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Resumo 

Fusco PEB. Invaginações (plicaturas) da grande curvatura gástrica e da parede 
anterior do estômago para controle de peso: modelos experimentais [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2009. 55p. 
 
INTRODUÇÃO: Muitos procedimentos cirúrgicos e endoscópicos bariátricos 
realizados atualmente diminuem o volume da luz gástrica de forma isolada ou 
associados a intervenção sobre o intestino. Uma forma de invaginação ou 
plicatura gástrica associada ao envolvimento protético do estômago foi usada 
para tratamento cirúrgico da obesidade. O procedimento foi abandonado devido 
à elevada taxa de complicações e re-intervenções causadas pelo contato da 
prótese com as vísceras abdominais. A fundoplicatura a Nissen usada para 
tratamento de refluxo gastroesofágico leva a emagrecimento pequeno, mas 
significativo. Na fundoplicatura a Nissen não são usados (e, portanto, não há 
complicações relacionadas a) secção, grampeamento, anastomose, bandas, 
anéis ou corpos estranhos. Neste trabalho formulamos a hipótese que a 
invaginação da grande curvatura gástrica levaria a perda de peso em ratos 
(Série A - primeira série de experimentos). Confirmada esta hipótese, testamos 
se a invaginação da parede gástrica anterior teria efeito semelhante (Série B - 
segunda série de experimentos). A invaginação da parede gástrica anterior 
evitaria a mobilização do grande omento. MÉTODO: Na Série A, trinta ratos 
foram sorteados em três grupos. Os dez ratos do primeiro grupo, chamado A-
CTR-ANEST, foram anestesiados e pesados. Aos dez ratos do segundo grupo, 
chamado A-CTR-LAP, foram adicionadas laparotomia e manipulação visceral à 
anestesia. Ao terceiro grupo, chamado A-INV-CURV, foi adicionada uma 
invaginação da grande curvatura gástrica à anestesia e laparotomia. Os 
animais da Série A foram pesados novamente no sétimo dia após os 
procedimentos; pesados, sacrificados e necropsiados no vigésimo - primeiro dia 
após os procedimentos. Na segunda série de experimentos (Série B), vinte 
ratos foram sorteados em dois grupos. A parede gástrica anterior foi invaginada 
em dez ratos no primeiro grupo (B-INV-ANT). A grande curvatura gástrica foi 
invaginada em dez ratos no segundo grupo (B-INV-CURV). Nesta Série B, os 
ratos foram pesados semanalmente por quatro semanas, sacrificados e 
necropsiados no vigésimo - oitavo dia após os procedimentos. RESULTADOS: 
Na Série A, a média de pesos corporais do grupo A-INV-CURV (311,41g) 
tornou-se menor que a dos grupos A-CTR-LAP (346,18g) e A-CTR-ANEST 
(362,48), p<0,001 (ANOVA medidas repetidas). A média de pesos das 
gorduras peri-testiculares foi significativamente diferente somente entre os 
grupos A-INV-CURV (4364mg) e A-CTR-ANEST (5059mg), p<0,02 (teste de 
Dunn). Na Série B, a média de pesos corporais do grupo B-INV-CURV 
(341,90g) tornou-se menor que a do grupo B-INV-ANT (370,56g) no vigésimo - 
primeiro dia após os procedimentos, p<0,03 (ajuste de Tukey). Os pesos das 
gorduras peri-testiculares e os volumes gástricos luminais não foram diferentes 
no vigésimo - oitavo dia após os procedimentos (sacrifício). CONCLUSÃO: A 
invaginação da grande curvatura gástrica leva a redução de peso em ratos 
quando comparada a anestesia isolada, a anestesia seguida de laparotomia, e 
a invaginação da parede gástrica anterior. 
 
Descritores: 1.Cirurgia bariátrica  2.Obesidade mórbida/cirurgia  3.Perda de 
peso  4.Fundoplicatura/métodos  5.Fatores de risco  6.Amostragem aleatória 
simples  7.Cárdia/cirurgia  8.Ratos Wistar 



Summary 

Fusco PEB. Greater gastric curvature and anterior gastric wall invaginations 
(plications) for weight management: experimental models [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2009. 55p 
 
BACKGROUND: Many bariatric endoscopic or surgical procedures 
performed today reduce gastric luminal volume, alone or in combination with 
a distal enteric intervention. A form of prosthetic wrap of the folded (or 
plicated) stomach was used in the past for treating obesity with a high rate of 
prosthesis-related reintervention. Nissen gastric fundoplication used in the 
treatment of gastroesophageal reflux disease induces a small but significant 
weight loss without gastric stapling, partitioning, or prosthesis-related 
morbidity. We hypothesized greater gastric curvature invagination would lead 
to weight loss in rats (first series of experiments named Set A). Once 
confirmed this hypothesis, we compared anterior gastric wall and greater 
gastric curvature invaginations for weight loss (second series of experiments 
- Set B). The anterior invagination would be technically easier as it would 
avoid mobilization of the greater omentum. METHODS: In Set A, 30 rats 
were randomly divided into 3 groups. 10 rats in the first group (A-CTR-
ANEST) were anesthetized and weighed. The rats from the second group (A-
CTR-LAP) were in addition submitted to a laparotomy plus visceral 
manipulation. In the third group (A-INV-CURV), invagination of the greater 
curvature of the stomach was added. All animals were weighed on the 7th 
and 21st days. They were then autopsied on the 21st day. In Set B, 20 rats 
were randomized in 2 groups. The anterior gastric wall of 10 rats was 
invaginated in the first group (B-INV-ANT). The greater gastric curvature of 
10 rats was invaginated in the second group (B-INV-CURV). All animals were 
weighed weekly for 4 weeks. They were then autopsied on the 28th day. 
RESULTS: In Set A, the mean body weight of the A-INV-CURV (311,41g) 
group became less than the A-CTR-LAP (346,18g) and A-CTR-ANEST 
(362,48) groups, p<0,001 (repeated measures ANOVA). The mean weight of 
the peritesticular fat pad from the A-INV-CURV group (4364mg) was also 
significantly less than from the A-CTR-ANEST group (5059mg), p<0,02 
(Dunn test), the other peritesticular fat comparisons were indifferent. In Set B, 
the mean body weight of the B-INV-CURV group (341,90g) became less than 
the B-INV-ANT group (370,56g) at 21 days, p<0,03 (Tukey’s adjustment). 
The mean weight of the peritesticular fat pad and the mean gastric volume 
were not different at 28 days (sacrifice). CONCLUSION: Greater gastric 
curvature invagination (plication) significantly reduces weight compared to 
isolated anesthesia, to anesthesia and laparotomy, and to anterior gastric 
wall invagination. 
 
Descriptors: 1. Bariatric surgery  2. Obesity, morbid/surgery  3. Weight loss*  
4. Fundoplication/*methods  5. Cardia/*surgery  6. Risk factors  7. Rats, 
Wistar  8. Random allocation 
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A obesidade tornou-se uma epidemia global (World Health 

Organization, 2000). A prevalência de sobrepeso e obesidade (definidos por 

um índice de massa corpórea superior a 25 kg/m2) nos EEUU vem 

crescendo e já ultrapassa 60% da população feminina e 70% da masculina 

adultas (Ogden CL, 2006). Esta tendência ameaça diminuir a expectativa de 

vida das gerações atual e futuras (Olshansky, et al., 2005). A prevalência de 

sobrepeso e obesidade no Brasil é da ordem de 40% na população adulta e 

também vem crescendo (IBGE, 2004). 

A obesidade é a sexta maior causa de morbidade mundialmente e a 

segunda maior causa de morte evitável.  Mais de um bilhão de adultos e 10% 

das crianças no mundo apresentam sobrepeso ou obesidade. AAss  pprriinncciippaaiiss  

ccoonnsseeqquuêênncciiaass  aaddvveerrssaass  ssããoo  ddooeennççaass  ccaarrddiioovvaassccuullaarreess,,  ddiiaabbeetteess  ttiippoo  22  ee  

ddiivveerrssooss  ttiippooss  ddee  ccâânncceerr..  Tanto a prevenção clínica quanto a prevenção social 

não estão respondendo satisfatoriamente a estas taxas elevadas de 

morbidade (Haslam, et al., 2005). Innddiivvíídduuooss  oobbeessooss  ((ÍÍnnddiiccee  ddee  MMaassssaa  

CCoorrppóórreeaa  oouu  IIMMCC  ≥≥  3300KKgg//mm22))  aapprreesseennttaamm  aauummeennttoo  ddoo  rriissccoo  ddee  mmoorrttee  ppoorr  

ttooddaass  aass  ccaauussaass  ddee  1100  aa  5500%%  qquuaannddoo  ccoommppaarraaddooss  ccoomm  iinnddiivvíídduuooss  ddee  ppeessoo  

nnoorrmmaall  ((IIMMCC  1188––2255KKgg//mm22))  (National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases (NIDDK), 2007)  (Mokdad, et al., 2004)..  

A obesidade é doença crônica e o tratamento deve prosseguir durante 

a vida do paciente (National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLB NIH), 
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1998). Algumas correlações entre a perda de peso e o seu benefício foram 

traçadas. Um exemplo é a relação entre peso e pressão arterial. Um 

quilograma de peso perdido, em termos populacionais, corresponde à 

redução de 1,1 mmHg na pressão sistólica ou a 0,9 mmHg na diastólica. 

Ainda numa população, uma redução modesta de três mmHg na pressão 

arterial pode reduzir a taxa de mortalidade por AVC em 8% e por doença 

coronária em 5% (Padwal, Campbell, Touyz, 2005). Não se contabilizaram 

aqui os casos evitados de AVC e infarto do miocárdio não fatais. Reduções 

pequenas na obesidade resultam em diminuição significativa de morbi-

mortalidade em termos populacionais. 

