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A intussuscepção intestinal é uma patologia incomum em 
pacientes adultos, de apresentação inespecífica que 
predominantemente requer ressecção cirúrgica como 
abordagem terapêutica de urgência. Geralmente, tem como 
causa principal lesões com potencial de malignidade. 
Entretanto, pode ser causada por lesões benignas, como o 
lipoma, que é o segundo tumor benigno mais comum no 
intestino, mas, ainda assim é raro e majoritariamente a sua
identificação é acidental visto que sua apresentação clínica 
é oligossintomática. Em uma pequena parcela dos 
pacientes, o acometimento da lesão lipomatosa pode 
causar dor abdominal, alteração no hábito intestinal ou até 
mesmo a intussuscepção intestinal.

O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de 
Intussuscepção Intestinal em paciente idoso do sexo 
masculino, causado por lesão benigna.

Paciente do sexo masculino, 80 anos, com quadro de dor 
abdominal difusa associado à constipação intestinal há 9 
meses. Paciente evoluiu com distensão abdominal, piora da 
dor, vômitos, queda do estado geral, parada de eliminação 
de flatos e fezes. Em tomografia computadorizada 
evidenciado presença de intussuscepção ileocecal com 
obstrução a montante vinculada à lesão nodular de padrão 
gorduroso, correspondente a lipoma, e, expressiva 
distensão em alças de delgado. Paciente submetido a 
laparotomia exploratória, identificado invaginação na 
transição íleo-cecal com sinais de isquemia do segmento 
acometido, realizada ileocolectomia direita com 
reconstrução primária.

A intussuscepção ocorre quando uma porção proximal do 
intestino invagina para o interior de um segmento distal. Em 
adultos é rara, ao contrário da faixa pediátrica, e, 
majoritariamente é secundária a causas orgânicas. Pode-se 
afirmar ainda que menos de 15% das intussuscepções são 
ileocólicas. Quando secundário ao lipoma na população 
adulta, essas formações orgânicas apresentam-se como 
uma lesão submucosa em 90% dos casos, e, são 
frequentemente encontrados no cólon direito.

 Devido à sintomatologia inespecífica, os exames de 
imagem e minimamente invasivos podem ser úteis para o 
diagnóstico, porém, não são fidedignos na diferenciação 
entre neoplasia e espessamento inespecífico da parede 
intestinal. O diagnóstico é feito majoritariamente após 
laparotomia exploradora, entretanto, a principal discussão 
envolve o tamanho da ressecção a ser realizada, frente a 
existência de controvérsias entre a indicação de ressecção 
em bloco - para fins de prevenção oncológica - e o princípio 
da ressecção intestinal desnecessária, que prevê a 
síndrome do intestino curto em casos de ressecções 
extensas. Ainda sobre o procedimento cirúrgico, relata-se a 
contraindicação da redução durante a cirurgia na maioria 
dos casos, pelo risco de metastatizar ou embolizar células 
tumorais para a mucosa ulcerada.

A Intussuscepção no adulto está relacionada, na maioria 
das vezes, à lesão orgânica, com quadros 
oligossintomáticos, e, exames de imagem pouco 
esclarecedores. Desta forma, ressalta-se a importância do 
procedimento cirúrgico em casos suspeitos para adequado 
tratamento e redução da morbimortalidade associada ao 
atraso de diagnóstico.
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