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Resumo 

 



Pereira Filho DS. Avaliação de marcadores moleculares na mucosa gástrica do 

estômago excluso após cirurgia bariátrica [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2013. 

 
INTRODUÇÃO: As alterações da mucosa do estômago excluso após Derivação 
Gástrica em Y-de-Roux (DGYR) para tratamento da obesidade mórbida não são bem 
conhecidas. Atualmente, pouco se sabe a respeito das consequências da cirurgia, 
especialmente, considerando que tal técnica necessita de vigilância para possíveis 
alterações de mucosa. Adicionalmente, é possível que o refluxo duodenal 
biliopancreático para dentro do estômago excluso, sem tamponamento pela ingestão 
de alimentos, pode, após décadas, danificar a mucosa gástrica e provavelmente 
aumentar o risco de câncer gástrico. OBJETIVO: Analisar as alterações da mucosa 
do estômago excluso através de: índice de proliferação celular (Ki-67), apoptose 
(caspase 3 e Bcl-2), função hormonal (gastrina) e infiltrado inflamatório (CD3 e 
CD8). MÉTODOS: Enteroscopia de duplo balão foi realizada em 35 pacientes 
submetidos à DGYR com mais de 36 meses de cirurgia. Foram realizadas múltiplas 
biópsias no coto gástrico funcional e na mucosa do estômago excluso. Biópsias 
gástricas de 32 pacientes obesos não operados foram utilizadas como grupo controle. 
Biópsias endoscópicas foram seccionadas a partir de blocos de tecidos fixados em 
formalina e embebidos em parafina. Amostras de 4 µm de espessura foram 
examinadas por imuno-histoquímica pelo método de estreptavidina-biotina-
peroxidase. RESULTADOS: Os dois grupos foram comparados por idade, gênero, 
presença de gastrite, metaplasia intestinal e de Helicobacter pylori. O número médio 
de células de gastrina positivas foi de 55,5 (desvio padrão (DP) = 11,7) no grupo 
controle e 29,6 (DP = 7,9), nos casos, p= 0,0003. Índice de proliferação (Ki-67) nos 
casos (corpo=24,7%, antro=24,9%) foi significativamente maior em comparação 
com os controles (corpo=15% e antro=17,7%), p = 0,002 e 0,01 ,respectivamente. 
Imunoexpressão de caspase 3 foi maior nos controles em comparação ao estômago 
excluso (31 x 46%), p = 0,02. Não houve diferença estatística entre as expressões de 
CD3 , CD8 , e Bcl- 2 nos controles e nos casos. Não houve associação entre os 
resultados imuno-histoquímicos e a presença de Helicobacter pylori ou alterações 
histológicas. CONCLUSÕES: Proliferação celular está aumentada e a apoptose está 
diminuída na mucosa do estômago excluso em comparação com os controles obesos 
não operados. Alterações na renovação celular e nas secreções hormonais nestas 
condições podem ser relevantes em seguimento a longo prazo. 
 
Descritores: 1.Cirurgia bariátrica  2.Obesidade mórbida  3.Enteroscopia de duplo-
balão  4.Derivação gástrica  5.Antígeno Ki-67  6.Caspase 3  7.Genes bcl-2  
8.Gastrinas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 



Pereira Filho DS. Evaluation of molecular markers in the excluded stomach mucosal 

after bariatric surgery [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2013. 

 

INTRODUCTION: Mucosal alterations in the excluded stomach mucosal after 
Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity have not been clearly clarified. 
Currently, little is known regarding the long-term consequences of the surgical 
specially considering that the technique hinders surveillance for possible mucosal 
alterations. Indeed, it is possible that duodenal reflux of bile and pancreatic 
secretions without any buffering offered by food intake may, after decades, damage 
the gastric epithelium and lead to an increase gastric cancer risk. OBJECTIVE: This 
study aims to analyze the mucosal alterations (proliferative status (Ki-67), apoptosis 
(caspase 3 and Bcl-2), inflammatory response (CD3 and CD8) and for hormonal 
function (gastrin)) in the excluded stomach. METHODS: Double-balloon 
enteroscopy was performed in 35 patients who underwent Roux-en-Y  gastric bypass 
longer than 36 months. Multiple biopsies of the proximal pouch and the excluded 
gastric mucosa were collected. Gastric biopsies from 32 non-operated obese patients 
were utilized as controls. Endoscopic biopsies were cut from tissue blocks fixed in 
formalin and embedded in paraffin. Sections 4 µm thick were examined for 
immunoexpression using the streptavidin-biotin-peroxidase method. RESULTS: The 
two groups were compared for age, gender, gastritis, intestinal metaplasia, and 
presence of Helicobacter pylori. The mean number of positive gastrin cells was 55.5 
(standart deviation (SD) = 11.7) in the control group and 29.6 (SD=7.9) in the cases, 
p=0.0003. Ki-67 proliferative index in cases (body=24.7%, antrum=24.9%) was 
significantly higher compared to controls (body=15.0% and antrum=17.7%), 
p=0.002 and 0.01, respectively. Caspase 3 immunoexpression was higher in the 
controls compared to the excluded stomach (46 vs. 31%), p=0.02. There was no 
statistical difference between CD3, CD8, and Bcl-2 immunoexpressions among the 
controls and cases. CONCLUSIONS: Cell proliferation is increased and apoptosis is 
downregulated in the excluded gastric mucosa compared to the non-operated obese 
controls. Alterations in cell turnover and in hormonal secretions in these conditions 
may be of important in long-term follow-up. 
 
Descriptors: 1.Bariatric surgery 2.Morbid obesity 3.Double-balloon enteroscopy 
4.Gastric bypass   5.Ki-67 antigen   6.Caspase 3   7.Genes bcl-2    8.Gastrins 
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A obesidade mórbida é uma doença crônica, multifatorial, de prevalência 

crescente, que se associa ao risco de desenvolvimento de diversas doenças como 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), 

esteatose hepática, colelitíase, síndrome metabólica (SM), doença do refluxo 

gastroesofágico, além de outras condições clínicas e psicossociais. Consome grande 

parte dos recursos utilizados em saúde, sendo problema extremamente relevante na 

atualidade (NAASO; NHLBI, 2000; Gomes et al., 2006). 

A alta probabilidade de fracasso a longo prazo dos tratamentos conservadores 

baseados na utilização de dietas, medicamentos, psicoterapias e exercícios físicos faz 

com que estes tipos de terapias para obesidade apresentem a ineficácia como regra, 

promovendo assim, perda de peso insuficiente e elevado índice de reganho de peso 

(NIH, 1985; Martin et al., 1995; Benotti; Forse, 1995). 

Considera-se um indivíduo obeso aquele com Índice de Massa Corpórea 

(IMC, definido como o peso em quilogramas dividido pela altura em metros ao 

quadrado) acima de 29,9 kg/m2 e obeso mórbido quando o IMC ≥ 40 kg/m2 ou ≥ 35 

kg/m2 na presença de comorbidades. Esse parâmetro tem boa correlação com 

morbidade, ainda que apresente falhas, especialmente, por não fazer distinção entre 

massa magra e gorda (Rothman, 2008). 

A partir da década de 1980, quando as manipulações sobre o estômago 

tomaram a dianteira (operações restritivas gástricas, com ou sem derivação 

intestinal), a resposta de perda de peso continuou usualmente satisfatória sem o ônus 
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das sérias intercorrências tardias das técnicas puramente dissabsortivas, o que 

influenciou favoravelmente sua utilização (Mason, 1992). A cirurgia bariátrica 

mostrou-se capaz de melhorar significativamente comorbidades agravadas pela 

obesidade mórbida, incluindo-se diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e apnéia 

obstrutiva do sono (NIH, 1992; Mason, 1992; Wooley; Garner, 1994), mostrando-se, 

por outro lado, como o método de maior efetividade na manutenção da redução de 

peso após 10 anos de tratamento (Smith et al., 1995). 

Neste novo arranjo visceral, que desobedece à anatomia e fisiologia, 

promovida pela Derivação Gástrica em Y-de-Roux (DRGY), em que se excluem o 

estômago, duodeno e jejuno proximal do trânsito alimentar, estes segmentos tornam-

se inacessíveis pela endoscopia convencional. Todavia, Sakai et al., em 2005, por 

meio da enteroscopia de duplo balão, conseguiram pioneiramente acessar o estômago 

excluso em 83,3% dos casos submetidos a DRGY para tratamento da obesidade. No 

segmento gástrico excluso, demonstrou-se ainda o desenvolvimento de alterações 

visíveis ao exame endoscópico, nominalmente gastrite, úlcera gástrica ou jejunal, 

proliferação bacteriana; assim como, possíveis alterações pré-neoplásicas tais quais: 

metaplasia intestinal, gastrite atrófica e pólipo associadas à presença de refluxo 

duodenogástrico (Safatle-Ribeiro et al., 2007; Kuga et al., 2007; Ishida et al., 2007). 

Sundbom et al. (2002) constataram, por meio de estudo cintilográfico, a 

presença de refluxo duodenogástrico no estômago excluso em 36% em uma série de 

22 pacientes em pós-operatório de DGYR. Estes autores demonstraram, portanto, 

que o estômago excluso poderia estar exposto aos efeitos deletérios da bile. 

Sabe-se que o refluxo duodenogástrico é um dos fatores responsáveis pela 

cascata de eventos que podem acarretar dano celular e progressão para o câncer do 
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estômago remanescente, sobretudo, após gastrectomia parcial com reconstrução a 

Billroth II, realizada para tratamento de doença gástrica ou duodenal benigna, com 

latência mínima pós-operatória de 15 anos (Toftgaard, 1989; Safatle-Ribeiro et al., 

1998). Revisões de casuísticas clínicas demonstram que a probabilidade de ocorrer o 

câncer do coto gástrico eleva-se, sobretudo, após 15 anos da cirurgia inicial e, após 

os 25 ou 35 anos, atinge 5 a 8 vezes mais em comparação à população de doentes 

não gastrectomizados da mesma faixa etária, com prevalência que varia de 0,8% a 

8,9% (La Vecchia et al., 1992; Fisher et al., 1993; Yamashita et al., 1998; Safatle-

Ribeiro et al., 1998). 

Em virtude de ter se tornado factível acessar o estômago excluso em 

pacientes obesos previamente submetidos a DGYR por meio do exame de 

enteroscopia de duplo balão (Sakai et al., 2005; Kuga et al., 2007; Safatle-Ribeiro et 

al., 2007), pode-se avaliar a mucosa deste segmento para elucidar os efeitos da 

mudança promovida pela operação no trânsito gastrointestinal na mucosa do 

estômago excluso.  

Safatle-Ribeiro et al. (2007) e Kuga et al. (2007) constataram alta prevalência 

de gastrite crônica, atrofia e metaplasia intestinal na mucosa do estômago excluso em 

uma série de 35 pacientes obesos submetidos a DGYR.  