Se o benefício da perda de peso está claro, o método ideal para 

atingí-la ainda não foi encontrado para muitos obesos. Mais de 80% dos 

indivíduos que perdem peso com dieta recuperam-no gradualmente 

(National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLB NIH), 1998). Diante da 

dificuldade em se instituir alterações de longo prazo, fala-se em reeducação 

alimentar como substituto à dieta (Finer, et al., 1992). 

Tratar as consequências da obesidade também não parece uma 

alternativa satisfatória. Dois terços dos eventos cardiovasculares ocorrem 

apesar do emprego de medicação em grandes estudos clínicos controlados 

(Libby, 2005). Afora a questão da eficácia, existe ainda o problema da 

aderência ao tratamento farmacológico. A aderência concomitante a 

tratamento com anti-hipertensivo e hipolipemiante, como exemplo, é pobre, 

com apenas um a cada três pacientes tomando ambas medicações aos seis 

meses de seguimento (Chapman, et al., 2005). 
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A opção de tratar-se a obesidade, diretamente, farmacologicamente, 

também não é resposta definitiva. O tratamento farmacológico da obesidade 

produz uma perda de peso modesta quando associado à orientação dietética 

(Li, et al., 2005). Estudos que avaliam a eficácia a longo prazo de agentes 

antiobesidade como orlistate e sibutramina são limitados.  Ambos apresentam 

eficácia moderada, com 2,7 e 4,3Kg de perda de peso, em média, 

respectivamente, além do placebo (Padwal, et al., 2004). Os efeitos adversos 

como a flatulência e a incontinência fecal, no caso do orlistate, e a taquicardia 

e elevação da pressão arterial, com a sibutramina, limitam o seu emprego. 

O tratamento cirúrgico, entretanto, leva a emagrecimento sustentado. 

Este emagrecimento acontece mesmo nos procedimentos restritos ao 

estômago. Isto ocorre, ainda que os pacientes estabilizem o seu peso em 

patamar inferior, porém incluído na faixa de obesidade (IMC > 30 kg/m2), 

com redução da incidência e prevalência de doenças relacionadas à 

obesidade (diabetes tipo 2 e hipertensão), bem como com melhora da 

qualidade de vida (Pontiroli, et al., 2005) (Maggard, et al., 2005) (Sjöström, et 

al., 2004). A redução da mortalidade geral a longo prazo também foi 

mostrada nos obesos tratados cirurgicamente (Sjöström, et al., 2007). 

Ainda que seja uma solução com resultados mais duradouros, a 

cirurgia para o tratamento da obesidade tem sua aplicação restrita pela 

morbidade e mortalidade associadas aos procedimentos. O tratamento 

cirúrgico fica geralmente reservado aos pacientes com obesidade dita 

mórbida ou definida como índice de massa corpórea (IMC) igual ou superior 

a 40 kg/m2. 
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O chamado bypass gástrico e as derivações biliopancreáticas 

(Scopinaro, “duodenal switch”) apresentam risco de fistulização da ordem de 

dois por cento, e de morte de meio por cento, no período perioperatório 

(Maggard, et al., 2005). A taxa de erosão gástrica na banda gástrica 

ajustável é da ordem de 1,6% (Niville, et al., 2005). Este valor é 

provavelmente subestimado por aferição retrospectiva e perda de 

seguimento. A taxa de conversão ou retirada destas bandas, devido a 

complicações específicas das mesmas, talvez seja semelhante a 50% a 

longo prazo (Camerini, et al., 2004). Uma terapia cirúrgica duradoura e de 

baixa morbidade não foi ainda estabelecida. 

As intervenções endoscópicas e cirúrgicas bariátricas empregadas 

atualmente reduzem a capacidade gástrica, isoladamente ou associadas a 

intervenção intestinal (Maggard, et al., 2005) (Buchwald, et al., 2004) 

(Sjöström, et al., 2004). 

Procedimentos cirúrgicos que envolvem secção gástrica apresentam 

risco de fistulização e deiscência (Shikora, et al., 2005) (Maggard, et al., 2005). 

Aqueles que empregam anéis ou bandas apresentam risco de obstrução, 

erosão e herniação (Niville, et al., 2005) (Gagner, et al., 2008). O balão 

intragástrico leva a emagrecimento reprodutível, porém não duradouro; e 

também associado à morbidade criada pelo corpo estranho – o próprio balão 

(Vanden Eynden, et al., 2001) (Kim, et al., 2000) (Mathus-Vliegen, et al., 2002). 

Uma forma de envolvimento protético do estômago plicado (grande 

curvatura invaginada) foi utilizada no passado para o tratamento da 

obesidade. Contudo, apesar de produzir emagrecimento, a taxa de 
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reintervenção por complicações relacionadas ao envelope protético de 

politetrafluoroetileno era elevada (Wilkinson, et al., 1981) (Curley, et al., 

1987) (Hoekstra, et al., 1993). O procedimento foi abandonado. 

A fundoplicatura gástrica para o tratamento do refluxo gastroesofágico 

leva a um pequeno, mas significativo emagrecimento (Neumayer, et al., 2005). 

O procedimento é realizado com baixa morbidade e sua durabilidade em 

controlar o refluxo foi documentada (Hüttl, et al., 2005) (Draaisma, et al., 2006) 

(Rantanen, et al., 2008). Em contraste com as intervenções para tratamento de 

obesidade, a fundoplicatura gástrica para o tratamento de refluxo é geralmente 

realizada sem o uso de anéis, bandas, próteses ou secção gástrica. 

Foi formulada a hipótese que a invaginação da grande curvatura 

gástrica levaria à redução do peso. Aqui também realizada sem o uso de 

anéis, bandas, próteses ou secção gástrica. 

Em extensão, fez-se a hipótese que a invaginação gástrica a partir da 

parede anterior teria efeito similar. Esta alternativa seria tecnicamente mais fácil, 

pois evitaria também a mobilização do grande omento para a liberação gástrica. 

O coxim gorduroso epididimário dos ratos permite isolamento 

reprodutível de parte da gordura visceral. Seu crescimento acompanha o dos 

animais, adquirindo fração crescente de seu peso (Cleary, et al., 1977). A 

indução da obesidade experimental em ratos aumenta o peso bem como a 

fração de gordura do coxim epididimário (Kim, et al., 2008). Optamos por 

pesar o coxim gorduroso epididimário dos animais a fim de verificar o efeito 

das invaginações sobre este. 



 

2   OBJETIVOS 
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2.1  O objetivo deste estudo é avaliar experimentalmente o efeito da 

invaginação da grande curvatura do estômago sobre o peso. 

2.2 Um objetivo subsequente é comparar o efeito da invaginação da 

parede anterior do estômago ao efeito da invaginação da grande 

curvatura. 

 



 

3   MÉTODOS 
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O projeto foi aprovado pelo Departamento de Cirurgia e pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Na primeira série de experimentos (Série A), trinta ratos machos, raça 

Wistar (Serviço Técnico de Biotério SVTBIOT-05 da FMUSP), foram 

sorteados em três grupos de dez animais (Figura 1). 
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Figura 1: Desenho esquemático da distribuição e seguimento dos 

animais da série A de experimentos. Número de animais entre 

parênteses (vide resultados) 
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Após uma noite de jejum, os animais foram anestesiados com éter 

inalatório (CAAL Casa Americana, São Paulo) e tiopental sódico 

intraperitoneal na dose de 25mg/kg (Divisão de Farmácia, Hospital das 

Clínicas da FMUSP). O seu peso foi então medido em balança eletrônica 

(GEHAKA BG 4400, São Paulo). 

O primeiro grupo foi chamado de A-CTR-ANEST. Os ratos foram 

medidos e colocados em gaiolas com cinco ratos cada uma. 

Nos animais do segundo grupo (A-CTR-LAP), após a anestesia, foi 

feita uma laparotomia mediana de cinco centímetros, iniciada no apêndice 

xifóide, após tricotomia abdominal e aplicação tópica de antisséptico iodado. 

O estômago foi a seguir manipulado. Este grupo foi chamado de A-CTR-LAP. 

Além do acima, os animais do terceiro grupo tiveram a grande 

curvatura do estômago invaginada. O grupo foi chamado de A-INV-CURV. 

A invaginação foi feita longitudinalmente ao longo da grande curvatura com 

sutura contínua seromuscular (Figuras 2 e 3) de nylon monofilamentar 5-0 

(Ethicon - Johnson & Johnson, Produtos Profissionais, São Paulo). A 

invaginação (plicatura) foi iniciada na transição entre o antro e corpo 

gástricos e terminada no fundo gástrico, próximo ao cárdia. O antro foi 

deixado intacto. A invaginação foi confeccionada visando o preenchimento 

da luz gástrica sem a sua obstrução ou tensão na linha de sutura. A 

palpação foi útil neste intento. Pontos simples separados do mesmo fio 

foram adicionados se necessário para completar a invaginação. 
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 Figura 2: desenho esquemático de ponto seromuscular invaginante 
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Figura 3: Desenho esquemático de estômago submetido à invaginação 

da grande curvatura 
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Nos grupos em que foi realizada (A-CTR-LAP e A-INV-CURV), a 

laparotomia foi fechada em dois planos, muscular e cutâneo, suturados com 

nylon monofilamentar 5-0 (Ethicon - Johnson & Johnson, Produtos Profissionais, 

São Paulo). 

Todos os animais receberam então ração regular para roedores 

(Nuvilab CR1, Nuvital Nutrientes S.A.,Paraná) e água a vontade. O peso foi 

registrado após uma e três semanas. Foram então sacrificados com dose 

letal do anestésico e imediatamente necropsiados. O coxim gorduroso 

epididimário foi dissecado e também pesado em balança eletrônica (Mettler 

Toledo, Zurique, Suíça). A medida foi feita imediatamente após o sacrifício. 

Os animais em que foram encontradas complicações na necrópsia, 

como pancreatite; ou que morreram antes da data do sacrifício programado; 

foram excluídos da análise de peso, tanto do corpo quando do coxim de 

gordura epididimário. 

