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INTRODUÇÃO: 
Intussuscepção intestinal é uma causa rara de obstrução em adultos, tanto quanto 
uma patologia benigna causar intussuscepção nessa faixa etária. Relatamos o caso de 
uma paciente adulta que apresentou sintomatologia típica de intussuscepção e, como 
fator etiológico, um pólipo inflamatório em sítio incomum. Por isso, o objetivo do 
relato é compreender melhor a dinâmica da ocorrência da intussuscepção por 
etiologia benigna. As informações presentes neste trabalho foram obtidas por meio de 
revisão de prontuário, análise de exames anatomopatológicos, imuno-histoquímicos e 
revisão de literatura, contando com autorização prévia da paciente. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
A intussuscepção é uma causa rara de obstrução intestinal no adulto [1]. Os exames de 
imagem evidenciam a obstrução e, mais especificamente, revelam o sinal do alvo e o 
sinal do pseudo-rim (no USG abdominal), característicos da telescopagem intestinal. O 
diagnóstico é confirmado cirurgicamente e o tratamento também é cirúrgico. A 
ressecção cirúrgica, com suspeita de malignidade, foi enviada para estudo 
histopatológico com resultado de pólipo fibróide inflamatório. É uma lesão benigna, 
tendo a menor incidência entre as lesões benignas (1 – 4%). Há chance mínima de 
malignidade, tendo predomínio epidemiológico na sexta década de vida entre 
indivíduos do sexo masculino.  A sintomatologia é inespecífica, podendo cursar com 
náuseas, dor abdominal, vômitos, hemorragia digestiva, perda de peso. Raramente 
evolui para um quadro de obstrução intestinal, sendo a intussuscepção, no adulto, um 
evento ímpar. O pólipo tem morfologia característica; é um nódulo circunscrito, com 
proliferação submucosa de células fusiformes e células mesenquimais estreladas. 
Origina-se na submucosa ou nas porções profundas da mucosa sendo constituídos por 



 

células fusiformes que se dispõem em torno de vasos com padrão em “bulbo de 
cebola[2]. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A análise do caso permite inferir que a intussuscepção, em adultos, não se manifesta 
tipicamente como obstrução intestinal. O quadro clínico possui particularidades que 
merecem atenção. A sucessão de intussuscepção, em paciente adulto e tendo como 
etiologia o pólipo fibroide inflamatório, torna esse caso incomum. Métodos 
diagnósticos, como a ultrassonografia, mostram-se simples em contraste à 
complexidade do caso. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. 
 
 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