Ishida et al. (2007) também avaliando o estômago excluso por enteroscopia 

de duplo balão em pacientes obesos submetidos a DGYR, constataram 

supercrescimento bacteriano em 40,5% dos pacientes e produção elevada de TNF-

alfa e TGF-beta; apesar de não apresentarem manifestações clínicas secundárias a 

tais achados. 
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Deste modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar possíveis 

alterações moleculares da mucosa do estômago excluso de pacientes submetidos a 

DGYR por meio do emprego de marcadores do índice de proliferação celular (Ki-

67), da apoptose (caspase 3 e Bcl-2), da função hormonal (gastrina) e da resposta 

inflamatória (CD3 e CD8). 
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2.1  Aspectos epidemiológicos da obesidade 

 

A incidência da obesidade está aumentando em todo o mundo. Os Estados 

Unidos da América (EUA), por intermédio de seus Centros de Controle e Prevenção 

de Doenças Crônicas, mostram aumento constante e apreciável da obesidade entre 

1985 e 2008 (CDC, 2010; WHO, 2011). Mais de 33% dos adultos são obesos (cerca 

de 72 milhões de pessoas) e, aproximadamente 64% dos americanos apresentam 

sobrepeso (Balsiger et al., 2000; Flegal et al., 2002). Os custos econômicos do 

tratamento da obesidade e suas complicações são surpreendentes, correspondendo a 

quase 100 bilhões de dólares por ano nos EUA. Naquele país, os custos gerados por 

esta moléstia alcançam a segunda colocação nos desembolsos globais de saúde, 

perdendo somente para as enfermidades ligadas ao tabagismo (Colditz, 1992; 

Balsiger et al., 2000; Ludwig; Pollack, 2009; CDC, 2010).  
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Em 2010, o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgaram grande levantamento dos números do excesso de peso 

e obesidade no Brasil: o VIGITEL Brasil 2009 - Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2009). Foi 

encontrado excesso de peso em 46,6%, sendo maior entre homens (51,0%) que entre 

mulheres (42,3%). Em ambos os gêneros, a frequência desta condição tende a 

aumentar com a idade. O aumento da incidência é maior entre as faixas etárias de 18 

a 24 anos e, de 35 a 44 anos para homens; e entre as faixas etárias de 18 a 24 anos e 

de 45 e 54 anos para as mulheres, quando se observa que a frequência do excesso de 

peso é quase que duplicada. Entre as mulheres, a relação entre excesso de peso e 

Porcentagem de adultos com obesidade

Adaptado da WGO Global Guideline, 2011
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escolaridade é inversa: 50% no grupo de menor escolaridade e 31,1% no grupo de 

maior escolaridade. Nenhuma relação foi, contudo, observada entre excesso de peso 

e escolaridade no gênero masculino. A incidência de adultos obesos, em ambos os 

gêneros, variou de 12,7% para 13,9% no período de 2007 e 2009, respectivamente. 

No gênero masculino, a incidência quase triplica dos 18-24 aos 55-64 anos de idade, 

caindo entre aqueles com 65 anos ou mais de idade. Entre as mulheres, a incidência 

da obesidade mais do que triplica entre 18 a 24 e 55 a 64 anos, declinando 

ligeiramente entre aquelas com 65 anos ou mais de idade. Comparando estes 

números com os obtidos na VIGITEL 2007, houve aumento na prevalência de 

excesso de peso na população de 43,4% para 46,6%, respectivamente. A maior 

variação foi verificada entre mulheres: 37,8% e 42,3% em 2007 e 2009, 

respectivamente. No gênero masculino, por sua vez, houve maior prevalência de 

excesso de peso quando comparado ao gênero feminino, tanto em 2007 (49,2%) 

como em 2009 (51%) (VIGETEL, 2007; VIGETEL, 2009). 

Ademais, não se esgotam os malefícios dos grandes excessos de peso. É 

próprio da obesidade, atrair série de transtornos familiares, profissionais, sociais, 

econômicos e psicológicos, capazes de gerarem desequilíbrios emocionais e 

interferirem na qualidade e diminuição da expectativa de vida (Stunkard; Wadden, 

1992; Martin, 1999; Peeters et al., 2003; Frezza et al., 2006).   
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2.2 Obesidade e câncer 

 

O câncer resulta do conjunto de lesões gênicas, adquiridas ou não, que 

somadas determinam modificações fenotípicas cuja evolução contribui para o 

desenvolvimento das formas clínicas da doença. Durante a progressão da doença, os 

tumores adquirem propriedades biológicas que afetam a evolução e o prognóstico 

dos pacientes. Neste contexto, participam os genes supressores de tumor, 

responsáveis pelo controle negativo da proliferação celular, além dos oncogenes, 

fatores de crescimento e seus receptores, que são importantes na progressão para o 

câncer (Tahara, 1990; Stermmermann et al., 1994). 

A associação epidemiológica entre índice de obesidade e índice de câncer 

vem aumentando. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a incidência 

de obesidade aumenta cerca de 30 milhões de casos novos por ano, enquanto que o 

número total de casos de câncer tem acréscimo de 300.000 por ano (WHO, 2011). 

Há evidência de que a obesidade é considerada condição pré-neoplásica para 

diversos tumores (Smith et al., 1995; Forsell; Hellers, 1997; Baltasar et al., 1998; 

Calle; Kaaks, 2004).  

No Reino Unido, estudo realizado por Reeves et al. (2007), com mais de um 

milhão de mulheres acompanhadas por mais de 5 anos, revelou significante 

associação entre aumento de peso e risco de câncer, particularmente, no grupo pós-

menopausa. 

Várias metanálises e revisões sistemáticas confirmaram a consistente 

associação entre o índice de massa corpórea (IMC), mortalidade e diversos casos de 

câncer em homens e mulheres. Isto inclui neoplasia maligna do esôfago, pâncreas, 
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fígado, vesícula biliar, colorretal, mama, ovário, próstata, rim, sistema imunológico 

(leucemia, linfoma, mieloma) e pele (melanoma) (Renehan et al., 2008; Whitlock et 

al., 2009). Estudo multicêntrico e prospectivo, após analise de mais de 900.000 

adultos sobre a relação entre IMC e causas específicas de mortalidade, confirma que 

a mortalidade foi menor para aqueles com IMC dentro da faixa normal (22,5-25 

Kg/m2) em ambos os gêneros. A cada aumento de 5 Kg/m2 é esperado um aumento 

de 30 % em todas as causas de mortalidade e um aumento de 10 % na mortalidade 

para câncer (Sjostrom et al., 2009). 

Além do elevado risco de desenvolvimento de câncer gástrico em razão da 

alta prevalência da infecção pelo H. pylori (Erim et al., 2008), pacientes obesos 

podem ter maior risco de desenvolver adenocarcinoma do esôfago e estômago, 

quando o IMC é maior que 35 kg/m2 em comparação àqueles  com IMC entre 18,5 e 

25 kg/m2 (Kubo; Corley, 2006; Yang P et al., 2009). 

Estudos longitudinais sobre as cirurgias bariátricas revelou que o sucesso da 

perda de peso também resultou na diminuição do índice de câncer (Adams et al., 

2007; Adams et al., 2009; Sjostrom et al., 2009). Pacientes obesos mórbidos 

submetidos à cirurgia bariátrica possuem menor índice de câncer e menor 

mortalidade por câncer em comparação aos obesos mórbidos não operados. 

Christou et al. (2004) estudaram retrospectivamente 6.781 obesos mórbidos 

submetidos à cirurgia bariátrica entre 1986 e 2002, no qual se pode observar uma 

redução de 76% na incidência geral de câncer. 

Tal redução pode ser explicada por vários mecanismos protetores da cirurgia 

bariátrica que interrompem uma série de vias metabólicas que associam obesidade 
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com geração e crescimento tumoral, sendo elas: 1) alteração do fluxo biliar, 2) 

redução do tamanho da câmara gástrica, 3) rearranjo anatômico intestinal e fluxo 

alterado de nutrientes, 4) manipulação vagal e 5) modulação dos hormônios 

entéricos, conforme os dados do Gráfico 1 (Ashrafian et al., 2011). 
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Gráfico 1 -  Mecanismos de redução do risco geral de câncer em pacientes obesos 
submetidos à cirurgia bariátrica. (Adaptado de Ashrafian et al., 2011) 

 

Entretanto, embora várias técnicas cirúrgicas bariátricas propiciem a perda de 

peso, algumas delas favorecem o refluxo biliopancreático do duodeno para o 

estômago excluso, que se mantém fora do trânsito alimentar, como na técnica da 

DGYR. A ausência de passagem alimentar sem o tamponamento adequado da 
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secreção alcalina, poderia desencadear uma sequência de eventos agressores à 

própria mucosa gástrica.  

Ademais, Sundbom et al. (2002) evidenciaram, por meio de exame 

cintilográfico, importante refluxo duodenogástrico para o estômago excluso em 36% 

dos 22 pacientes operados com mais de 18 meses de DGYR. Tal fato foi claramente 

demonstrado em pacientes submetidos a DGYR com alça curta, onde se evidenciou 

no estômago excluso: lago biliar em 53% dos casos, gastrite crônica em 21% e 

metaplasia intestinal em 9% (Flickinger et al., 1985). 

Através de metanálise, onde se incluiu 3.097.794 obesos não operados, 

encontrou-se 9.492 casos de câncer gástrico. Estima-se então que a incidência de 

câncer gástrico em pacientes obesos não submetidos a quaisquer procedimentos 

bariátricos seja de 306/100.000; portanto, maior que a incidência estimada para 

pacientes submetidos a qualquer cirurgia bariátrica (24/100.000). Todavia, a 

incidência de câncer gástrico para pacientes obesos operados permanece ainda maior 

que a incidência global para câncer gástrico (7,8/100.000) (Yang et al., 2009). 

Mesmo com poucos relatos sobre neoplasia tardia após a DRGY; ainda 

assim, tumores gástricos malignos foram descritos de 5 até 22 anos, após a 

intervenção cirúrgica inicial (Sundbom et al., 2001). Correspomdem a vinte e um 

casos de neoplasia em pacientes obesos submetidos a DGYR, sendo 47,6% 

localizados no coto gástrico funcional (Papakonstantinou et al., 2002; Zirak et al., 

2002; Jain et al., 2003; Hackert et al., 2004; Trincado et al., 2005; Babor; Booth., 

2006; Chebib et al., 2007; Sun et al., 2008; Stroh et al., 2008), 38,1% no estômago 

excluso (Raijman et al., 1991; Lord et al., 1997; Khitin et al., 2003; Escalona et al., 

2005; De Roover et al., 2006; Corsini et al., 2006; Harper et al., 2007; Watkins et 
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al., 2007) e 14,3% na junção esofagogástrica (Hallen et al., 2004; Kuruba et al., 

2009).  

 

 

2.3 Técnicas endoscópicas e cirúrgicas para o tratamento da 

obesidade 

 

Abordagens terapêuticas para perda de peso podem ser dietética, 

comportamental, farmacológica, endoscópica ou cirúrgica. 

Os grandes dilemas da terapêutica convencional, não cirúrgica, da obesidade 

prendem-se à baixa eficácia das medidas farmacológicas disponíveis até o momento, 

e, sobretudo, ao fracasso a longo prazo, da vasta maioria dos regimes dietéticos. As 

intervenções comportamentais têm o potencial de ter custo menor, com menos 

efeitos colaterais negativos que as abordagens farmacológicas, endoscópicas ou 

cirúrgicas. 

As abordagens medicamentosas para perda de peso têm demonstrado taxas de 

abandono de até 50% e alto índice de reganho de peso (Wooley; Garner, 1994; 

Garrido, 1998; Brolin, 2000; Pi-Sunyer et al., 2006; Mann et al., 2007).  

Neste contexto, desde 1992, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados 

Unidos da América (NIH, 1992) reconhece como melhor opção para manejo da 

obesidade mórbida a prática de operações restritivas e derivativas gastrointestinais, 

por ser efetiva e duradoura no controle do peso e das doenças associadas à 

obesidade, sendo este seu objetivo principal. Na realidade, tais procedimentos são 
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bastante antigos e, por muitas décadas, diversos grupos vinham acumulando 

experiência com casuísticas de pacientes refratários a outras abordagens terapêuticas. 

No Brasil, alguns serviços de cirurgia metabólica, buscaram pioneiramente 

introduzir e aprimorar técnicas operatórias, esquemas de monitorização e protocolos 

multidisciplinares para abordagem integrada clínico-cirúrgica deste grande mal 

(Garrido, 1998; Faintuch; Garrido, 2002; Faintuch et al., 2002 a, b, c; Gil et al., 

2002; Silva et al., 2002; Chaves et al., 2002).  

O progresso técnico e a aceitação pela classe médica foram em parte 

retardados pela ênfase inicial em se executar derivações radicais sobre o intestino 

delgado, que eram eficientes, porém sujeitas a graves complicações tardias, 

sobretudo metabólicas, hepáticas e renais (Mason, 1992; Faintuch et al., 2004). De 

fato, apesar dos riscos, o tratamento cirúrgico para perda de peso tem menor 

incidência de mortalidade que a obesidade não tratada ao longo do tempo. 