O teste de Kruskal-Wallis foi usado para testar a hipótese de 

igualdade inicial entre o peso dos três grupos desta primeira fase 

(A-CTR-ANEST, A-CTR-LAP e A-INV-CURV). O teste de Dunn foi usado 

para comparação do peso da gordura epididimária entre os grupos. 

Análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas foi usada para 

comparar o comportamento do peso dos grupos durante o período de 

observação. A frequência das complicações foi comparada com o teste 

exato de Fisher. As diferenças foram consideradas significativas quando 

P era menor do que 0,05. 
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Na segunda série de experimentos (Série B), vinte ratos machos, raça 

Wistar (Serviço Técnico de Biotério SVTBIOT-05 da FMUSP), foram 

sorteados em dois grupos de dez animais (Figura 4). Após uma noite de 

jejum, foram anestesiados por via intraperitoneal com uma mistura de 

cetamina e xilazina (Ketamin-S– CRISTÁLIA, Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda.; e Anasedan, Sespo Indústria e Comércio Ltda., São 

Paulo). Seu peso foi obtido em balança eletrônica (GEHAKA BG 4400, São 

Paulo). Foram submetidos a tricotomia abdominal e aplicação tópica de 

antisséptico de polivinilpirrolidona iodada. Uma laparotomia de quatro 

centímetros foi feita a partir do apêndice xifóide. 
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Figura 4: Desenho esquemático da distribuição e seguimento dos 

animais da série B de experimentos. Número de animais entre 

parênteses 
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No primeiro grupo sorteado desta Série B, a parede gástrica anterior 

de dez ratos foi invaginada. Este grupo foi chamado de B-INV-ANT. Tomou-

se o cuidado de não se englobar a pequena ou grande curvatura gástricas 

nesta invaginação. 

A grande curvatura gástrica foi invaginada em dez ratos sorteados 

para o segundo grupo desta série. Este grupo foi chamado de B-INV-CURV. 

A invaginação foi feita longitudinalmente com sutura seromuscular 

contínua de nylon monofilamentar 5-0 (Ethicon - Johnson & Johnson, 

Produtos Profissionais, São Paulo) nestes dois grupos (B-INV-ANT e B-INV-

CURV). As invaginações foram iniciadas na transição entre o antro e o corpo 

gástricos nos dois grupos. As invaginações foram terminadas no fundo 

gástrico, próximo ao cárdia nos vinte animais destes grupos. O antro e o 

cárdia foram deixados intactos (Figuras 5 a 8). 
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Figura 5: Estômago submetido à invaginação da grande curvatura 

(grupo B-INV-CURV), repleto com soro fisiológico para aferição do 

volume, no momento do sacrifício – vigésimo-oitavo pós-operatório. 

Desenho ilustrativo anexado abaixo 
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Figura 6: Estômago submetido a invaginação da grande curvatura 

(grupo B-INV-CURV). Foi aberto através da pequena curvatura para 

visualização da invaginação através da luz, no momento do sacrifício – 

vigésimo - oitavo pós-operatório. O esôfago aparece canulado. 

Desenho ilustrativo anexado abaixo 
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Figura 7: Estômago submetido à invaginação da parede anterior (grupo 

B-INV-ANT), repleto com soro fisiológico para aferição do volume, no 

momento do sacrifício – vigésimo-oitavo pós-operatório. Desenho 

ilustrativo anexado abaixo 
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Figura 8: Estômago submetido a invaginação da parede anterior (grupo 

B-INV-ANT). Foi aberto através da grande curvatura para visualização 

da invaginação através da luz, no momento do sacrifício – vigésimo - 

oitavo pós-operatório. O esôfago aparece cranialmente. A plicatura é 

apontada pela pinça hemostática 
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As invaginações foram confeccionadas buscando o preenchimento da 

luz gástrica sem a sua obstrução ou tensão na linha de sutura. Aqui 

novamente, a palpação foi útil para este fim. Pontos simples separados do 

mesmo fio foram adicionados se necessário para completar as invaginações. 

As laparotomias foram fechadas em dois planos, muscular e cutâneo, 

suturados com nylon monofilamentar 5-0 (Ethicon - Johnson &Johnson, 

Produtos Profissionais, São Paulo). 

Os animais foram igualmente alimentados com água e ração (Nuvilab 

CR1, Nuvital Nutrientes S.A.,Paraná) à vontade. O seu peso foi registrado 

semanalmente durante quatro semanas. Os animais foram sacrificados 

mediante dose letal dos anestésicos e imediatamente necropsiados no 

vigésimo oitavo dia desta segunda série de experimentos (Figura 4). O 

coxim gorduroso epididimário foi dissecado e pesado em balança eletrônica 

(Mettler Toledo, Zurique, Suíça). 

O volume da luz gástrica dos animais (B-INV-ANT e B-INV-CURV) foi 

medido ex vivo em mililitros de solução salina. O estômago de cada animal 

foi preenchido com soro fisiológico de modo a equilibrar 15 milímetros de 

pressão (15 torr) num manômetro de coluna de mercúrio. As medidas foram 

feitas imediatamente após o sacrifício (Figuras 5, 7 e 9). 
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Figura 9: Sistema de conecções plásticas para a aferição de volume da 

luz gástrica. O conector valvulado A é aberto durante a repleção do 

sistema (conecções e seringa) com soro. O oclusor duodenal D é 

liberado e o estômago é ordenhado (esvaziado) para a calibração do 

sistema (pressão zero). O duodeno e a válvula A são fechados durante 

a infusão de soro pela seringa calibrada, e o volume é computado 

quando a pressão atinge 15 mmHg 
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Nesta Série B também, análise de variância (ANOVA) com medidas 

repetidas foi usada para comparar o comportamento do peso dos grupos ao 

longo da observação (B-INV-ANT versus B-INV-CURV). Um ajuste de Tukey 

foi usado para a comparação post hoc entre os dois grupos em cada um dos 

momentos (medidas semanais). Comparações entre os grupos em variáveis 

contínuas com medidas únicas (peso da gordura epididimária, volume da luz 

gástrica) foram realizadas através do teste não pareado T de student. As 

diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05. 

 

 



 

4   RESULTADOS 
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Somente os animais para os quais todas as medidas de peso 

estavam disponíveis foram considerados nas análises de comportamento do 

peso ao longo do tempo, e do coxim gorduroso peri-testicular. Quatro 

animais foram excluídos destas análises. A causa de morte foi determinada 

mediante necrópsia e avaliação macroscópica. Todos pertenciam à Série A 

– grupos A-CTR-LAP, A-CTR-ANEST e A-INV-CURV. A ordem em que 

foram sorteados, dia da exclusão, causa de exclusão e de morte, bem como 

o grupo a que pertencia cada um destes quatro animais estão na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Animais (série A) excluídos e motivos, no início e terceiro dia 

de experimento 

ORDEM DE 
SORTEIO 

GRUPO DIA DA 
EXCLUSÃO 

RAZÃO DA EXCLUZÃO 
/ COMPLICAÇÃO 

1º---- A-CTR-LAP Zero Morte Anestésica 

16º--- A-CTR-ANEST Zero Morte Anestésica 

27º--- A-CTR-ANEST Zero Morte Anestésica 

29º--- A-INV-CURV Terceiro Morte por pancreatite 

LEGENDA: Ordem de sorteio, grupo de animais (procedimento) a que pertence, 

dia da exclusão (morte prematura) a partir da intervenção, e complicação 

apresentada (razão para a exclusão) de cada um dos quatro animais excluídos. 

A frequência das complicações não foi diferente entre os grupos. 
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A frequência das complicações por grupo é fornecida na tabela 2. A 

frequência das complicações não foi diferente entre os grupos. 

 

Tabela 2 - Frequência das complicações (Série A) 

COMPLICAÇÕES A-CTR-LAP A-CTR-ANEST A-INV-CURV 

Mortalidade------ 1 (10%) 2 (20%) 1 (10%) 

Pancreatite------ 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (10%) 

Morte anestésica 1 (10%) 2 (20%) 0 (0,0%) 

LEGENDA: Frequência das complicações de acordo com o grupo. 

As  complicações foram três mortes durante o procedimento anestésico (dia 

zero) e um caso de pancreatite (que levou a morte do animal). A frequência 

das complicações não foi diferente entre os grupos. 

 

 

  



Resultados 

Invaginação da parede gástrica para a perda de peso 

29

Os valores do peso dos animais e do coxim gorduroso peri-testicular 

são apresentados através de média, desvio padrão, mediana, valores 

mínimo e máximo para cada grupo. O peso inicial dos animais era 

semelhante entre os grupos sorteados (tabela 3). 

 

Tabela 3 - Peso inicial dos animais (em gramas) da Série A 

GRUPO N MÉDIA DPADRÃO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO

A-CTR-LAP 10 266,71 19,91 266,60 236,50 299,40 

A-CTR-ANEST 10 262,11 18,35 262,40 224,10 291,70 

A-INV-CURV 10 252,85 20,07 248,45 225,50 285,20 

LEGENDA: Peso inicial em gramas dos animais. A coluna N mostra o número 

de animais em cada grupo. Os valores fornecidos são média, desvio padrão 

(DPadrão), mediana, mínimo e valor máximo de cada um dos grupos. 

Não houve diferença entre os grupos. 
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A evolução do peso dos três grupos da Série A de experimentos 

(A-CTR-ANEST, A-CTR-LAP e A-INV-CURV) é apresentada na tabela 4 e 

no gráfico 1. A média do peso dos ratos do grupo A-INV-CURV tornou-se 

diferente (p<0,001) da dos grupos A-CTR-ANEST e A-CTR-LAP (ANOVA 

com medidas repetidas). Não houve diferença nas médias de peso dos 

grupos A-CTR-ANEST e A-CTR-LAP quando comparados entre si. 

