achados apresentados pela paciente foram compatíveis com o diagnóstico de triplo X. Chama atenção nesse 
caso que o diagnóstico foi incidental. Por exemplo, a cardiopatia congênita não é considerada um achado per-
tencente ao espectro clínico da síndrome. Conclusão: Pacientes com triplo X podem ser muito difíceis de serem 
diagnosticados, especialmente na infância, devido à escassez e variabilidade dos seus sintomas.