Métodos endoscópicos alternativos para tratamento da obesidade também têm 

sido realizados (Figuras 1 e 2) e podem ser empregados, especialmente, em fase pré-

operatória para redução de peso nos obesos mórbidos com intenção de diminuir os 

riscos anestésicos (Weiner et al., 1999; Sallet et al., 2004; De Moura et al., 2012).  
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Figura 1 – BALÃO INTRAGÁSTRICO. 
Colocado por endoscopia, preenche grande parte 
do estômago, desencadeando aumento da saciedade 

 
 
 
 

 

Figura 2 - ENDOBARRIER. Manta plástica 
inserida no duodeno por endoscopia convencional, 
recobrindo o duodeno e o jejuno proximal por 
aproximadamente 60 cm 

 
 

As técnicas cirúrgicas foram concebidas para promover a perda de peso por 

meio de dois mecanismos diferentes: as puramente restritivas pela utilização de 

Banda Gástrica Ajustável (LABG) (Figura 3) ou com a redução do tamanho do 

reservatório gástrico (ex. Técnica de Mason e técnica de Sleeve) (Figuras 4 e 5, 

respectivamente), e as disabsortivas com redução na absorção intestinal dos 

alimentos (ex. Técnica de Kremen) (Figura 6). Existem também as mistas que 

combinam a restrição com algum grau de disabsorção, tais quais: cirurgia de Griffen, 

Switch Duodenal, técnica de Scopinaro e DGYR (Figuras 7, 8, 9 e 10, 

respectivamente) (Scopinaro et al., 1998; De Maria, 2007; Pournaras; Le Roux, 

2009).  
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Figura 3 – BANDA GÁSTRICA AJUSTÁVEL. 
Aplicação de banda ajustável próximo ao cárdia, 
criando ampulheta de 20 a 30 mL ligada ao restante 
do estômago. Não há ressecção 

 

 

Figura 4 – Técnica de MASON. Septação gástrica 
com aplicação de anel de contenção, porém sem 
ressecção gástrica ou intestinal 

 

 

Figura 5 – GASTRECTOMIA VERTICAL 
(Sleeve). Realiza-se gastrectomia vertical, tubular, 
a partir de 7 cm do piloro até o ângulo de His, com 
ressecção da grande curvatura gástrica e 
preservação da pequena curvatura e da região 
antropilórica, sem derivação gastrointestinal 

 

 

Figura 6 – Técnica de KREMEN. Derivação 
jejunoileal sem ressecção, porém com exclusão de 
grande parte do intestino do trânsito alimentar 
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Figura 7 – Técnica de GRIFFEN. Septação de 
85% a 90% do estômago distal e duodeno. 
Derivação gastrojejunal, com alça alimentar de 190 
a 250 cm de intestino delgado e exclusão do 
restante 

 

 

Figura 8 – SWITCH DUODENAL. Gastrectomia 
tubular vertical com gastroenteroanastomose, 
preservando a pequena curvatura gástrica, com alça 
alimentar de 190 a 250 cm e exclusão do restante 
do intestino delgado 

 

 

Figura 9 – Técnica de SCOPINARO. 
Gastrectomia distal (2/3 do órgão) com derivação 
biliopancreática e anastomose jejunoileal a 50 cm 
da válvula ileocecal 

 

 

Figura 10 – DGYR. Confecção de ampulheta 
gástrica de 30 a 50 mL em continuidade com o 
esôfago e anastomose com o jejuno em Y-de-Roux. 
O remanescente gástrico, duodeno e parte do 
jejuno proximal ficam excluídos do trânsito 
alimentar 
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A DRGY é a técnica cirúrgica mais comumente realizada em todo o mundo, 

correspondendo a quase 70% das operações bariátricas realizadas. É também 

conhecida como técnica de Fobi-Capella ou Septação Gástrica ou Bypass Gástrico 

(Figura 10).  

Historicamente, em 1986, Dr. Fobi introduziu uma variação da técnica de 

Mason e Ito, na qual o estômago não era removido a partir do corpo, dividindo-o em 

duas partes separadas, uma de 100 mL, chamado coto gástrico funcional, contido por 

anel de silicone, e outra de 1.500 mL chamada de estômago excluso. Esta 

modificação técnica trouxe duas vantagens: cirurgia realizada em curto período de 

tempo, o que seria importante para reduzir as complicações cardiopulmonares já 

agravadas pela obesidade, e, ao mesmo tempo, evitando as complicações da 

gastrectomia. 

Em 1991, Dr. Rafael Capella sugeriu que o tamanho do coto funcional 

devesse ser diminuído de 100 para 20 mL, e protegido por justaposição do intestino 

delgado para evitar fístulas. Permutou o anel de silicone por tira de tela de 

polipropileno, que foi chamada de Técnica Fobi-Capella (Capella et al., 1991). 

Este procedimento cria uma pequena câmara gástrica proximal com exclusão 

de grande parte do estômago, de todo o duodeno e de parte do jejuno proximal do 

trânsito alimentar. O jejuno é dividido cerca de 50 centímetros distal ao ângulo de 

Treitz, sendo então realizada anastomose entre a alça de jejuno distal e o pequeno 

reservatório gástrico. E por fim, uma jejunojejunostomia realizada a cerca de um 

metro distal da gastrojejunostomia (Capella et al., 1991). 
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Esta técnica cirúrgica fornece mecanismo de ação dupla para a perda de peso: 

redução gástrica e nutrição ileal. Inicialmente, o paciente passa a ingerir menor 

quantidade de alimentos com saciedade precoce e, posteriormente, este alimento 

passa a chegar mais precocemente ao segmento terminal do intestino delgado, 

estimulando a secreção de alguns hormônios que ativam o centro da saciedade do 

cérebro e também melhoram a produção de insulina pelo pâncreas. Ou seja, o 

alimento somente entrará em contato com as secreções biliopancreáticas distalmente 

à anastomose. E tal encurtamento do segmento alimentar propicia menor absorção e, 

consequentemente, melhores resultados. 

Em 1994, Wittgrove e Clark realizaram a primeira DGYR 

videolaparoscópica, sem a utilização do anel de silicone ou a tira de polipropileno. 

Até agora, a DGYR videolaparoscópica é conhecida como o "Padrão Ouro" no 

tratamento da obesidade mórbida. 

 

 

2.4 Acessibilidade ao estômago excluso após derivação gástrica em 

Y-de-Roux (DGYR) 

 

O acesso ao estômago excluso é um desafio na população de pacientes que 

foram submetidos à cirurgia de DGYR, uma vez que é difícil alcançá-lo por meio de 

endoscopia convencional ou exames radiológicos.  

Exame endoscópico pelo acesso percutâneo com broncoscópio foi 

primeiramente relatado em 1998 (Fobi et al., 1998). 
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Desde então, apenas alguns relatos de casos vêm sendo publicados, utilizando 

endoscopia percutânea para avaliar a presença de lesão no estômago excluso 

(Shahriari et al., 2000). Novas técnicas não invasivas, como a cintilografia 

(Sundbom, 2002) e a endoscopia virtual foram avaliadas para exame de estômago 

excluso em uma série (Silecchia et al., 2002). 

Em 2005, Sakai et al., pioneiramente, acessaram o estômago excluso com 

êxito em cinco dos seis casos (83,3%), após cirurgia de DGYR para a obesidade 

mórbida, utilizando um enteroscópio de duplo balão (EDB). O EDB foi introduzido 

por via oral, progredindo até a alça biliopancreática e estômago excluso, através da 

anastomose jejunojejunal, em que se observou mucosa gástrica com aspecto 

endoscópico de gastrite atrófica em três pacientes, sendo leve em dois casos e intensa 

em outro, além de metaplasia intestinal. Gastrite erosiva e hemorrágica foi 

encontrada em dois pacientes. 

Kuga et al. (2007) encontraram gastrite enatematosa (28,6 %), erosiva  

(14,3 %) e atrófica (17,1 %) por meio de EDB. Após análise histológica, observou-se 

100% de gastrite no estômago excluso. Pangastrite representou 94,3 %, sendo 65,7% 

do tipo leve e 34,3%, moderada. Gastrite atrófica histológica foi observada em 

14,3% dos pacientes e metaplasia intestinal em 11,4%.  

Biópsias obtidas por intermédio da EDB revelaram que a mucosa do 

estômago excluso pode ser atrófica e colonizada pelo H. pylori, ambos fatores de 

risco para câncer gástrico (Safatle-Ribeiro et al., 2007).  

Ishida et al. (2007) demonstraram também associação positiva entre os níveis 

de citocinas e invasão microbiana pelo H. pylori e outros germes inespecíficos. Além 
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disso, observaram-se hiperexpressão do Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF-α) e do 

Fator de Transformação do Crescimento Beta (TGF-β) no estômago excluso (Ishida 

et al., 2007). 

 

 

2.5 Imuno-histoquímica (IHQ)  

 

A IHQ revolucinou a histopatologia por ser  capaz de demonstrar exatamente 

onde uma dada proteína ou molécula está localizada dentro do tecido examinado 

(O’Malley; Pinder, 2006). 

Refere-se ao processo de detecção de antígenos (por exemplo, proteínas) em 

células de uma fração de tecido, explorando o princípio dos anticorpos ligarem-se, 

especificamente, a antígenos em tecidos biológicos (Ramos-Vara, 2005). Ou seja, 

baseia-se na conjugação de distintos marcadores com moléculas de imunoglobulina, 

que com auxílio de um substrato específico localiza o antígeno tecidual. 

Na virada dos anos de 1980-1990, a IHQ ganhou ampla aplicação na 

patologia cirúrgica e uma série de desenvolvimentos técnicos criou sistemas de 

detecção mais sensíveis. A técnica de hibridização facilitou o desenvolvimento da 

IHQ com a manufatura de anticorpos monoclonais altamente específicos, idênticos e 

em abundância. Inicialmente, os cortes congelados deram lugar aos materiais 

processados na rotina (fixação em formalina e embebição em parafina). A busca por 

um fixador ideal (preservação antigênica) foi abandonada, preservando-se 

praticidade, custo, eficácia para todos marcadores e preservação da morfologia. 
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A visualização de interação anticorpo-antígeno pode ser realizada de várias 

maneiras. No caso mais comum, um anticorpo é conjugado com uma enzima, tal 

como a peroxidase, que pode catalisar uma reação produtora de cor. A reação 

antígeno-anticorpo (Ag-Ac) revelada por marcador visual poderá ser examinada à 

microscopia óptica e/ou eletrônica (Bodey, 2002). 

Os anticorpos usados na IHQ para detecção específica podem ser policlonais 

ou monoclonais. Os policlonais são misturas heterogêneas de anticorpos que 

reconhecem vários epítopes. Já os monoclonais apresentam especificidade para um 

único epítope e são considerados mais específicos para antígeno alvo do que 

anticorpos policlonais (Bodey, 2002). 

O advento da recuperação antigênica e o desenvolvimento de anticorpos 

monoclonais propiciaram enorme fonte de reagentes altamente específicos para a 

demonstração de vários antígenos tissulares ou celulares. Ambos foram fatos 

marcantes na evolução da IHQ (Bodey, 2002). 

As reações de IHQ são amplamente empregadas e podem ser utilizadas nas 

mais diferentes situações dentro de um laboratório de patologia cirúrgico, sendo as 

mais importantes: 1) elucidação de histogênese de tumores anaplásicos;  

2) determinação do órgão de origem de uma neoplasia diferenciada; 3) subtipagem 

de linfomas; 4) pesquisa de fatores prognósticos, terapêuticos e índices proliferativos 

de neoplasias; 5) identificação de estruturas, organismos e materiais secretados pelas 

células; e 6) detecção de células neoplásicas metastáticas, entre outras (Leong; 

Wright, 1987; Jaffer; Bleiweiss, 2004).  
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2.5.1  Ki-67 

Pelo menos, existem quatro fases distintas no ciclo celular: o período antes da 

síntese de DNA (G1), a fase de síntese de DNA (S), o período após a replicação do 

DNA (G2) e a fase mitótica (M), que culmina na divisão celular (Macluskey et al., 

2000). As células fora do ciclo celular estão na chamada fase G0 e podem 

permanecer nesta fase por tempo indeterminado (Macluskey et al., 2000; Munshi et 

al., 2002). A expressão antigênica aumenta com a progressão do ciclo celular, 

alcançando pico nas fases G2 e M (Ravi et al., 2001; Iamaroon et al., 2004). O 

mesmo resultado pode ser encontrado tanto em linhagem de células normais como 

neoplásicas (Ravi et al., 2001; Iamaroon et al., 2004).  