 
Tabela 4 - Evolução do peso (em gramas) da Série A 

GRUPO TEMPO N MÉDIA DPADRÃO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO

        

 0 dia 9 264,80 20,12 266,00 236,50 299,40 

A-CTR-LAP 7 dias 9 293,44 28,27 286,30 264,40 348,70 

 21 dias 9 346,18 17,19 349,00 322,50 379,50 

        

 0 dia 8 268,59 12,30 264,80 256,00 291,70 

A-CTR-ANEST 7 dias 8 312,33 21,77 313,60 268,20 337,90 

 21 dias 8 362,48 25,76 368,50 311,40 389,90 

        

 0 dia 9 254,40 20,65 250,10 225,50 285,20 

A-INV-CURV 7 dias 9 248,71 17,79 244,90 230,60 273,00 

 21 dias 9 311,41 25,23 310,90 271,40 346,80 

LEGENDA: Evolução do peso  (em gramas) dos animais da série  A por grupo 

nos momentos inicial (0 dia), sétimo (7 dias) e vigésimo primeiro dia (21 dias) 

após  o sorteio / intervenção. A coluna N mostra o número de animais em 

cada grupo. Os valores fornecidos são média, desvio padrão (DPadrão), 

mediana, mínimo e valor máximo de cada um dos grupos. O grupo A-INV-

CURV mostrou-se diferente dos demais (p<0,001). Os grupos A-CTR-LAP e 

A-CTR-ANEST não mostraram diferença entre si. 
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Gráfico 1 - Comportamento do peso de acordo com o grupo da série A 

 

 
LEGENDA: Evolução do peso (em gramas) dos animais da série A por grupo 

nos momentos inicial (0 dia), sétimo (7 dias) e vigésimo primeiro dia (21 dias) 

após o sorteio / intervenção. O grupo A-INV-CURV mostrou-se diferente dos 

demais (p<0,001). Os grupos A-CTR-LAP e A-CTR-ANEST não mostraram 

diferença entre si. As barras verticais mostram os desvios padrões. 
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Os valores de peso do coxim gorduroso peri-testicular no sacrifício do 

vigésimo-primeiro dia para os três grupos da Série A estão na tabela 5. 

O peso do coxim gorduroso peri-testicular foi diferente somente entre os 

grupos A-CTR-ANEST e A-INV-CURV (p<0,02). As demais comparações 

não mostraram diferença significativa. 

 

Tabela 5 - Peso da gordura epididimária (em miligramas) no vigésimo - 

primeiro dia (série A) 

GRUPO N MÉDIA DPADRÃO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO

A-CTR-LAP 9 5 059,00 519,36 5 144,00 4 242,00 5 695,00 

A-CTR-ANEST 8 5 705,00 451,36 5 676,00 5 120,00 6 631,00 

A-INV-CURV 9 4 364,00 547,05 4 336,00 3 547,00 5 282,00 

LEGENDA: Peso da gordura epididimária isolada no sacrifício do vigésimo 

primeiro dia da intervenção, de acordo com o grupo. A coluna N mostra o 

número de animais em cada grupo. Os valores fornecidos são média, desvio 

padrão (DPadrão), mediana, mínimo e valor máximo de cada um dos grupos.  

Os grupos A-INV-CURV e A-CTR-ANEST foram diferentes entre si (p<0,02). 

Não houve significado nas demais comparações. 
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A evolução do peso dos dois grupos da Série B (B-INV-ANT e B-INV-

CURV) está na tabela 6 e gráfico 2. Os perfis de variação do peso dos 

grupos B-INV-ANT e B-INV-CURV não mostraram diferença entre si 

(p=0,0511) através de análise de variância com medidas repetidas. O peso 

dos animais era comparável no momento da randomização (p=0,8887). 

O teste de Tukey realizado entre os grupos (B-INV-ANT e B-INV-CURV) em 

cada momento desta série revelou diferença entre os pesos corporais dos 

grupos na medida do vigésimo-primeiro dia (p=0,0296). Não houve diferença 

no sétimo (0,1011), décimo-quarto (0,1069) e vigésimo-oitavo (0,2619) dias 

do experimento. 
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Tabela 6 - Evolução do peso (em gramas) da série B 

Tempo Grupo N Média DPadrão Mediana Mínimo Máximo 

        

Dia 0 B-INV-ANT 10 276,72 22,32 280,10 245,80 313,70 

 B-INV-CURV 10 275,40 19,14 275,70 233,20 308,50 

        

Dia 7 B-INV-ANT 10 307,40 31,60 307,60 248,80 362,60 

 B-INV-CURV 10 282,30 33,30 285,60 229,00 327,00 

        

Dia 14 B-INV-ANT 10 342,50 37,90 340,90 268,50 396,00 

 B-INV-CURV 10 314,20 36,70 314,00 256,10 366,80 

        

Dia 21 B-INV-ANT 10 370,56 23,73 369,05 325,10 408,30 

 B-INV-CURV 10 341,90 30,15 349,35 298,20 392,30 

        

Dia 28 B-INV-ANT 10 397,50 31,90 395,60 345,70 452,20 

 B-INV-CURV 10 377,90 43,00 388,20 322,90 445,00 

LEGENDA: Evolução do peso (em gramas) dos animais por grupo nos 

momentos inicial (dia 0), sétimo (dia 7), décimo - quarto (dia 14), vigésimo - 

primeiro (dia 21) e vigésimo - oitavo dia (dia 28) após o sorteio / intervenção. 

Os grupos são B-INV-ANT e B-INV-CURV. A coluna N mostra o número de 

animais em cada grupo. Os valores fornecidos são média, desvio padrão 

(DPadrão), mediana, mínimo e valor máximo de cada um dos grupos. Houve 

diferença significativa no vigésimo - primeiro dia (p=0,0296). 
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Gráfico 2 - Comportamento do peso de acordo com o grupo da série B 

 
LEGENDA: Evolução do peso (em gramas) dos animais por grupo nos 

momentos inicial (dia 0), sétimo (dia 7), décimo-quarto (dia 14), vigésimo-

primeiro (dia 21) e vigésimo-oitavo dia (dia 28) após o sorteio / intervenção. 

Houve diferença entre os pesos dos grupos na medida do vigésimo-primeiro 

dia (p=0,0296). As barras verticais mostram os desvios padrões. 
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Os valores de peso do coxim gorduroso peri-testicular no sacrifício do 

vigésimo - oitavo dia para os dois grupos da Série B estão na tabela 7. 

Não houve diferença (p=0,123). 

 

Tabela 7 - Peso da gordura epididimária (em miligramas) da série B 

GRUPO N MÉDIA DPADRÃO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO 

B-INV-ANT 10 6130 929 6300 4529 8339 

B-INV-CURV 10 5419 1035 5328 3814 7298 

Legenda. Peso da gordura epididimária isolada no sacrifício do vigésimo - 

oitavo dia da intervenção, de acordo com o grupo. Os grupos são B-INV-ANT 

e B-INV-CURV. A coluna N mostra o número de animais em cada grupo. 

Os valores fornecidos são média, desvio padrão (DPadrão), mediana, mínimo 

e valor máximo de cada um dos grupos. A diferença entre os grupos não foi 

significativa (p=0,123). 
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Os valores de volume da luz gástrica dos animais dos grupos 

B-INV-ANT e B-INV-CURV no sacrifício (vigésimo - oitavo dia) estão na 

tabela 8. Não houve diferença entre os grupos (p=0,289). 

 

Tabela 8 - Volume da luz gástrica (em mililitros) no vigésimo - oitavo dia 

da série B 

GRUPO N MÉDIA DPADRÃO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO 

B-INV-ANT  10 12,62 3,18 11,68 9,6 19,0 

B-INV-CURV  10 10,98 3,53 10,45 6,7 18,9 

LEGENDA: Volume da luz gástrica, medida em mililitros, no sacrifício, ao 

vigésimo - oitavo dia da intervenção, de acordo com o grupo (série B). A 

coluna N mostra o número de animais em cada grupo. Os valores fornecidos 

são média, desvio padrão (DPadrão), mediana, mínimo e valor máximo de 

cada um dos grupos. A diferença entre os grupos não foi significativa 

(p=0,289). 
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Muitos procedimentos bariátricos usados atualmente reduzem ou 

preenchem a luz gástrica, isoladamente ou associados a intervenção distal, 

sobre o intestino delgado. 

O bypass gástrico em Y de Roux exclui a maior parte do estômago. 

Isto é feito com a anastomose de uma pequena câmara gástrica, construída 

com o grampeamento do estômago proximal, junto à pequena curvatura, ao 

jejuno (Mason, et al., 1975) (Torres, et al., 1983). 

As gastroplastias verticais com banda combinam uma pequena 

cavidade gástrica, também construída mediante grampeamento junto a 

pequena curvatura proximal, com uma resistência ao esvaziamento desta 

cavidade – a banda (Mason, 1987). 

A gastroplastia laparoscópica com banda ajustável atua de forma 

semelhante, porém aqui a banda é passada ao redor do estômago. Diferente 

das duas alternativas anteriores, esta técnica não prevê a abertura ou 

grampeamento visceral; e o ajuste da resistência ao esvaziamento do 

estômago proximal é feito mediante câmara implantada no subcutâneo. 

Nesta última se injeta ou se aspira solução salina, respectivamente 

diminuindo ou aumentando o diâmetro da banda (Belachew, et al., 1995). 

As derivações biliopancreáticas pelas técnicas de Scopinaro ou de 

Duodenal Switch reduzem a luz gástrica através de gastrectomias transversal 

ou vertical (esta é dita em “manga”) respectivamente (Lagacé, et al., 1995) 
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(Hess, et al., 1998). A eliminação do componente gástrico, ou seja, a 

derivação biliopancreática sem gastrectomia, diminui o emagrecimento 

produzido pelo procedimento (Cossu, et al., 2004). 

A gastrectomia longitudinal isolada leva a emagrecimento (Almogy, 

et al., 2004). O balão intragástrico de introdução endoscópica também leva 

a emagrecimento (Busetto, et al., 2004) (Evans, et al., 2001). 

Todos os procedimentos citados baseiam-se em secção, 

grampeamento, exclusão por anastomose (bypass) e/ou uso de material 

protético dentro ou circundando o estômago. 