O anticorpo monoclonal Ki-67 corresponde à proteína nuclear humana que se 

expressa nas fases ativas do ciclo celular, sendo usado como marcador de 

proliferação celular (isto é, células nas fases G1, S, G2 e M), mas não nas células na 

fase G0, em razão dos processos de fosforilação. 

O emprego do Ki-67 é restrito a tecido fresco, já que o epítope não sobrevive 

à fixação histológica de rotina em formaldeído. MIB-1 corresponde à equivalente do 

anti-Ki-67 que pode ser aplicado em tecidos fixados em formalina e em tecidos 

rotineiramente processados e irradiados em micro-ondas (Cattoretti et al., 1992). 

A utilização do Ki-67, como marcador biológico nas técnicas imuno-

histoquímicas, permitindo a avaliação do índice de proliferação celular em 

neoplasias malignas, vem sendo preconizada como importante caminho de 

investigação do comportamento biológico das neoplasias, tendo como consequências 

as contribuições para o estabelecimento do diagnóstico, do prognóstico e 
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desenvolvimento de novos protocolos terapêuticos. Os resultados sugerem que a 

expressão de Ki-67 está relacionada ao índice mitótico e, consequentemente, à 

proliferação celular e à diferenciação da neoplasia (Ravi et al., 2001; Iamaroon et al., 

2004).  

 

2.5.2  Apoptose 

O termo apoptose surgiu na literatura médica por volta da década de 1970. A 

noção de que a morte fazia parte do programa de desenvolvimento da célula foi 

reconhecida e descrita por Glücksmann, ainda, em 1951. Seguiram-se vários 

trabalhos experimentais até o termo “morte celular programada” ser introduzido por 

Lockshin e Beaulaton, em 1974. A justificativa para o termo apoptose é a 

consideração de que a célula entra nessa fase sob uma série de mudanças estruturais, 

na ausência do fenômeno necrótico, sem alterações inflamatórias. Esse fenômeno 

também pode ser observado em grande quantidade de situações fisiológicas, como a 

atividade dos linfócitos T-killer, a seleção negativa do sistema imune, a atrofia 

induzida por estímulos fisiológicos endócrinos essenciais, o turnover celular de 

muitos tecidos tumorais e em tecidos normais, após exposição apropriada a doses 

baixas de radiação ionizante, quimioterapia e hipóxia. Difere da necrose, na qual 

ocorre a morte celular, como consequência de alterações extremas em seu 

microambiente (Wyllie, 1997). 

As alterações estruturais que levam ao processo de apoptose são 

determinadas por várias interações moleculares, também chamadas de eventos 

efetores terminais (Wyllie, 1997). A maioria, senão todas as células vivas, contém as 
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moléculas que participam desses eventos, porém precisam ser ativadas. O processo 

de morte é o resultado da interação entre os estímulos iniciais, que podem ser 

fisiológicos ou produto de agressão em partes da célula e fatores que determinam a 

susceptibilidade celular à ativação dos eventos efetores terminais. 

A apoptose pode ser ativada por vários fatores como a remoção de sinais 

químicos da célula (fatores de crescimento ou de sobrevivência), o ignorar de 

mensagens químicas por alguns receptores internos e externos, ou pela presença de 

sinais com informação contraditória. Pode ocorrer, como sinal apoptótico externo, a 

ativação de receptores da superficie celular, como FAS-receptor. O FAS-ligante se 

liga ao FAS-receptor da membrana - chamados death receptors, clivam o APAF 

(fator de ativação de proteases apoptóticas), iniciando a cascata de caspases. Existe 

vínculo entre a ação de uma caspase e a clivagem do DNA; sendo várias proteínas 

apontadas como alvos das caspases (Figura 11).  

Caspases são um grupo de proteases com importância fundamental no 

processo de apoptose. Encontram-se no citoplasma celular sob a forma inativa. 

Existem dois tipos de caspases: caspases iniciadoras e caspases efetoras. Caspases 

iniciadoras (por exemplo caspase 8, caspase 9) clivam pró-formas inativas de 

caspases efetoras, ativando-as. Caspases efetoras (por exemplo: caspase 3, caspase 7) 

por sua vez, clivam outras proteínas da célula resultando no processo apoptótico.  

A caspase efetora, já ativada, cliva uma proteína (ICAD, inhibitor of caspase-

activated ADNse) normalmente ligada a uma DNAase (CAD) no citoplasma. CAD 

se torna ativo, entra no núcleo e começa a clivar pontos específicos de DNA 

(clivagem entre nucleossomos), desencadeando o processo de morte celular 

programada (Figura 11). 
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A regulação da apoptose é um dos alvos atrativos para a intervenção 

terapêutica em algumas doenças consideradas previamente incuráveis, como a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e o câncer, em especial, no 

controle das lesões gástricas pré-malignas e malignas. No caso das neoplasias, a 

indução da apoptose pode atuar no controle da progressão tumoral e de metástases, 

fato que compreende o mecanismo principal de regressão tumoral induzida por 

quimioterapia (Parton et al., 2002). As terapias recentes são baseadas na utilização 

de drogas que atuam nas vias pró-apoptóticas, como ativação das caspases e 

restauração da função da proteína p53 ou via pró-sobrevivência, como regulação da 

família de genes bcl-2 (Itoh et al., 2000; Senderowicz, 2004). Por exemplo, a 

expressão dessas proteínas e a atividade anti-apoptótica podem ser inibidas com 

tecnologia antissense ou por antagonistas naturais, como Bax, ou ainda, por drogas 

que se ligam nos sítios ativos dessas proteínas (Parton et al., 2002; Ghobrial et al., 

2005). Uma das tentativas para o tratamento do câncer com a terapia antissense 

consiste no bloqueio dos membros da família de proteínas inibidoras da apoptose 

(cIAP1, cIAP2, NAIP e survivinas), que constituem um grupo de supressores 

apoptóticos ligados ao cromossomo X, responsáveis pela inibição do processamento 

das caspases, assim conferindo proteção às células contra agentes anticâncer e a 

outros estímulos apoptóticos (Stahel; Zangemeister-Wittke, 2003).  

Ademais, o entendimento mais completo dos mecanismos moleculares do H. 

pylori nos processos de proliferação celular e apoptose poderia trazer informações 

importantes para o controle da transformação maligna do epitélio gástrico 

(Ashktorab et al., 2008). 
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Várias proteínas participam do processo de apoptose, incluindo: caspase 3 

que age como iniciador e executor; Bcl-2, Bax, entre outras (Li et al., 2004). 

A família bcl-2 é uma família de proteínas indutoras e repressoras de morte 

por apoptose que participa ativamente da regulação desse processo. A primeira 

anormalidade do gene produtor dessa família de proteínas foi descrita em um linfoma 

não-Hodgkin, folicular, de linfócitos B, identificada na translocação dos 

cromossomos t (14;18), porém a expressão da proteína codificada pelo gene bcl-2 

não requer a presença da translocação t (14;18). Essa troca leva à justaposição do 

gene bcl-2 (habitualmente, encontrado no cromossomo 18), ao gene da cadeia pesada 

da imunoglobulina do cromossomo 14, resultando em altos níveis de expressão das 

proteínas (Parolin; Reason, 2001). 

Os membros da família bcl, como bcl-2 e bcl-XL, inibem a apoptose, pois 

previnem a liberação de citocromo C e são chamados de reguladores antiapoptóticos. 

Existem também membros dessa família que são pró-apoptóticos: bax, bad, bak e 

bok, entre outros. A expressão de Bcl-2 é capaz de inibir a geração de espécies 

reativas do oxigênio e a acidificação intracelular, bem como estabilizar o potencial 

de membrana da mitocôndria. A homeostasia é mantida pelo controle da quantidade 

de proteínas antiapoptóticas e pró-apoptóticas (Grivicich et al., 2007). Estímulos, 

como dano ao DNA, levam ao aumento na expressão das proteínas pró-apoptóticas 

que agem na mitocôndria resultando na liberação para o citosol do citocromo C, 

presente no espaço existente entre a membrana mitocondrial externa e interna. No 

citosol, o citocromo C forma um complexo com o fator ativador da apoptose 1 

(APAF-1), levando à ativação da caspase 9, que ativa caspases efetoras. Já os 

membros antiapoptóticos, como bcl-2, após estímulo de morte, inibem a 
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permeabilização da membrana externa da mitocôndria, pelo sequestro de bax (pró-

apoptótica) ou por competir por sítios que seriam ocupados pela bax na membrana 

externa mitocondrial (Figura 11) (Parolin; Reason, 2001). 

 

 

Figura 11 –  Mecanismo de Apoptose (Adaptado de Pope RM, Nature Reviews, 
julho de 2002) 
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A constatação do aumento na expressão da proteína antiapoptótica Bcl-2, 

conforme a progressão do tumor resulta em crescente tendência à sobrevida celular, 

haja vista acreditar-se que essa diminuição gradual do estímulo antiapoptótico, 

associada ao estímulo proliferativo, resulte na produção cada vez maior de células 

anaplásicas e contribua para a perpetuação do fenótipo maligno (Faria et al., 2006). 

Clarke et al. demonstraram hiperexpressão de Bcl-2 na mucosa do coto 

gástrico de pacientes submetidos à gastrectomia parcial com reconstrução a Billroth 

II, mais freqüente naqueles com metaplasia intestinal incompleta (Clarke et al., 

1997). 

 

2.5.3  Gastrina 

Gastrina é o principal hormônio regulador da secreção ácida gástrica. No 

início do século XX, sua descoberta baseou-se em seu efeito profundo sobre a 

produção da secreção de ácido após a refeição, tornando-o um dos primeiros 

hormônios a serem descritos. O estudo da gastrina com isolamento e caracterização 

do peptídeo, em 1964, demonstrou sua ação em promover o crescimento do antro 

gástrico, tendo efeito proliferativo, o que tem suscitado possível influência na gênese 

do câncer (Gregory; Tracy, 1964; Joshi; Gardner, 1996). A clonagem e a 

caracterização do receptor de gastrina, em 1992, forneceram uma ferramenta valiosa 

no estudo dos hormônios gastrointestinais (Kopin et al., 1992). 

O antro é fonte rica de gastrina, porém esta tem sido encontrada em outras 

partes do trato gastrointestinal, especialmente, na porção proximal do intestino 

delgado (Korman et al., 1972). A concentração intestinal de gastrina parece ser mais 
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alta nas porções proximais do duodeno, diminuindo rapidamente na direção distal 

(Brodin; Nilsson, 1982). Hiperplasia das células G é encontrada em pacientes 

hipoclorídricos com atrofia da mucosa gástrica (Korman et al., 1972). 

A liberação da gastrina é estimulada pela presença de peptídios e 

aminoácidos no antropilórico, pelo estiramento físico do estômago, assim como pela 

ação do nervo vago. A secreção da gastrina é inibida por baixo valor de pH (acidez 

gástrica) e pelos peptídios gastrointestinais GIP, CCK, somatostatina, secretina e VIP 

(Smith, 1988). A somatostatina, além de inibir diretamente a secreção de gastrina 

pelas células G, também inibe a inervação vagal, responsável pela estimulação das 

células G e inibição das células D produtoras de somatostatina (Swenson; Reec, 

1996). Os receptores que mediam as respostas da gastrina causadas por alterações no 

conteúdo gástrico localizam-se, provavelmente, nas microvilosidades que a célula G 

apresenta em seu polo apical, em contato com o lúmen estomacal (Ganong, 1998). 

 

2.5.4 Inflamação  

É relevante determinar a ocorrência de inflamação crônica no estômago 

excluso, sobretudo se houver a presença de infecção pelo H. pylori (Kodaira et al., 

2002). 

Os linfócitos T participam ativamente da resposta inflamatória na mucosa 

gástrica. Podem ser divididos em: linfócitos que participam da linhagem T auxiliares, 

pois, interagem com as células B, auxiliando-as na divisão, diferenciação celular e na 

produção de anticorpos e também interagem com os fagócitos mononucleares; e os 
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linfócitos T citotóxicos, que destroem células do hospedeiro, que se tornaram 

infectadas por vírus ou outros patógenos intracelulares (Hatz et al., 1996). 

Os linfócitos expressam um grande número de marcadores em suas 

membranas, que podem ser usados para distinguir várias subpopulações celulares. 

Pode-se utilizar anticorpos monoclonais contra estas moléculas, como por exemplo, 

o grupo CD (grupo de diferenciação), assim como o receptor de antígeno de células 

T (TCR) que pode ser dividido em TCR-1 e TCR-2 (Hatz et al., 1996). O CD3 é um 

marcador geral de células T. 

As células T TCR-2 podem ser subdivididas em duas populações não 

sobrepostas: células com marcador CD4, que tem principalmente a função de auxiliar 

(Th) e a subpopulação de células CD8 que são predominantemente citotóxicas (Tc). 

As células T TCR-1 são relativamente abundantes nas superfícies mucosas e 

epidermais e também expressam o marcador CD8 (Hatz et al., 1996). 

As células Th1 realizam várias funções associadas com reações de 

citotoxicidade e inflamação local; que são importantes no combate aos patógenos 

intracelulares, como: vírus, algumas bactérias e parasitas. As células Th2 são mais 

eficientes na indução da proliferação e produção de anticorpos pelas células B e 

atuam na proteção contra os organismos de vida livre. O clone Th1 secreta, 

preferencialmente, IL-2 e IFN-gama, e o grupo Th2 produz IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10 

(Ichihara et al., 2003). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Objetivos 
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3.1  Objetivo Geral 

 

Analisar as alterações moleculares da mucosa no estômago excluso e no coto 

gástrico funcional, após Derivação Gástrica em Y-de-Roux para tratamento da 

obesidade, comparados a indivíduos obesos não operados, utilizando-se marcadores 

imuno-histoquímicos para: 

– Ki-67: índice de proliferação;  

– Caspase 3 e Bcl-2: apoptose;  

– Gastrina: função hormonal; e 

– CD3 e CD8: infiltração inflamatória. 

 

 

3.2  Objetivo Específico 

 

Verificar a associação dos dados imuno-histoquímicos com alterações 

histológicas da mucosa do estômago excluso, e presença de H. pylori. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Material e Método 
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Estudo transversal prospectivo observacional realizado no Serviço de 

Endoscopia e Laboratório de Patologia do Hospital das Clínicas/FMUSP e 

Laboratório LIM-50 da Faculdade de Medicina da USP (Professor Venâncio 

Avancini Ferreira Alves e Professor Carlos Eduardo Pereira Corbett), aprovado pelo 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 

sob o número 0864/04 da CAPPesq. 

 

 

4.1  Casuística  

 

A população constituiu-se de 35 pacientes consecutivos, de ambos os gêneros 

e não selecionados, cuja idade variou entre 18 e 65 anos (44,5 ± 9,9 anos), sendo que 

85,7% (30) eram mulheres (Gráfico 2), submetidos a tratamento cirúrgico de 

obesidade mórbida por meio de DGYR na Divisão Cirúrgica II, Cirurgia do 

Aparelho Digestivo, no Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas 

da FMUSP.  

O tempo de pós-operatório médio foi de 77,5 meses, com variação de 36 a 

110 meses. 
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4.2  Critérios de Inclusão na Amostra 

 

- Pacientes submetidos a DGYR; 

- Período de seguimento pós-operatório superior a 36 meses e que compareceram 

para acompanhamento ambulatorial; e 

- Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

 

 

4.3  Critérios de Exclusão na Amostra 

 

-  Enfermidade crítica, choque, coma, quadro terminal; 

-  Reversão da cirurgia metabólica por qualquer motivo; 

-  Dificuldade de entendimento ou recusa em participar do estudo; e 

-  Inacessibilidade ao estômago excluso por enteroscopia. 

 

 

4.4  Avaliação Endoscópica dos Pacientes 

 

Os pacientes foram submetidos a seguimento endoscópico por meio de 

enteroscopia de duplo balão e coleta de biópsias endoscópicas representativas do 

coto gástrico funcional e do estômago excluso (antro e corpo) (Figuras 12 e 13).  
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Estes exames foram realizados no Serviço de Endoscopia Digestiva do 

Departamento de Gastroenterologia da FMUSP. 

 

     

Gráfico 2 – Distribuição dos pacientes (grupo caso) de acordo com o gênero 

 

Para realização do estudo endoscópico, tanto do coto gástrico funcional como 

do estômago excluso foi utilizado um videoenteroscópio de duplo balão (Fujinon 

EN450P5/20), com 2 metros de comprimento, calibre de 8,5 mm e canal de trabalho 

de 2,2 mm que avançou através do esôfago (aproximadamente 40 cm), do coto 

gástrico funcional (5 cm), da alça jejunal do Y-de-Roux (geralmente, com 100 a 150 

cm), da alça jejunal biliopancreática (cerca de 50 a 75 cm do ângulo de Treitz) e do 

duodeno (24 cm). Este aparelho foi utilizado conjugado a um overtube flexível com 

calibre de 12,2 mm (Figura 12). 
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Figura 12 - Videoenteroscópio de duplo 
balão, FUJINON, modelo EN450P5/20 

Figura 13 – Desenho gráfico que 
demonstra o esquema de coleta de biópsias 
endoscópicas realizadas neste estudo 

 

 

A análise endoscópica incluiu a confirmação da técnica cirúrgica empregada, 

com observação da anastomose gastrojejunal, introdução do enteroscópio pela alça 

jejunal e, posteriormente, pelo duodeno e estômago excluídos do trânsito. Foram 

colhidas quatro biósias no coto gástrico funcional e oito biópsias no estômago 

excluso, sendo quatro biópsias no antro e outras quatro no corpo, para a análise 

histológica e IHQ (Figura 13). Avaliou-se a ocorrência de gastrite, atrofia, metaplasia 

intestinal ou qualquer outra alteração da mucosa. (Figura 14).  
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Figura 14 -  Imagens do estômago excluso obtidas por enteroscopia de duplo 
balão: A e B: Lago bilioso; C: Metaplasia intestinal; D: Gastrite 
erosiva; E: Gastrite hemorrágica e F: Gastrite atrófica 

 

B A

C D 

E F 



Material e Método  41 
 

4.5  Seleção e Avaliação do Grupo Controle  

 

Fizeram parte deste grupo 32 pacientes obesos mórbidos que ainda não 

haviam sido submetidos à cirurgia de DGYR e que foram submetidos à endoscopia 

digestiva alta, como procedimento pré-operatório. Biópsias endoscópicas 

provenientes do antro e corpo (quatro e quatro, respectivamente) foram colhidas 

durante este exame para análise comparativa.  

Tanto o grupo controle como o grupo operado foram semelhantes quanto a 

idade, gênero, alterações histológicas e presença de H. pylori (Tabela 1). 

A rotina de terapia com inibidor de bomba de prótons (IBP) após DGYR não 

excedeu 30 dias. Nesta série, nenhum paciente necessitou de uso crônico de IBP nem 

usava nenhum tipo de medicamento no momento da pesquisa. 
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4.6  Análise Histológica 

 

Todos os espécimes coletados foram examinados no Laboratório LIM-50 da 

Faculdade de Medicina da USP por dois patologistas experientes.  

Dos blocos de tecido fixados em formalina e incluídos em parafina, foram 

realizados dez cortes histológicos de 4 m de espessura de cada bloco e corados pela 

Hematoxilina-Eosina e Giemsa modificado. Para análise IHQ, as lâminas foram 

previamente tratadas com silano. 

Os espécimes foram avaliados quanto ao grau de inflamação e à ocorrência 

de: atrofia e/ou metaplasia intestinal; hiperplasia e neoplasia intraepitelial (displasia).  

A colonização dos tecidos pelo H. pylori foi pesquisada por meio do uso de 

coloração Giemsa modificada e definida como presente ou ausente. 

 

4.6.1  Histologia e H. pylori 

O diagnóstico histológico referente à câmara gástrica exclusa dos pacientes 

foi aferido, assim como a presença de H. pylori. Dos 35 pacientes cujos estômagos 

exclusos foram acessados pela endoscopia, 7 (20%) apresentaram a bactéria em 

alguma porção da mucosa exclusa, e 12 (34,3%) tinham a bactéria no coto gástrico 

funcional. 

A presença de gastrite foi aferida endoscopicamente, sendo que 15 (42,8%) 

pacientes apresentaram sinais de gastrite moderada. Quanto à histologia, 21 (60%) 

indivíduos tinham somente edema, 9 (25,7%) apresentaram erosões, e 5 (14,3%) 
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apresentaram alterações compatíveis com atrofia e metaplasia intestinal (MI) 

(Gráfico 3) (Tabela 1) (Figura 14). 

 

 

Gráfico 3 – Análise histológica 
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Tabela 1 -  Comparação clinicopatológica entre pacientes obesos submetidos a 
DGYR e obesos em pré-operatório (grupo controle) 

 

      

Número de pacientes 35   32     

      

DGYR: pacientes submetidos a DGYR;  
Controle: pacientes obesos mórbidos em pré-operatório; 
^ = Teste t Student; * = Teste Qui-quadrado de Pearson ; DP = Desvio Padrão 

 

 

 

  DGYR  Controle 

  N %  N % 
P 

43.4   44.7  
Média de idade 

DP = 13.8 
  

DP = 15.2 
  0.84^ 

      

Gênero           

Mulheres 30 85.7 29 90.6 0.70* 

      

Gastrite - Antro           

Leve 24 68.6 22 68.7 0.90* 

Moderada 11 31.4 10 31.3   

      

Gastrite – Corpo           

Leve 23 65.7 23 71.9 0.60* 

Moderada 12 34.3 9 28.1   

     

Gastrite – Coto gastrico funcional        - 

Leve 23 65.7 - -   

Moderada 12 34.3 - -   

      

Atrofia e Met. Intestinal 5 14,3 2 6.3 0.43* 

      

H. pylori 12 34.3 14 43.7  0.46*  
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4.7  Análise Imuno-histoquímica 

 

4.7.1  Reação de Imuno-histoquímica 

Para rastreamento de possíveis alterações da mucosa gástrica exclusa foi 

realizada reação IHQ para: anticorpos monoclonais para:  

-  Ki-67 (MIB-1, diluição 1:50, Dako Cytomation, Carpinteria, CA, EUA);  

-  Bcl-2 (NCL-L-Bcl2, diluição 1:80, Novacastra, Newcastle, Reino Unido); 

-  Caspase 3 (anti caspase 3 humana produzida em coelho, diluição 1:100, 

Dako Cytomation, Carpinteria, CA, EUA);  

-  CD3 (anticorpo policlonal anti CD3 humano produzido em coelho), 

marcador de células T totais (diluição 1:100; Dako, Glostrup, Dinamarca) e  

-  CD8 (marcador de célula T citotóxica, diluição 1:20; Dako Cytomation, 

Carpinteria, CA, EUA) e gastrina (diluição 1:80; Dako Cytomation, 

Carpinteria, CA, EUA). 

 

4.7.2  Técnica de Imuno-histoquímica 

O método escolhido na imunocoloração foi o do complexo da estreptovidina-

biotina-peroxidase (Dako Cytomation, Carpinteria, CA, EUA). 

A técnica IHQ teve por base, experiências descritas anteriormente e 

padronizadas na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Prof. Dr. 

Venâncio Avancini Ferreira Alves e Prof. Dr. Carlos Eduardo Pereira Corbett,  

LIM 50).  
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Os cortes histológicos confeccionados com 4 m de espessura foram 

desparafinados em xilol em estufa a 60o C por 24 horas. As lâminas foram 

rehidratadas com álcool absoluto, álcool a 70% e água destilada. A atividade da 

peroxidase endógena foi bloqueada, utilizando-se solução de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) a 4% em sete incubações consecutivas de 5 minutos de duração totalizando 

35 minutos. Em seguida, as lâminas foram lavadas com solução salina tamponada 

com fosfato (PBS) e incubados com solução de soro normal de cavalo a 10% em 

PBS para bloquear as ligações não específicas por 1 hora. Após o bloqueio, aplicou-

se o anticorpo primário, incubando-se por 2 horas a temperatura ambiente. Após 

nova lavagem com PBS, com três incubações de 5 minutos, os cortes histológicos 

foram incubados com anticorpo secundário marcado com biotina, Link do LSAB + 

System-HRP (Dako Cytomation, K0690, EUA) por 30 minutos a temperatura 

ambiente, lavados três vezes e tratados com o complexo da estreptavidina-peroxidase 

LSAB + System (Dako, K0690, EUA) por 30 minutos a temperatura ambiente. 