Mais recentemente, a fundoplicatura gástrica a Nissen para 

tratamento de refluxo gastroesofágico mostrou que leva a perda de peso 

(Neumayer, et al., 2005). Aspecto interessante, este procedimento não 

envolve secção, grampeamento, exclusão ou uso de material protético 

aderido (anel, banda) ou inserido no estômago, que não o fio de sutura 

seromuscular empregado para fixar a plicatura. 

Baseados neste relato, propusemos testar inicialmente o efeito da 

invaginação longitudinal da grande curvatura gástrica para perda de peso. 

Aqui também não usamos secção, grampeamento, exclusão ou uso de 

material protético aderido (anel, banda) ou inserido no estômago, que não 

o fio de sutura seromuscular empregado para fixar a plicatura. De forma 

diversa a uma fundoplicatura para tratamento de refluxo, não 

manipulamos a transição esofagogástrica ou a pequena curvatura 

gástrica. Nós nos restringimos a invaginar o corpo e fundo gástricos a 

partir da grande curvatura. 
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Foram diversas as limitações do trabalho aqui apresentado. 

O modelo experimental em rato guarda analogias e é usado na busca 

do esclarecimento da fisiologia e de doenças humanas (Cleary, et al., 1977) 

(Hue Su, et al., 2006) (Kim, et al., 2008) (Monteiro, et al., 2006) (de Bona 

Castelan, et al., 2007). Porém, as diferenças são incontáveis. Os estímulos 

ambientais, a variedade da dieta, a anatomia digestiva, a distribuição da 

gordura corporal, o crescimento dos indivíduos são uma pequena mostra 

dos fatores que ilustram estas diferenças. Existe distância enorme entre 

afirmação experimental em rato e generalização em humano. 

O controle do ganho de peso do animal em crescimento é usado para 

estabelecer inicialmente modelos de tratamento para a obesidade (Fusco, et 

al., 2007) (Fusco, et al., 2006) (Monteiro, et al., 2006) (de Bona Castelan, et 

al., 2007). Mas aqui também a generalização é limitada. Os ratos usados no 

presente trabalho estavam crescendo e não eram obesos geneticamente ou 

se induziu obesidade. As diferenças de peso encontradas refletem retardo 

do crescimento dos animais. Nos procedimentos clínicos análogos se 

verifica emagrecimento em indivíduos obesos adultos. 

A gordura epididimária é o paradigma dos reservatórios de adipócitos 

brancos (“o mais branco dos reservatórios”) relacionados à estocagem do 

excesso de calorias ingeridas, em oposição aos adipócitos marrons 

relacionados à manutenção da temperatura (Cinti, 2007). A gordura 

epididimária representava uma fração do organismo no modelo de animal 

em crescimento que usamos. Não havia razão para que fosse especialmente 
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sensível ao controle do peso. Pois não houve indução de obesidade ou 

acúmulo calórico. 

O volume da luz gástrica é extensamente mencionado como motivo de 

sucesso ou fracasso de procedimentos bariátricos (Belachew, et al., 1995) 

(Cossu, et al., 2004) (Mason, 1987) (Mason, et al., 1975) (Torres, et al., 1983) 

(Wilkinson, et al., 1981). Medimos o volume da luz gástrica ao final da série 

de B de experimentos, após o sacrifício. Este volume deve ter variado 

conforme o crescimento dos animais ao longo do experimento. A medida 

isolada ao final da observação não sintetiza o comportamento desta 

variável enquanto ela influenciou o peso, desde a intervenção (plicatura) 

até o sacrifício. 

Finalmente, a reprodutibilidade da invaginação da grande curvatura 

limitou a generalização dos achados. O preenchimento da luz com a grande 

curvatura sem sua obstrução dependeu do nosso julgamento, inspeção e 

palpação durante as intervenções. A calibração desta invaginação sobre 

uma sonda orogástrica poderia aumentar esta generalização. Seu uso teria a 

contrapartida de criar o risco de aspiração pulmonar de conteúdo gástrico 

durante os procedimentos. Seria talvez necessário associá-la à intubação 

traqueal e ventilação mecânica. Isto poderia elevar a complexidade, o custo 

e a mortalidade dos procedimentos. 

Com uma única exceção, as mortes anteriores à data programada 

para o sacrifício foram complicações anestésicas (peri-operatórias, dia zero). 

Usamos éter sulfúrico inalatório sem ventilação mecânica na série A de 

experimentos (grupos A-CTR-ANEST, A-CTR-LAP e A-INV-CURV). Isto 
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limitou o controle da dose inalada. Parada respiratória e/ou arritmia cardíaca 

induzidas pelo éter podem ter sido responsáveis por estas mortes. 

O único animal que morreu e foi excluído por pancreatite pertencia ao 

grupo A-INV-CURV. O delicado duto pancreático foi possivelmente 

submetido a tração excessiva durante a invaginação (Hue Su, et al., 2006). 

Estas complicações não foram significativas e não comprometeram a análise 

do peso dos animais. 

O comportamento do peso dos animais do grupo A-INV-CURV 

mostrou-se diferente dos demais grupos desta Série A (p<0,001). 

Se isto fosse verdade em humanos, respeitados os passos até esta 

investigação, a invaginação gástrica da grande curvatura ofereceria 

alternativa cirúrgica para o tratamento da obesidade sem morbidade 

associada ao uso de secção, grampeamento ou prótese (anel ou banda) 

(Fusco, et al., 2006). 

O peso da gordura epididimária nesta série de experimentos só 

revelou diferença significativa entre os grupos A-INV-CURV e A-CTR-ANEST. 

A ausência de diferença entre os grupos A-INV-CURV e A-CTR-LAP mostra 

que parte da diferença anterior deva ter sido atingida por ação concomitante 

do trauma cirúrgico além do efeito da invaginação propriamente. A 

reprodução da invaginação em animais obesos seria desdobramento 

interessante do corrente estudo e poderia caracterizar a diminuição da 

gordura visceral não detectada nos animais do corrente experimento. 

Após o resultado significativo mostrando diminuição do peso corporal 

dos ratos submetidos a invaginação longitudinal da grande curvatura 
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gástrica, comparamos esta com a invaginação da parede anterior do 

estômago. Observamos se a eliminação da mobilização da grande curvatura 

e grande omento na invaginação da parede anterior comprometeria a 

diminuição do peso. A invaginação da parede anterior seria, se eficaz, e seu 

estudo continuado, procedimento tecnicamente mais fácil em humanos. 

Nesta Série B, o comportamento do peso dos grupos B-INV-ANT e B-

INV-CURV considerado ao longo de toda a observação não foi diferente 

(p=0,0511). Isto talvez se deva a certo emagrecimento produzido pela 

invaginação da parede anterior do estômago. 

A diferença pontual encontrada entre os grupos no vigésimo - primeiro 

dia da observação (p=0,0296), nesta série, sugere que a invaginação da 

grande curvatura gástrica (B-INV-CURV) produza perda de peso maior que a 

gerada pela invaginação anterior (B-INV-ANT). 

A ausência de diferença demonstrada nas observações anteriores 

(7 e 14 dias) pode representar tempo insuficiente para que as gastroplastias 

imprimam seus efeitos, uma vez que o ganho de peso foi progressivo. 

A ausência de diferença no vigésimo- oitavo dia pode-se dever a 

atenuação relativa do efeito das invaginações (B-INV-ANT e B-INV-CURV) 

no estômago em crescimento contínuo, com a proximidade do fim do 

período de observação. 

Esta ausência de diferença no vigésimo - oitavo dia pode assemelhar-

se ao ganho de peso progressivo observado com os diversos procedimentos 

bariátricos empregados em humanos a longo prazo (O'Brien, et al., 2006) 

(Sjöström, et al., 2007). 
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A possível diminuição do efeito das invaginações próximo ao fim do 

período de observação, desta série de experimentos (B-INV-ANT e 

B-INV-CURV), pode estar relacionada à ausência de diferença entre os 

pesos da gordura epididimária dos grupos, medidas no vigésimo-oitavo dia 

(sacrifício), quando os pesos corporais também já não eram desiguais. 

Raciocínio análogo pode ser feito quanto a ausência de diferença 

detectada entre os dois grupos (B-INV-ANT e B-INV-CURV) nos volumes de 

luz gástrica. Estes também foram estimados no vigésimo-oitavo dia 

(sacrifício), quando os pesos corporais não eram diferentes. A variação do 

volume (crescimento) total dos estômagos dos animais pode ter deixado 

qualquer diferença de volume gástrico luminal, causada pelas invaginações 

(redução), sem significado no vigésimo-oitavo dia. 

Além disso, a pressão de 15mmHg em que o volume luminal dos 

estômagos retirados foi estimado pode ser diferente da pressão intragástrica 

presente na produção da saciedade do animal vivo. 

O perfil de emagrecimento obtido com a invaginação da grande 

curvatura gástrica no presente estudo é semelhante ao que se obtém com a 

bandagem gástrica, com banda de silicone de 14 milímetros, passada ao 

redor do estômago proximal de ratos Wistar. Neste modelo, que busca 

reproduzir a gastroplastia com banda usada clinicamente, os animais também 

ganham menos peso que animais do grupo controle, isto é, cirurgia em que se 

remove a banda antes do fechamento da laparotomia (Monteiro, et al., 2006). 

Os ratos Wistar também reproduzem este padrão de ganho de peso 

reduzido quando submetidos a gastrectomia vertical ou longitudinal (dita em 
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“manga”) (de Bona Castelan, et al., 2007). Uma limitação deste trabalho é a 

diferença significativa entre os animais submetidos a gastrectomia 

longitudinal e os controles existente no peso dos animais já no início do 

experimento. Esta foi compensada mediante comparação entre o ganho de 

peso percentual dos animais durante a observação. A unidade considerada 

foi o peso inicial de cada animal. 

Os modelos experimentais podem permitir o estudo da fisiologia da 

obesidade e dos mecanismos de produção da saciedade. O que levou a 

diferença de peso entre os animais submetidos a invaginação gástrica 

longitudinal e os controles pode ser assunto para extensão do presente estudo. 