Seguindo-se nova lavagem com PBS (três incubações), foram incubados em solução 

de tetra-hidrocloreto diaminobenzidina/PBS (Sigma, D-5637, EUA) a 0,05%, 

peróxido de hidrogênio a 0,04%, durante 20 minutos a temperatura ambiente ao 

abrigo da luz; os cortes foram lavados com água destilada, contracorados com 

hematoxilina de Harris e desidratados por meio de álcool etílico e xilol com posterior 

montagem em lâminas com Entellan (Merck, 107961, Alemanha).  

Cortes histológicos de tecidos recomendados pelos fabricantes (tonsilas, 

mucosa gástrica normal e mucosa de cólon), previamente, conhecidos por expressar 

níveis elevados das proteínas de interesse foram usados como controles positivos.  
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Para garantir a uniformidade das reações, viabilizando análise IHQ, a 

determinação de cada antígeno foi efetuada em única reação. Os controles negativos 

corresponderam a cortes histológicos dos respectivos tecido-controle recomendados, 

com a omissão do anticorpo primário o qual foi substituído por PBS. 
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4.8  Análise das reações imuno-histoquímicas 

 

Os cortes foram analisados e fotomicrografias realizadas, utilizando-se o 

sistema de análise que consiste de microscópio, modelo Axioskop 2 plus, acoplado a 

computador, utilizando o software AxioVision, versão 4.3 (Zeiss, Alemanha) (Figura 

15). 

 

 

Figura 15 – Sistema de análise e fotomicrografias 

 

 

Ki-67: Análise quantitativa utilizando-se microscópio com aumento óptico 

(AO) 40X e ocular de 10X, contando-se a porcentagem de células epiteliais 

glandulares marcadas por corte em quatro áreas de 100.000 μm². Os campos 

contados continham, preferencialmente, glândulas orientadas axialmente, podendo-se 

visualizar desde o epitélio foveolar até a cripta. Se as glândulas não estivessem bem 

orientadas, eram contadas duas áreas em locais de melhor marcação e duas áreas em 

locais onde a marcação fosse mais intensa. Foram assinalados cortes onde a 

marcação predominava na cripta, onde a marcação estendia-se até próxima à luz. As 

células foram caracterizadas como positivas mesmo se coradas fracamente. O 
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marcador Ki-67 foi classificado como índice elevado de proliferação celular quando 

a positividade fora maior do que 25% das células e, baixo índice quando foi menor 

do que 25% de células positivas. Isto foi baseado na imunorreatividade para Ki-67 no 

estômago de indivíduos normais (Olvera et al., 2005; Thomé et al., 2005). 

Caspase 3: Análise semiquantitativa, utilizando-se microscópio com AO de 

40X e ocular de 10X. A expressão da proteína em células epiteliais da mucosa 

gástrica, em processo de apoptose, foi aferida, comparando-se a intensidade de 

marcação das células em relação ao controle positivo, variando de 0 a 4 quanto à 

intensidade e distribuição (intensidade: 0 = ausência de marcação; 1 = pouca 

intensidade; 2 = fraca intensidade; 3 = forte marcação; e 4 = intensa marcação como 

os controles); (distribuição de células: 0 = ausência de coloração; 1 = 10 a 25%; 2 = 

26 a 50%; 3 = 51 a 75%; e 4 = 75% ou superior). A imunoexpressão da caspase 3 foi 

considerada elevada quando houve intensidade e distribuição 3 ou 4. 

Bcl-2: Análise semiquantitativa, utilizando-se microscópio com AO de 40X e 

ocular de 10X. A expressão da proteína em células epiteliais da mucosa gástrica foi 

aferida, comparando-se a intensidade de marcação das células em relação ao controle 

positivo, variando de 0 a 4 quanto à intensidade e distribuição (intensidade: 0 = 

ausência de marcação; 1 = pouca intensidade; 2 = fraca intensidade; 3 = forte 

marcação; e 4 = intensa marcação como os controles); (distribuição de células: 0 = 

ausência de coloração; 1 = 10 a 25%; 2 = 26 a 50%; 3 = 51 a 75%; e 4 = 75% ou 

superior). A imunoexpressão do Bcl-2 foi considerada positiva se revelasse marcação 

citoplasmática das células glandulares epiteliais, comumente observadas no fundo 

das glândulas gástricas, sendo considerada elevada quando intensidade e distribuição 

fossem 3 ou 4. 
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Gastrina: Análise quantitativa, utilizando-se microscópio com AO 40X e 

ocular de 10X, contando-se a porcentagem de células epiteliais glandulares marcadas 

por corte em quatro áreas de 100.000 μm². Os campos contados continham, 

preferencialmente, glândulas orientadas axialmente, podendo-se visualizar desde o 

epitélio foveolar até a cripta. Se as glândulas não estivessem bem orientadas, eram 

contadas duas áreas em locais de melhor marcação e duas áreas em locais onde a 

marcação fosse mais intensa. A imunoexpresão de gastrina foi medida pela contagem 

de células positivas na camada basal do epitélio. Marcação marrom fraca ou forte das 

células triangulares ou piramidais puderam ser vistas.  

CD3 e CD8: Análise quantitativa utilizando-se microscópio com AO 40X e 

ocular de 10X, avaliando-se a densidade de células marcadas por corte em quatro 

áreas de 100.000 μm². Foram assinalados cortes que continham infiltrado linfoide 

difuso e folículos linfoides, de modo que na contagem não foram incluídos folículos 

linfoides.  

Os linfócitos CD3 e CD8 foram caracterizados pela marcação marrom 

citoplasmática do infiltrado de células epiteliais ou da presença de folículos linfóides. 

A inflamação foi considerada de alto grau se a intensidade e distribuição fossem  

3 ou 4. 

Todos os cortes de IHQ foram classificados por dois diferentes pesquisadores 

em modelo duplo-cego. 
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4.9  Análise Estatística 

 

Os dados estão expressos como média + desvio padrão (DP) e Intervalo de 

Confiança e foram analisados, usando os testes t de Student não pareado, Qui-

quadrado e Exato de Fischer (estudo não-paramétrico) para comparação dos 

resultados entre os casos e os controles, com valor de p < 0,05, considerado 

significativo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Resultados 
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5.1  Resultados da Imuno-histoquímica  

 

5.1.1  Ki-67 

A taxa média de células epiteliais imunoreativas para o Ki-67, denotando 

proliferação celular, nos pacientes que foram operados foi de 24,72% no corpo; 

24,88% no antro e 18,3% no coto gástrico funcional. Nos controles, a taxa média de 

positividade no corpo gástrico foi de 15,03% e no antro 17,7% (Tabela 2) (Figuras 

16 A e B). 

 

  

Figuras 16 A e B - Imuno-histoquímica para Ki-67 (10X), A: Imunoexpressão do 
Ki-67 no antro do estômago excluso demonstra índice de proliferação 
celular aumentado na camada basal da mucosa e proliferação celular 
até a superfície do epitélio; B: Imunocoloração nuclear normal na 
camada basal do epitélio nos casos controle (antro) 

 

 

 

BA
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Tabela 2 -  Comparação imuno-histoquímica entre pacientes submetidos a DGYR e 
obesos em pré-operatório (grupo controle)  

 
  DGYR Controle 

  N % N % 
P  

Ki-67  DP  DP  

Antro 24,88 13,8 17,7 7,87 0.01^ 

Corpo 24,72 16 15,03 1,33 0.002^ 

Coto funcional 18,3 12,6       

      

Caspase 3 elevada           

Antro   31  46 0,02^ 

Corpo   23,4   44 0,015^ 

Coto funcional   49   -   

      

Gastrina 29,6 7.38 55,5 9,95 0.0003^ 

      

CD3 elevado           

Antro  19,6  19,44 0.96^ 

Corpo  26,5  21,3 0.19^ 

Coto funcional  18,4   -   

    

CD8 elevado (% de células CD3+)       

Antro   48.7   41 0.43* 

Corpo   43  51 0.84* 

Coto funcional   45   -    

DGYR: pacientes submetidos a DGYR; Controle: pacientes obesos mórbidos em pré-operatório.  
^ = Teste t Student; * = Teste Qui-quadrado de Pearson; DP = Desvio Padrão 
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5.1.2  Caspase 3 

Os casos de estômago excluso tiveram padrão de intensidade/distribuição 

elevada no corpo de 23,4% e no antro de 31%; enquanto que nos controles tiveram 

padrão de intensidade/distribuição de 44% no corpo e de 46% no antro. No coto 

gástrico funcional observou-se um padrão de caspase 3 elevada em 49% dos casos 

(Tabela 2) (Figuras 17 A e B). 

 

  

Figuras 17 A e B - Imuno-histoquímica para Caspase 3. A: Epitélio do antro gástrico 
excluso. Fraca coloração marrom tanto citoplasmática como nuclear 
pode ser detectada (20X), B: Forte imunoexpressão nuclear da 
Caspase 3 no antro do caso controle (20X) 

 

 

A B 
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5.1.3  Gastrina 

Somente biópsias do antro gástrico continham células positivas para gastrina, 

detectadas pela presença de imunocoloração marrom das células piramidais no 

epitélio da camada basal de ambos os grupos: operados por DGYR e controle. 

Nos casos submetidos a DGYR, o número médio de células marcadas para 

gastrina foi de 29,6 % no grupo caso e de 55,5% no grupo controle. A porcentagem 

média de células produtoras de gastrina no antro gástrico excluído do trânsito foi de 

7,38%, enquanto que nos controles a média foi de 9,95% (p =0,0003). Nos pacientes 

com pesquisa para H. pylori positiva no antro, a média de células glandulares 

produtoras de gastrina foi de 8,54%, enquanto que naqueles sem H. pylori a média 

foi de 7,05% (Gráfico 4) (Tabela 2) (Figura 18). 
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Gráfico 4 -  Porcentagem de células secretoras de gastrina em antro excluso x 
antro controle e gastrina relacionada à presença ou ausência de H. 
pylori 
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Figuras 18 A, B, C, e D - Imuno-histoquímica para gastrina. A, B: Epitélio do 
estômago excluso apresenta pouca imunorreatividade celular para 
gastrina (20X, 40X).  C, D: No caso controle, numerosas células 
positiva para gastrina podem ser observadas na mucosa do antro 
(20X, 40X) 

 

 

 

A B 

C D 
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5.1.4  CD3 e CD8 

Os pacientes submetidos a DGYR possuíam em média 26,5 linfócitos CD3 

positivos por campo contado no corpo gástrico, 19,6 no antro e 18,4 no coto gástrico 

funcional. Os controles possuíam 21,3 linfócitos T CD3 positivos por campo em 

média no corpo e 19,44 no antro (Tabela 2).  

Não houve diferença na porcentagem de células CD3 que foram marcadas 

para CD8 (48,7% nas células do antro excluso versus 41% no grupo controle, 43% 

no corpo excluso versus 51% nas biópsias do grupo controle (Figuras 19 e 20) 

(Tabela 2). 

 

 

  

Figuras 19 A e B - Imuno-histoquímica para CD3. Infiltrado inflamatório crônico no 
epitélio do estômago excluso apresentando inúmeras células positivas 
para CD3. Infiltrado inflamatório de linfócitos T para as células 
superficiais dos pits podem ser vistos (10X) 

 

 

 

A B 
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Figuras 20 A e B - Imuno-histoquímica para CD8. Linfócitos são positivos para 
CD8 na mucosa do estômago excluso (10X e 20X) 

 

 

Os cortes com folículos linfóides foram assinalados, de modo que 34,8% dos 

pacientes colonizados por H. pylori tinham folículos visíveis, versus 17,4% dos 

pacientes sem a bactéria (Tabela 2) (Gráfico 5). 

A porcentagem de células proliferativas em pacientes com e sem H. pylori foi 

semelhante (Gráfico 5). 

A B 
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Gráfico 5 - Relação entre presença de folículos linfoides e H. pylori 

 

 

 

 

5.1.5  Bcl-2 

A imunoexpressão do Bcl-2 na mucosa gástrica exclusa foi representada pela 

coloração citoplasmátca intensa de células epiteliais glandulares, geralmente nas 

glândulas gástricas profundas. Não houve diferença na imunorreatividade do Bcl-2 

em comparação com os casos controle. 