Crianças submetidas a fundoplicatura a Nissen para tratamento de 

refluxo gastroesofágico podem apresentar hipoglicemia pós-prandial como 

complicação. O peptídeo semelhante ao glucagon 1 (glucagon-like peptide 1, 

ou GLP1), incretina produzida especialmente no intestino distal e implicada 

na produção de saciedade e emagrecimento, mostrou-se significativamente 

elevada nestes pacientes após teste de tolerância a glicose (Palladino, et al., 

2008). A elevação do GLP1 causada pela fundoplicatura é apontada como 

causa da hipoglicemia. A fundoplicatura a Nissen leva a perda de peso em 

adultos (Neumayer, et al., 2005). A redução é da ordem de quatro quilos, 

verificada três meses após a cirurgia. Um ano após o procedimento, não se 

revela tendência a recuperação do peso perdido. Pacientes com sobrepeso 

e obesos perdem mais que indivíduos com peso normal. Talvez o GLP1 

tenha papel no mecanismo deste emagrecimento. A gastroplicatura 

longitudinal da grande curvatura é também procedimento gástrico exclusivo 
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que reduz a luz gástrica mediante invaginação. O estudo do comportamento 

das incretinas implicadas nos mecanismos de saciedade e controle glicêmico 

seriam desdobramento interessante do presente modelo experimental. 

A redução de peso produzida pela invaginação da grande curvatura 

gástrica em relação aos controles anestésico, cirúrgico (laparotomia) e 

invaginação da parede gástrica anterior justifica a continuidade de seu 

estudo como alternativa cirúrgica de tratamento para a obesidade. Se 

estudada e levada ao status de tratamento em humanos, respeitadas as 

etapas para fazê-lo, poderia constituir-se em alternativa menos mórbida, 

evitando as complicações inerentes à secção, ressecção, grampeamento, 

anastomose e uso de material protético no estômago (Fusco, et al., 2006) 

(Fusco, et al., 2007). 

Sem secção gástrica ou intestinal, se evitariam as fístulas e os 

consequentes peritonite, sepse grave, choque e óbito. A ausência de secção 

visceral e grampeamento poderia previnir também a ocorrência de 

sangramento e transfusão sanguínea. Isto significaria uma redução do risco 

de morte e de custos hospitalares (terapia intensiva, antibióticos, nutrição 

enteral, parenteral, hemoderivados, etc). 

Além dos acima, a ausência de anastomoses previniria o 

desenvolvimento de estenoses pós-operatórias que podem complicar a 

evolução de fístulas tratadas ou aparecer mais tardiamente em anastomoses 

gastro-jejunais bariátricas. Nesta intervenção exclusivamente gástrica não se 

criariam as brechas de mesentério, presentes no bypass gástrico e derivações 

biliopancreáticas, que podem cursar com hérnias e obstrução intestinal. 
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O acesso endoscópico ao estômago não seria impedido na ausência 

do bypass ou derivação gastro-jejunal. A preservação de toda a superfície 

da mucosa gástrica no trajeto do alimento, sem ressecção ou desvio, não 

comprometeria a produção ácida gástrica facilitadora da absorção de ferro, 

ou a produção de fator intrínseco facilitador da absorção de vitamina B12. A 

ausência de seguimento excluso do trânsito alimentar ou das secreções 

digestivas, presentes no bypass gástrico e derivações biliopancreáticas, 

evitaria a proliferação e concorrente translocação bacterianas. A 

manutenção do duodeno e jejuno proximal no trânsito anatômico evitariam o 

comprometimento da absorção do cálcio. Enxerga-se aqui o potencial de 

redução de morbidade e custo de medicamentos a longo prazo. 

A preservação de todos os componentes do aparelho digestório em 

sua ordem anatômica, sem o emprego de corpos estranhos que não a sutura 

seromuscular, permitiria ainda que este fosse um procedimento bariátrico 

mais facilmente reversível. 

A invaginação da grande curvatura apresenta-se então como 

possibilidade para estudo e desenvolvimento de alternativa cirúrgica menos 

mórbida no tratamento da obesidade. 

 

 
 



 

6   CONCLUSÃO 
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A invaginação da grande curvatura gástrica leva a redução de peso 

corporal em ratos quando comparada a anestesia isolada, a anestesia e 

laparotomia combinadas e à invaginação da parede gástrica anterior. 
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Background: Many bariatric endocopic or surgical
procedures performed today reduce gastric capacity
and/or induce an early sensation of satiety, alone or in
combination with a distal enteric intervention. A form
of prosthetic gastric wrap was used in the past for
treating obesity with a high rate of reintervention.
Nissen gastric fundoplication used in the treatment of
gastroesophageal reflux disease induces a small but
significant weight loss. We report the effect of gastric
greater curvature invagination on weight in rats.

Methods: 30 rats were randomly divided into 3
groups. 10 rats in the first group (sham) were anes-
thesized and weighed. The rats from the second
group (lap) were in addition submitted to a laparoto-
my plus visceral manipulation. In the third group (inv),
invagination of the greater curvature of the stomach
was added. All animals were weighed on the 7th and
21st days. They were then autopsied on the 21st day.

Results: The mean body weight of the invagination
group became statistically less than the laparotomy
and sham groups at 7 and 21 days. The mean weight
of the peritesticular fat pad from the inv group was
also significantly less than from the sham group but
not different from the lap group.

Conclusion: Gastric greater curvature invagination
significantly decreases weight in rats.

Key words: Surgical technique, fundoplication, bariatric
surgery, morbid obesity

Introduction

Most bariatric endocopic and surgical procedures
performed today reduce gastric capacity or induce an
early sensation of satiety, alone or in combination

with an enteric or more distal intervention.1-27

Surgical procedures that involve gastric partitioning
carry the risks of bleeding and dehiscence.11-14 Those
that involve banding carry the risks of obstruction,
erosion and herniation.15-24 Use of the intragastric
balloon provides reproducible weight loss but is also
associated with device-related morbidity.25-27

A form of prosthetic gastric wrap has been used in
the past for the treatment of obesity, although with a
high rate of prosthetic-related reintervention.28,29

The Nissen gastric fundoplication used in the
treatment of gastroesophageal reflux disease
(GERD) induces a small but significant weight loss.
The procedure is performed with low morbidity and
its durability in controlling reflux has been docu-
mented.30-32 It is generally performed without use of
bands, slings, prostheses or gastric partitioning. We
hypothesized that gastric greater curvature invagina-
tion would diminish weight. The purpose of this
study is to evaluate experimentally the effect of gas-
tric greater curvature invagination in the weight
behavior of male rats.

Materials and Methods

National and institutional animal experimentation
regulations were observed. Thirty young male
Wistar rats (Serviço Técnico de Biotério SVTBIOT-
05 Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo) were randomly drafted into three 10-rat
groups. The animals were fasted overnight. All ani-
mals were equally anesthetized with ether inhalation
(CH3CH2)2O PM:74,12 - CAAL Casa Americana,
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São Paulo) and intraperitoneal thiopental sodium 25
mg/kg (Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo). Their total body weight was obtained with an
electronic scale (GEHAKA BG 4400, São Paulo).
The first set of rats was the control (sham) group. We
measured and placed them in five rat cages. In the
second group of rats (lap), a 5-cm median laparoto-
my was added, beginning at the level of the xiphoid
process. The stomach and bowel were than manipu-
lated for 15 minutes. Besides the laparotomy
described above, the rats in the third group (inv) had
their gastric greater curvature invaginated; a contin-
uous longitudinal monofilament nylon 5-0 suture
(Ethicon - Johnson & Johnson, Produtos Profission-
ais, São Paulo) was used to invaginate the stomach.
We started the suture-line in transition from the
antrum to the body of the stomach and ended at the
fundus, close to the cardia. The antrum was left
intact. The invagination was tailored to fill the gas-
tric lumen without obstructing it or creating tension
in the suture-line (Figure 1). Palpation was helpful
for this purpose. Additional separated stitches were
used as needed. The laparotomies were closed in two
layers of 5-0 nylon suture (Ethicon - Johnson &
Johnson, Produtos Profissionais, São Paulo). All ani-
mals were than equally fed with ad libitum food

(regular chow - Serviço Técnico de Biotério SVT-
BIOT-05 Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo) and water. Their weight was recorded
after 1 and 3 weeks. They were then sacrificed and
autopsied. The animals peritesticular fat pad was
also weighed with an electronic scale (Mettler
Toledo, Zürich, Switzerland).

Rats that were found at autopsy to have developed
any complication or that had died before the pro-
grammed autopsy date were excluded from the
weight analysis.

The non-parametric Kruskal-Wallis test was used
to check the equality hypothesis among the three
groups. The Dunn test was used for multiple com-
parisons. ANOVA with multiple measures was used
to analyze the weight behavior of the groups. The
frequency of complications was compared with
Fisher’s exact test. Differences were considered sig-
nificant when P was <0.05.

Results

We only considered animals for whom all the meas-
ures were available in the weight analysis. Four rats
were excluded from this analysis: two in the sham,
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Figure 1. Gastric invagination. Forceps are pointing to the gastric cardia. The longitudinal invagination was tailored to fill
the gastric lumen without obstructing it or creating tension in the suture-line (monofilament nylon 5-0 Ethicon – Johnson
& Johnson). On the right is the same picture, digitally enhanced for clarity.
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one in the lap, and one in the inv group. The reasons
for exclusion of each animal are given in Table 1.
The frequency of pancreatitis, anesthetic death (no
awakening from anesthesia), or total death (from
any cause) were not statistically different among the
groups by Fisher's exact test (Table 2).

Weight results are presented as average, standard
deviation, median, minimum, and maximum values.
The animals’ weight average was initially compara-
ble among the groups (Table 3). The results of the
multiple weight measures are depicted in Table 4.
The weight of the animals in the gastric invagination
group became less than the weight of the laparoto-
my and sham animals (Figure 2), and the difference
was statistically significant (P<0.001).

The epididymal fat pad of the inv group of ani-
mals was less than of the sham group (P<0.05 with
the Dunn test). Other comparisons for epididymal
fat were not significant (Table 5).

Discussion

Many bariatric endocopic or surgical procedures
performed today diminish gastric capacity or induce
an early sensation of satiety, alone or in combination
with an enteric or more distal intervention.1-27

Briefly, the Roux-en-Y gastric bypass excludes
most of the stomach, anastomosing a small con-
structed gastric remnant to the jejunum.1,2 The ver-
tical banded gastroplasties combine a small, gastric
cavity, constructed close to the lesser curvature,
with gastric emptying resistance created by the

band.3 Laparoscopic gastric banding, with the band
passed around the very proximal stomach, does the
same; one difference is the lack of gastric stapling,
and the ability to adjust the band  via a subcutaneous
port.4 The biliopancreatic diversion (BPD) by
Scopinaro and duodenal switch techniques, diminis
gastric capacity by a transverse or a longitudinal /
sleeve gastrectomy, respectively.5,6 Elimination of
the gastric component of the BPD reduces the
weight loss.7 Longitudinal gastrectomy performed
as the sole procedure produces weight loss.9 So does
the endoscopically placed intragastric balloon.25,27

All the above procedures rely on stapling, partition-
ing, bypass and/or use of prosthetic material inside
or surrounding the stomach.

More recently, the Nissen distal esophageal gas-
tric wrap used to treat GERD was shown to produce
measurable weight loss.30 Interestingly, this tech-
nique does not employ gastric partitioning nor
devices or prostheses attached to or inserted in the
stomach, besides the seromuscular suture material.

A form of prosthetic external gastric wrap has
been shown in the past to produce weight loss
experimentally and in humans. The stomach was
surrounded by a polyester prosthesis. However, a
high reintervention toll was reported.28,29 Based on
the aforementioned work, we proposed to test
experimentally the effect of greater curvature gastric
invagination in the weight behavior of rats.

With one exception, the deaths that occurred
before the programmed autopsy were anesthetic-
related (perioperative / day zero). We used inhaled
sulfuric ether without mechanically controlled ven-
tilation and lacked precision in dose titration. Ether-

Table 1. Exclusions of rats

Draft order/ Group Day of Reason for
rat exclusion exclusion/

(0 to 21st) complication

1st LAP Zero Anesthetic Death 
16th SHAM Zero Anesthetic Death
27th SHAM Zero Anesthetic Death
29th INV Third Death by Pancreatitis

Draft order, group, complication (reason for exclusion), and
day of exclusion / premature death for each of the 4 excluded
animals. The groups are SHAM, laparotomy (LAP), and gastric
invagination (INV). The frequency of the complications were
not different according to group (Fisher’s exact test).

Table 2. Frequency of complications

Complications Lap Sham Inv

Total death toll 1 (10.0%) 2 (20.0%) 1 (10.0%)

Pancreatitis 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (10.0%)

Anesthetic Death 1 (10.0%) 2 (20.0%) 0 (0.0%)

Frequency of complications according to group. Complications
were 3 deaths during the anesthetic procedure (day zero) and
pancreatitis (one case that led to death). Groups are sham,
lap, and inv. P descriptive level of Fisher’s exact test is not sig-
nificant for the comparison among the groups.
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induced respiratory arrest and/or cardiac arrhythmia
may have caused these deaths.

The one rat that died of and was excluded for pan-
creatitis belonged to the invagination group. The
delicate pancreatic duct draining into the duodenum
was probably submitted to too much traction during
the invagination procedure.33 These complications
were not statistically significant and did not com-
promise the weight analysis.

The weight behavior of the inv group was different
from the other groups (P<0.001). Their average weight
became less than the sham and lap groups. If this is
also true in humans, this procedure deserves investiga-
tion. It could offer an opportunity to diminish gastric
capacity and produce early satiety without partitioning
or prosthetic-related morbidity. The search for less
morbid interventions in obesity therapy is ongoing.34

The difference in weight of the epididymal fat pad
was significant only between the inv and sham
groups. The lack of significance between the inv and
lap groups may suggest that the observed difference
has in part been caused by surgical trauma or
manipulation, insufficient rat number or lack of sta-
tistical power being a second consideration.

Table 3. Initial weights (in grams)

Group n Average sd Median Minimum Maximum

LAP 10 266.71 19.91 266.60 236.50 299.40
SHAM 10 262.11 18.35 262.40 224.10 291.70
INV 10 252.85 20.07 248.45 225.50 285.20

P descriptive level of the non-parametric Kruskal-Wallis test is not significant (data not shown).

Table 4. Weight behavior (in grams)

Group Time n Average sd Median Minimum Maximum

0 Day 9 264.80 20.12 266.00 236.50 299.40
LAP 7 days 9 293.44 28.27 286.30 264.40 348.70

21 days 9 346.18 17.19 349.00 322.50 379.50

0 Day 8 268.59 12.30 264.80 256.00 291.70
SHAM 7 days 8 312.33 21.77 313.60 268.20 337.90

21 days 8 362.48 25.76 368.50 311.40 389.90

0 Day 9 254.40 20.65 250.10 225.50 285.20
INV 7 days 9 248.71 17.79 244.90 230.60 273.00

21 days 9 311.41 25.23 310.90 271.40 346.80

Analysis of variance with multiple values found the inv group to be statistically different from the sham and lap groups (P<0.001). The
last two (sham and lap) were not different.
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Figure 2. Weight behavior according to groups at three
different times. Values plotted are the mean weight in
grams for each group: sham, lap, and gastric invagination
(inv) groups. Times are procedural (day 0), 7th post-pro-
cedural day (day 7), and 21st post-procedural day (day
21). ANOVA with multiple values found the weight behav-
ior in the inv group to be different from the other groups
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In conclusion, gastric greater curvature invagina-
tion experimentally alters weight behavior. This
may deserve investigation as an alternative or
adjunct to other procedures used to diminish gastric
capacity. The lack of gastric partitioning, resection,
bypass or the use of prosthetic material, with its
inherent complications, could be an advantage.
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Background: Many bariatric endoscopic or surgical
procedures performed today reduce gastric capacity
and/or induce an early sensation of gastric satiety,
alone or in combination with a distal enteric interven-
tion. A form of prosthetic wrap of the folded stomach
was used in the past for treating obesity with a high
rate of prosthesis-related reintervention. Nissen gas-
tric fundoplication used in the treatment of gastro-
esophageal reflux disease induces a small but signif-
icant weight loss without gastric stapling, partition-
ing, or prosthesis-related morbidity. We recently
reported greater gastric curvature invagination with-
out stapling, partitioning or prosthesis use, for weight
loss in rats.We now compare anterior gastric wall and
greater gastric curvature invaginations for weight
loss. The anterior invagination would be technically
easier, should it be tested in humans.

Methods: 20 rats were randomized in 2 groups. The
anterior gastric wall of 10 rats was invaginated in the
first group (AGW). The greater gastric curvature of 10
rats was invaginated in the second group (GGC). All
animals were weighed weekly for 4 weeks. They were
then autopsied on the 28th day.

Results: The mean body weight of the GGC group
became statistically less than the AGW group at 21
days. The mean weight of the peritesticular fat pad
and the mean gastric volume were not statistically dif-
ferent at 28 days (autopsy).

Conclusion: Greater gastric curvature invagination
significantly reduces body weight compared to ante-
rior gastric wall invagination at 21 days.

Key words: Surgical technique, bariatric surgery, fundopli-
cation, morbid obesity

Introduction

Many bariatric endocopic or surgical procedures per-
formed today reduce gastric capacity or induce an
early sensation of gastric satiety, alone or in combi-
nation with an enteric or more distal intervention.1-8

Surgical procedures that involve gastric partitioning
carry the risks of bleeding and dehiscence.9-12 Those
that involve banding bring the risk of obstruction,
erosion and herniation.13-22 The intragastric balloon
provides reproducible weight loss but is also associ-
ated with device-related morbidity.23-25

A form of prosthetic wrap of the folded stomach
has been used in the past for the treatment of obesi-
ty, although with a high rate of prosthetic-related
reintervention.26,27

The Nissen gastric fundoplication used in the treat-
ment of gastroesophageal reflux disease (GERD)
induces a small but significant weight loss.28 The
procedure is performed with low morbidity and its
durability in controlling reflux has been document-
ed.28-30 It is generally performed without use of
bands, slings, prostheses, or gastric partitioning.

We have recently reported that greater gastric cur-
vature invagination reduces weight in rats.31 The
stomach was invaginated without bands, slings,
prostheses, or gastric partitioning. The purpose of
the present study is to compare gastric anterior wall
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and greater curvature invaginations for weight loss
in rats. The anterior wall invagination would make
the procedure technically easier in humans. It would
avoid mobilization of the greater omentum.

Materials and Methods

Animal experimentation regulation was observed.
Twenty young male Wistar rats (Biotério SVT-
BIOT-05 Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo) were randomized in two 10-rat
groups. The animals were fasted overnight and
anesthetized with an intraperitoneal ketamine-
xylazine mixture (Ketamin-S– CRISTÁLIA,
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda and
Anasedan, Sespo Indústria e Comércio Ltda, São
Paulo). Their total body weight was obtained with
an electronic scale (GEHAKA BG 4400, São
Paulo). The anterior abdominal wall was shaved and
PVPP (polyvinylpolypyrrolidone) was applied for
antisepsis. A 4-cm median laparotomy beginning at
the level of the xyphoid process was made.

The anterior gastric wall of 10 rats was invaginat-
ed in the first group (AGW). Care was taken not to
involve the lesser nor the greater gastric curvatures
in this group (Figure 1). The greater gastric curva-
ture of 10 rats was invaginated in the second group
(GGC) (Figure 2). A continuous longitudinal
monofilament 5-0 nylon suture ( Ethicon, Johnson
& Johnson Produtos Profissionais, São Paulo) was
used to invaginate the stomach in both groups. The
suture-lines were started at the transition from the
antrum to the body of the stomach. They ended at
the fundus close to the cardia in every animal. The
antrum and cardia were left intact. The invagina-
tions were tailored to fill the gastric lumen without
obstructing it or creating tension in the suture-line
(Figures 1 and 2). Palpation was helpful for this pur-
pose. Additional interrupted stitches were used as
needed. The laparotomies were closed in two layers
of 5-0 nylon suture (Ethicon, Johnson & Johnson
Produtos Profissionais, São Paulo).