 

 



Resultados  61 
 

 

5.2   Resumo dos Resultados 

 

1) O índice proliferativo da mucosa gástrica exclusa, denotado pela 

positividade do Ki-67, foi significativamente maior do que nos controles; 

2) A imunoexpressão de Caspase 3 estava diminuída no estômago excluso 

em comparação com os controles;  

3) Houve imunorreatividade intensa e difusa para Bcl-2 na mucosa gástrica, 

tanto nos casos como nos controles, não havendo diferença estatística 

entre os mesmos;  

4) Houve redução no número de células produtoras de gastrina na mucosa 

do antro gástrico excluso em relação ao grupo controle; e 

5) Não houve diferença na imunoexpressão de células CD3 e CD8 quando 

se comparou grupo operado e grupo controle. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Discussão 
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A obesidade mórbida é condição clínica grave porque implica em piora da 

qualidade de vida, possui alta morbidade e redução da expectativa de vida (Brolin, 

2000). 

Estudos apontam que existem cerca de 937 milhões de adultos com sobrepeso 

e 396 milhões de obesos no mundo; ou seja, aproximadamente, um terço da 

população mundial é considerada portadora de sobrepeso ou obesa (WHO, 2011).  

A prevalência de obesidade nos Estados Unidos da América (EUA) vem 

gradualmente aumentando (30,5% em 2000), principalmente em jovens e, 

consequentemente, aumentando o número de cirurgias bariátricas (140.000 em 2005) 

(Buchwald; Oien, 2009). 

Abordagens medicamentosas demonstram taxas de abandono do tratamento 

de até 50% e alto índice de reganho de peso. O tratamento tradicional com dieta, 

exercícios e medicação, geralmente, proporciona redução de 5 a 10% do peso 

corpóreo; enquanto que, o reganho de peso excede 90% em 5 anos (Wadden et al., 

1989; Safer, 1991).  

Em 2007, a American Psychological Association após revisão de 31 estudos, 

demonstrou que após dois anos, cerca de dois terços dos pacientes acabam pesando 

mais do que antes do início do regime (Mann et al., 2007). 

Em virtude da alta probabilidade de fracasso dos tratamentos conservadores, 

o tratamento cirúrgico mostrou-se capaz de alterar significativamente comorbidades 
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agravadas pela obesidade mórbida, revelando-se como o método de melhor 

efetividade na manutenção do peso após 10 anos de tratamento (Kelly et al., 2008). 

Várias cirurgias restritivas e malabsortivas foram desenvolvidas nas últimas 

quatro décadas como método durável para perda de peso, mas que não são isentas de 

complicações como úlcera anastomótica, fístula gastrogástrica, sangramento pós-

operatório, estenose anatomótica e hérnia interna (Mason; Ito, 1967; Griffen et al., 

1977; Garrido, 1998; Brolin, 2000; Gentileschi et al., 2002; Buchwald; Williams, 

2004). 

Dentre as opções cirúrgicas atualmente disponíveis, a DGYR, tanto pelo 

método aberto quanto laparoscópico, é um dos procedimentos cirúrgicos mais 

realizados mundialmente para tratamento da obesidade desde o início da década de 

90, principalmente por ser eficaz e seguro, com manutenção dos resultados da perda 

de peso e com controle das comorbidades tanto a médio quanto em longo prazo 

(Consensus, 1991; Pories et al., 1995; MacGregor, 2002; Buchwald; Oien, 2009).  

Patterson et al. (2003) apontam que a expectativa de vida melhora em media 

11% após DGYR laparoscópica quando comparada com dieta e exercícios 

simplesmente. Flum e Dellinger (2004) acharam que os pacientes obesos mórbidos 

tiveram decréscimo de 33% no risco de morte após DGYR. 

Com a perda de peso, controle ou resolução de comorbidades, acredita-se que 

haja promoção na qualidade e expectativa de vida dos pacientes obesos mórbidos 

operados, assemelhando-se a expectativa de vida de indivíduos normais.  

Os mecanismos responsáveis pela perda de peso e pelo controle das doenças 

associadas incluem não só o grande efeito restritivo e algum grau de má-absorção 
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que esta cirurgia produz, mas também efeitos hormonais responsáveis pelo controle 

do apetite e velocidade do trânsito intestinal do alimento (Le Roux; Bloom, 2005). O 

efeito endócrino que este procedimento produz faz com que se obtenha a resolução 

do diabetes tipo 2 e da dislipidemia antes mesmo que ocorra grande perda de peso, 

fato este que pode acontecer no período pós-operatório mais precoce (Rubino et al., 

2004). 

As alterações nas secreções hormonais após DGYR podem ser responsáveis 

por mudanças epiteliais. Por exemplo, a grelina que é potente orexígeno peptídeo 

(estimula o apetite), possui participação na resposta adaptativa à perda de peso. Ao 

contrário do que se espera, a quantidade de grelina nos obesos é menor do que nas 

pessoas com peso ideal. Os obesos têm maior sensibilidade a este hormônio e um 

mecanismo que reduz sua produção quando ganha peso. Após a DGYR, a grelina 

está diminuída, e já é sabido que este hormônio altera a taxa de apoptose epitelial 

(Cummings et al., 2002). 

Desta maneira, existe preocupação sobre as possíveis alterações na mucosa 

do estômago excluso após a DGYR, principalmente pelo fato de que tais pacientes 

permanecerão por 30 a 50 anos com este segmento excluso do trânsito alimentar e 

inacessível pelo exame de endoscopia convencional, sendo possível estudá-lo, 

apenas, através da enteroscopia assistida por balão, seja mono ou duplo. Portanto, 

várias diretrizes recomendam a realização de endoscopia digestiva alta no pré-

operatório de todos pacientes obesos antes da cirurgia bariátrica, independente da 

presença ou ausência de sintomas (Sauerland et al., 2005). A identificação de lesões 

no pré-operatório de pacientes assintomáticos poderá alterar o tipo de abordagem 

cirúrgica (Azagury et al., 2006). 



Discussão  66 
 

Com o uso do enteroscópio de duplo balão, pode-se avaliar o trato alimentar 

modificado após DGYR, nas quais é possível examinar alça alimentar, alça biliar e 

estômago excluso, com índice de sucesso de 87,5% (Sakai et al., 2005). Todavia, a 

utilização da enteroscopia resolveu parcialmente esta dificuldade, pois nos casos de 

falha da EDB em que o estômago excluso não foi acessado, restam como opções 

para estes pacientes a cirurgia, gastroscopia virtual, ou gastrostomia percutânea (Fobi 

et al., 1998; Silecchia et al., 2002; Goitein et al., 2006). 

Apesar de excluído do trânsito alimentar após DGYR, a câmara gástrica está 

sujeita a refluxo duodenogástrico em até 36% dos casos (Sundbom et al., 2002). A 

exposição crônica à secreção bilioduodenopancreática parece estar associada ao 

desenvolvimento de alterações histológicas consideradas como condições pré-

cancerosas (gastrite crônica atrófica e metaplasia intestinal) e lesão pré-cancerosa 

(displasia gástrica) (Miwa et al., 1995; Kondo, 2002; Kuga et al., 2007; Ishida et al., 

2007; Safatle-Ribeiro et al., 2007). 

Pode-se fazer uma analogia, ainda que não seja perfeita, com a existência de 

câncer de coto gástrico após gastrectomia parcial a Billroth II para tratamento de 

doença ulcerosa benigna, sendo esta neoplasia mais frequente naqueles pacientes que 

tinham no mínimo 15 anos de seguimento pós-operatório, com incidência de 8,4% 

(Safatle-Ribeiro et al., 1998). Os prováveis mecanismos fisiopatológicos para este 

evento incluem: refluxo enterogástrico de secreção pancreatobiliar, hipo ou acloridria 

com subsequente crescimento bacteriano e exposição de agentes carcinogênicos 

como ácidos biliares e nitrosaminas, efeito da regulação hormonal secundária à 

vagotomia e hipogastrinemia (Sinning et al., 2007; Ishida et al., 2007). 
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Kuga et al. (2007) constataram endoscopicamente gastrite enantematosa, 

erosiva, hemorrágica e atrófica, presentes em 74% de 35 pacientes obesos operados à 

DGYR. Interessantemente, a mucosa do coto gástrico funcional estava normal em 

97% dos casos. Este dado indica que a aparência macroscópica do coto gástrico 

funcional não é fator preditivo das lesões no estômago excluso (Kuga et al., 2007; 

Safatle-Ribeiro et al., 2007; Ishida et al., 2007) 

Adicionalmente, Safatle-Ribeiro et al. (2007) relataram a presença de H. 

pylori no estômago excluso após DGYR nesta série de 35 pacientes. Ishida et al. 

observaram, ainda, alteração na população bacteriana e produção de TNF-α e TGF-β 

(Ishida et al., 2007)  

Embora não existam referências da prevalência de câncer gástrico após 

cirurgia de DGYR, o diagnóstico desta doença foi sempre secundário ao início de 

sintomatologia inespecífica ou intercorrência clínica, tais quais: vômitos 

incoercíveis, sangramento, emagrecimento e dor abdominal; sintomas estes que se 

confundem com os esperados no pós-operatório de cirurgia bariátrica, o que acaba 

por contribuir para o diagnóstico de doença maligna em estado avançado.  

Na literatura médica (PubMed) foram relatados vinte e um casos, sendo 

incluídos os da junção gastroesofágica (14,3%), do coto gástrico funcional (47,6%) e 

do estômago excluso (38,1%). Destes, 71,4% ocorreram em mulheres com idade 

média de 55 anos (38-71 anos), cujo período de latência entre a DGYR e o 

diagnóstico de câncer gástrico foi de aproximadamente 10 anos (Menéndez et al., 

2012).  
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No nosso estudo não houve associação direta entre tempo de cirurgia e 

aparecimento de metaplasia intestinal e atrofia de mucosa do estômago excluso; 

todavia, estas lesões não existiam na mucosa gástrica, no pré-operatório, dos 

pacientes submetidos a DGYR para tratamento da obesidade. 

Menéndez et al. (2012), através de estudo retrospectivo, ao avaliarem 22.094 

pacientes operados entre 1990-2003 e seis casos de câncer gástrico descritos neste 

mesmo período, sugerem que a incidência de câncer gástrico seria de 24/100.000 

pacientes obesos submetidos a qualquer procedimento bariátrico. A incidência 

estimada de câncer gástrico em pacientes sem nenhuma cirurgia bariátrica 

(306/100.000) é mais alta do que a estimada para os pacientes obesos operados 

(24/100.000) e, embora se acredite que a cirurgia bariátrica possa reduzir o risco de 

câncer, estes dados são mais altos do que a incidência global de câncer gástrico 

(7,8/100.000) (Menéndez et al., 2012). 

Desta forma, pela possibilidade do estômago excluso ser alvo de danos 

epiteliais, alguns cirurgiões bariátricos têm demonstrado preocupação e 

recomendado a DGYR com ressecção do estômago distal como tratamento para 

pacientes obesos mórbidos oriundos de regiões que possuem alta incidência de 

câncer gástrico, tais quais os do Japão, Coreia, Chile, Argentina, Brasil, Colômbia e 

México (Csendes et al., 2005; Madan et al., 2005; Braghetto et al., 2011).  

Csendes et al., ao executarem 400 DGYR, associaram a gastrectomia do 

estômago distal e obtiveram resultados muito similares àqueles com DGYR apenas, 

eliminando potenciais riscos como úlcera anastomótica, fístula gastrogástrica, 

sangramento pós-operatório devido à úlcera péptica e gastrite, além do eventual 

desenvolvimento de câncer gástrico (Csendes et al., 2005). 
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No caso de neoplasias, a seleção de painéis de anticorpos (Ac) pode ser 

dirigida a conjuntos de diagnósticos diferenciais baseados na morfologia, seguindo-

se uma reação complementar com seleção de Ac, avaliando-se caso a caso. Em 

ambas às situações, faz-se necessário a correlação com o contexto 

clinicomorfológico. Por sua vez, a evolução da IHQ deveu-se ao advento da 

recuperação antigênica e ao desenvolvimento de anticorpos monoclonais; fatos 

marcantes que propiciaram uma enorme fonte de reagentes altamente específicos 

para a demonstração de vários antígenos tissulares ou celulares. Isso possibilitou aos 

pesquisadores o uso de marcadores como fatores preditivo e de prognóstico (Bodey, 

2002).  