All animals were equally fed with ad libitum reg-
ular chow (Nuvilab CR1, Nuvital Nutrientes S.A.,
Paraná) and water. Their total body weight was
recorded weekly for 4 weeks. They were sacrificed
and autopsied on the 28th day. The animals perites-

ticular fat pad was weighed with an electronic scale
(Mettler Toledo, Zürich, Switzerland). The gastric
lumen volume was measured ex vivo in milliters of
saline. Each animal’s stomach was filled with saline
to equilibrate 15 mm of pressure (15 torr) in a mer-
cury column manometer.

The profile of change in continuous variables over
time was analyzed for group differences (AGW ver-
sus GGC) using repeated-measures ANOVA. The
Greenhouse-Geisser correction factor was used to
address the heterogeneity of covariances. A Tukey’s
adjustment was used for the post hoc comparison of
the groups at each time-point. Single end-point com-
parisons between groups involving continuous data
were performed using Student’s unpaired t-test. All
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Figure 1. Gastric anterior wall invagination at the 28th
day. The stomach was filled with saline. The invagination
was tailored to fill the gastric lumen without obstructing it
or creating tension in the suture-line. The lesser and the
greater gastric curvatures were preserved. The bottom
frame is the same picture enhanced for clarity.



statistical tests were two-sided, and results were con-
sidered significant at P<.05. SAS version 9.1.3 (SAS
Institute, Cary, NC, USA) was used for all analyses.

Results

Weight results are presented as mean, median, stan-
dard deviation, minimum, maximum, first and third
quartiles values. The results of the multiple weight
measures are depicted in Table 1. The profile of the
groups’ (AGW versus GGC) weight changes over
the entire observation time did not reach statistical
significance (P=0.0511) through repeated-measures
ANOVA. The weight of the animals was not differ-

ent at the time of randomization (P=0.8887). The
mean body weight of the animals from the GGC
group became less than the weight of the AGW
group (Figure 3), and the difference was statistical-
ly significant at the 21st day (P=0.0296) – Tukey’s
adjustment for comparison of the groups at each
time-point. The difference did not reach statistical
significance at 7 (P=0.1011), 14 (P=0.1069), and 28
(P=0.2619) days. 

The epididymal fat pad weight (Table 2) of the
groups did not reach statistical significance at the
autopsy on the 28th day (P=0.123).

The gastric lumen volume (Table 3) of the groups
did not reach statistical significance at the autopsy
on the 28th day (P=0.289).
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Figure 2. Greater gastric curvature invagination at the
28th day. The stomach is filled with saline. The invagina-
tion was tailored to fill the gastric lumen without obstruct-
ing it or creating tension in the suture-line. The bottom
frame is the same picture enhanced for clarity.

Table 1. Weight behavior (in gm). Weight results are
presented as mean, median, standard deviation
(SD), minimum, maximum, first (Q1) and third quar-
tile (Q3) values according to group in 5 moments.
The moments are the first day and weekly for 4
weeks (D0, D7, D14, D21, D28). Groups are anterior
gastric wall invagination (AGW) and greater gastric
curvature invagination (GGC)

Variable Group N Mean Median SD

Weight D0 AGW 10 276.72 280.10 22.32
GGC 10 275.40 275.70 19.14

Weight D7 AGW 10 307.4 307.6 31.6
GGC 10 282.3 285.6 33.3

Weight D14 AGW 10 342.5 340.9 37.9
GGC 10 314.2 314.0 36.7

Weight D21 AGW 10 370.56 369.05 23.73
GGC 10 341.90 349.35 30.15

Weight D28 AGW 10 397.5 395.6 31.9
GGC 10 377.9 388.2 43.0

Variable Group Min Max Q1 Q3

Weight D0 AGW 245.80 313.70 249.75 291.15
GGC 233.20 308.50 269.95 285.75

Weight D7 AGW 248.8 362.6 288.8 329.9
GGC 229.0 327.0 260.0 312.9

Weight D14 AGW 268.5 396.0 319.7 375.4
GGC 256.1 366.8 292.0 343.5

Weight D21 AGW 325.10 408.30 357.35 386.60
GGC 298.20 392.30 313.77 360.05

Weight D28 AGW 345.7 452.2 375.6 423.5
GGC 322.9 445.0 333.7 412.6



Discussion

Many bariatric endocopic or surgical procedures per-

formed today reduce gastric capacity or induce an

early sensation of gastric satiety.1-8 Briefly, the Roux-

en-Y gastric bypass excludes most of the stomach,

anastomosing a small constructed gastric pouch to
the jejunum.1,2 The vertical banded gastroplasty com-
bines a small gastric cavity, constructed close to the
lesser curvature, with gastric emptying resistance cre-
ated by the band.3 Laparoscopic gastric banding, with
the band passed around the very proximal stomach,
does the same; one difference is the lack of gastric
stapling, and the ability to adjust the band via a sub-
cutaneous port.4 The biliopancreatic diversion (BPD),
by the Scopinaro or duodenal switch techniques,
reduces gastric capacity by a transverse or vertical
sleeve gastrectomy, respectively.5,6 Elimination of the
gastric resection component of the BPD reduces the
weight loss.7 Sleeve gastrectomy performed as the
sole procedure produces weight loss.8 So does the
endoscopically-placed intragastric balloon.23,25 All
the above procedures rely on stapling, partitioning,
bypass, and/or use of prosthetic material inside or
surrounding the stomach.

More recently, the Nissen distal esophageal gas-
tric wrap used to treat GERD was shown to produce
measurable weight loss.28 Interestingly, this tech-
nique does not employ gastric partitioning nor
devices or prostheses attached to or inserted in the
stomach beside the seromuscular suture material.

A form of prosthetic external wrap of the folded
stomach has been shown in the past to produce
weight loss experimentally and in humans. The fold-
ed stomach was surrounded by a polyester prosthesis.
However, a high reintervention toll was reported.26,27

We recently reported greater gastric curvature invagi-
nation for weight loss in rats.31 Gastric partitioning,
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Figure 3. Weight behavior according to groups in 5 differ-
ent moments. The values plotted are the mean weight in
grams for each group. They are the anterior gastric wall
(AGW) and greater gastric curvature invagination (GGC)
groups. The moments are procedural (day 0), 7th post-
procedural day (day 7), 14th post-procedural day (day
14), 21st post-procedural day (day 21), and 28th post-pro-
cedural day (day 28). The profile of the groups (AGW ver-
sus GGC) weight changes over time failed to reach sta-
tistical significance (P=0.0511) through repeated-meas-
ures ANOVA. The difference reached statistical signifi-
cance at the 21st day (P=0.0296) – Tukey’s adjustment for
the post hoc comparison of the groups at each time-point.

Table 2. Epididymal fat pad weight (in mg) – mean, standard deviation (SD), median, minimum, and maximum values
according to group at autopsy (28th day). Groups are anterior gastric wall (AGW) and greater gastric curvature invagi-
nation (GGC). The epididymal fat pad weight of the groups did not reach statistical significance (P=0.123) at autopsy.

Group N Mean SD Median Minimum Maximum

AGW 10 6130 929 6300 4529 339
GGC 10 5419 1035 5328 3814 7298

Table 3. Gastric lumen volume (in ml) – mean, standard deviation (SD), median, minimum, and maximum values
according to group at autopsy. Groups are anterior gastric wall (AGW) and greater gastric curvature invagination
(GGC). The gastric lumen volume of the groups did not reach statistical significance (P=0.289) at autopsy (28th day).

Group N Mean SD Median Minimum Maximum

AGW 10 12.62 3.18 11.68 9.6 19.0
GGC 10 10.98 3.53 10.45 6.7 18.9



prostheses attachment to, or insertion in the stomach
were not employed, much like the Nissen technique.

We wondered whether eliminating the greater
omentum and therefore the greater gastric curvature
mobilization would compromise the weight loss.
The anterior gastric wall invagination would make
the procedure technically easier in humans.

The fact that the groups’ weight profiles over the
entire observation period (AGW versus GGC) did
not reach statistical significance (P=0.0511) might
represent some weight loss produced by the anteri-
or wall invagination (Figure 3). The difference
between the groups at the 21st day suggests that the
greater curvature is superior to anterior wall invagi-
nation for weight loss.

The lack of difference at the earlier time-points
(7th and 14th days) may reflect insufficient time for
the gastroplasties to impart their difference. The
lack of difference at the 28th day may reflect atten-
uation of the gastroplasties’ effects by the rats’ con-
tinuous gastric growth. The continuous increase in
weight after the procedure, particularly in the 4th
week, could also be related to the higher failure
rates of bariatric procedures (obesity recurrence
rates) in the long term. These failures seem to be
more common with purely restrictive procedures.32

This could be the case with gastric invagination,
should it be tested as a sole procedure in humans.
The reproduction and extension (longer follow-up)
of this study with a different adult animal model,
without the continuous physiologic rat growth,
could help clarify this. This might also explain the
lack of statistical difference between the groups’
epididymal fat pad weight and gastric volume at the
28th day (autopsy). Also, the 15 mmHg pressure
level at which the gastric volumes were accessed ex
vivo may be different from the physiologic pres-
sures that may impart satiety in the living rat. 

In conclusion, greater gastric curvature invagina-
tion reduces weight compared to anterior gastric wall
invagination at 21 days. Should gastric invagination
be clinically investigated as an alternative or adjunct
to other procedures used to induce gastric satiety,
greater curvature invagination might be a better
option. The lack of partitioning, resection, stapling or
the use of prosthetic material might be an advantage.
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