Portanto, no presente estudo, definiu-se um painel de marcadores moleculares 

para analisar, através do estudo IHQ, a taxa de proliferação celular, apoptose, função 

hormonal da gastrina, assim como a resposta inflamatória na mucosa do estômago 

excluso em pacientes obesos submetidos a DGYR e no tecido gástrico de indivíduos 

obesos não operados, como grupo controle. Em última análise, propôs-se, assim,  

identificar marcadores moleculares para a detecção precoce de possíveis alterações 

de mucosa do estômago excluso após DGYR. 

O anticorpo monoclonal Ki-67 é uma proteína humana nuclear que se 

expressa em todas as fases ativas do ciclo celular sendo amplamente utilizado na 

rotina patológica como marcador de proliferação celular. Possui a capacidade de 

reconhecer um epítope num antígeno lábil nuclear que está presente nas células em 

proliferação, mas não em células na fase G0 do ciclo celular, devido a processos de 

fosforilação (Cattoretti et al., 1992). Sua superioridade como marcador de 

proliferação celular deve-se à pequena influência sofrida por ação de fatores internos 
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e externos, além da sua expressão nuclear em período definido do ciclo, constituindo 

método útil e simples para se estimar a atividade proliferativa (Vieira et al., 2009; 

Menezes et al., 2010). 

Neste estudo, o índice proliferativo das células epiteliais medido pelo Ki-67 

revelou-se aumentado nos casos quando comparado aos controles, tanto no antro 

quanto no corpo gástrico, podendo indicar aumento da cinética celular no epitélio da 

mucosa gástrica exclusa. 

A homeostase epitelial gástrica é mantida por um equilíbrio entre taxa de 

proliferação celular e morte celular programada ou apoptose (Correa, 1992). O 

desequilíbrio entre estes dois processos conduz ao aumento da proliferação da 

mucosa gástrica, que pode aumentar o efeito carcinogênico no DNA, aumentando o 

risco de alterações mutacionais e o desenvolvimento de câncer gástrico. Por outro 

lado, a apoptose, um mecanismo de regulação gênica de morte celular, desempenha 

papel essencial na eliminação de células desnecessárias ou danificadas do organismo 

(Clarke et al., 1997; Shiotani et al., 2005; Yang L et al., 2006).  

A apoptose tem função essencial na manutenção da integridade da mucosa 

gastrointestinal. Sua desregulação está associada à ocorrência de lesões, tais como 

gastrite atrófica, úlceras pépticas, metaplasia intestinal, e carcinogênese gástrica 

(Yang L et al., 2006). A hiperexpressão de genes anti-apoptóticos e a hipoexpressão 

de genes pró-apoptóticos podem resultar em alterações epiteliais que favoreçam a 

desregulação da apoptose, evitando a morte de células alteradas geneticamente que 

podem, por ventura, adquirir mutações que as tornem imortais.  
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Caspase 3 é importante elemento promotor de apoptose e possui estreita 

correlação com formação do câncer gástrico quando está hipoexpressa, sendo 

indicador potencial de formação e progressão tumoral. Demonstrou-se que a 

expressão da caspase 3 foi hiperexpressa na gastrite atrófica crónica, com ou sem 

metaplasia intestinal e displasia de baixo ou moderado grau; enquanto que, se 

apresenta hipoexpressa na displasia grave e carcinoma gástrico (Yang L et al., 2006).  

Os resultados do presente estudo demonstraram que, apesar da ausência de 

displasia ou câncer, a imunoexpressão da caspase 3 estava diminuída no estômago 

excluso em comparação com o grupo controle. Este resultado foi independente da 

presença ou ausência de H. pylori, o que significa que a infecção por H. pylori não é 

o único elemento responsável pela alteração na expressão da caspase 3 no epitélio 

gástrico.  

Supõe-se que com apoptose reduzida e hiperproliferação celular aumentada, 

esteja estabelecido o desequilíbrio no ciclo celular, podendo predispor o epitélio 

gástrico ao risco de dano genotóxico e mutagênico. Com apoptose reduzida, mais 

células sobrevivem e proliferam, propiciando, desta maneira, o acúmulo de possíveis 

mutações, e conduzindo a maior risco de carcinogênese em longo prazo. 

Interessantemente, Bcl-2 é proteína que suprime a apoptose e, 

consequentemente, aumenta a sobrevida celular. Surgiu como chave reguladora da 

apoptose porque pode proteger células da morte induzida por diversos agentes que 

incluem radiação, quimioterapia ou deficiência do fator de crescimento (Soini et al., 

1998; Scopa, 2001). Em alguns estudos, a expressão da proteína Bcl-2 tem sido 

correlacionada a prognóstico favorável em diversos tumores malignos (Pezzella et 

al., 1993; Diebold et al., 1996), enquanto em outros, esta expressão tem sido 
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relacionada com pior prognóstico (Saegusa et al., 1995; Bubendorf et al., 1996). 

Contudo, outros investigadores relatam não haver correlação entre a expressão do 

Bcl-2 e prognóstico (Koshida et al., 1997; Tsamandas et al., 2007). 

Em relação a expressão do Bcl-2 no câncer gástrico, estudos prévios 

mostraram que o Bcl-2 está expresso mais frequentemente nos tumores de grau leve 

ou estágio precoce, mas que não apresentavam nenhum impacto no desfecho destes 

pacientes (Müller et al., 1998; Kopp et al., 2005; Zafirellis et al., 2005; Lauwers et 

al., 1995). Por outro lado, Clarke et al. demonstraram associação entre Bcl-2 e 

metaplasia intestinal incompleta, além da hiperexpressão em pacientes com tumor do 

coto gástrico (Clarke et al., 1997). 

Erkan et al. (2012) comparando biópsias de indivíduos com metaplasia 

intestinal, gastrite crônica ativa e mucosa gástrica normal pela análise do índice de 

apoptose, proliferação e expressão do Bcl-2, concluíram que não houve diferença 

estatística (p>0,05) entre apoptose e Bcl-2. A expressão do Ki-67 foi 

significativamente mais alta no grupo com metaplasia intestinal quando comparada 

com os grupos de gastrite crônica ativa e mucosa gástrica normal (29,90±22.87 x 

18,18±16.22 x 18,54±20, respectivamente) (p=0,012). Embora metaplasia intestinal 

apresente aumento na proliferação celular, nenhuma elevação foi observada na 

apoptose. Tal fato pode ser um fator importante na progressão para câncer gástrico.  

Os resultados deste estudo não mostraram diferença na imunorreatividade do 

Bcl-2 da mucosa gástrica exclusa em comparação com os controles, provavelmente 

porque este marcador possa participar de um mecanismo ou via alternativa da 

apoptose. 
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Teoricamente, a inexistência de alimento no estômago excluso não promove 

sua distensão mecânica e impede sua alcalinização por meio do efeito tampão dos 

alimentos. O pH baixo intragástrico estimula a produção de secretina e 

somatostatina, que consequentemente, inibe a secreção de gastrina. Isto pode 

funcionar como um feedback negativo conduzindo a uma prolongada diminuição de 

gastrina.  

Como a gastrina funciona como hormônio trófico que estimula a reparação da 

mucosa, a sua redução poderia contribuir para o desenvolvimento de atrofia de 

mucosa no estômago excluso (Leme et al., 2003; Hedbreg et al., 2005; Beckman et 

al., 2010).  

Sunbom et al. (2007) estudaram a gastrinemia de pacientes obesos mórbidos 

no pré-operatório e com 1, 6 e 12 meses após a DGYR, constatando queda gradual 

da gastrina sérica no pós-operatório, chegando a níveis inferiores aos do pré-

operatório; provavelmente, decorrente de disfunção vagal e perda ponderal. 

Anderi Jr et al. (2008) ao dosarem a gastrinemia, por radioimunoensaio, no 

pré e no 60º dia pós-operatório de 20 pacientes obesos submetidos à DGYR, 

observaram valores normais (inferiores a 200ng/mL) nos 20 pacientes e sem 

diferenças estatísticas significantes. 

Apesar deste estudo não ter realizado a dosagem de gastrinemia antes e 

depois da DGYR; tanto os estudos experimentais como em humanos demonstraram 

diminuição da gastrina sérica após exclusão gastroduodenal (Leme et al., 2003; 

Anderi et al., 2008). 
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Portanto, a exclusão gástrica do trânsito alimentar e a inexistência de 

estímulo para secreção de gastrina, poderia explicar a causa da importante redução 

da imunoexpressão de células produtoras de gastrina na mucosa gástrica exclusa nos 

casos em comparação com os controles (p = 0,0003).   

Diversos fatores também corroboram para alterações endoscópicas e 

histológicas relacionadas ao processo inflamatório da mucosa do estômago excluso 

após DGYR, provavelmente, pelo já citado refluxo duodenogástrico e infecção pelo 

H. pylori (Kuga et al., 2007; Safatle-Ribeiro et al., 2007). 

A infecção pelo H. pylori é mais prevalente na população de obesos e possui 

índices médios de 61,3% e, naqueles submetidos a cirurgia bariátrica, estes índices 

variam de 24 a 70% (Ramaswamy et al., 2004; Yang CS et al., 2006; Azagury et al., 

2006). 

Por ser um importante agente etiológico de gastrite e úlcera péptica, a 

infecção pelo H. pylori parece estar relacionada com a cronificação destas lesões e 

evolução para condições pré-malignas (gastrite atrófica e metaplasia intestinal).  

Segundo Hunt et al. (1995), Misiewicz (1995) e Vaira et al. (2000), a 

colonização do tecido gástrico pelo H. pylori é quase sempre acompanhada por uma 

resposta inflamatória na mucosa subjacente, induzindo um infiltrado inflamatório na 

de neutrófilos, monócitos, linfócitos e plasmócitos e a expressão de citocinas pró-

inflamatórias como interleucinas (1, 2, 6 e 8), fator de necrose tumoral (alfa) e 

interferon. 

No presente estudo, o H. pylori estava positivo em 7/35 pacientes (20%) do 

estômago excluso e no coto gástrico proximal em 12/35 pacientes (34,3%). 
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O complexo de proteína CD3 é expressa no início da maturação das células 

T, onde se localiza no citoplasma de uma localização perinuclear. Como produto de 

maturação de células T, a expressão de CD3 citoplasmático é perdida e o antígeno 

CD3 é encontrada na superfície das células. A especificidade do antígeno CD3 para a 

linhagem de células T e sua aparição no início do processo de maturação de células T 

torna-o um marcador de célula T ideal, tanto para a detecção de células T normais e 

neoplasias de células T (linfomas e leucemias) (Chetty; Gatter, 1994; Salvadori et 

al., 1994; Vernau; Moore, 1999).  

O antígeno CD3 é mais frequentemente expresso por células T, que são um 

subconjunto de linfócitos que amadurecem no timo e caracterizados pela expressão 

do TCR. Por esta razão, o complexo CD3 pode ser eficazmente utilizado como 

marcador de célula T. A combinação de anticorpos conjugados contra CD3 com os 

outros marcadores de linfócitos, tais como CD3, CD4, CD45RA, CD45RO, CD56 e 

CD16, dá a possibilidade de distinguir as diferentes populações de linfócitos e da sua 

fase de maturação. 

A análise IHQ para CD3 e CD8 não demonstrou diferença no número das 

populações de células T em ambos os grupos (casos e controle), talvez indicando que 

o infiltrado inflamatório observado não seja a principal alteração histológica 

observada nestes estômagos exclusos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obesidade mórbida tem alcançado status de epidemia de saúde pública no 

Brasil e no mundo, e a DGYR representa a técnica cirúrgica mais utilizada para esta 

morbidade, inclusive em pacientes jovens (NAASO, 2000; Gomes et al., 2006). 

Neste estudo observou-se redução do índice de células em apoptose, 

proliferação celular aumentada e  expressão de gastrina diminuída.  

É provável que, ao examinar outros marcadores moleculares, novos 

esclarecimentos surjam sobre o estado de saúde da mucosa do estômago excluso de 

pacientes submetidos a DGYR.  

Alterações na renovação celular nestes pacientes podem ter relevância no 

acompanhamento a longo prazo, podendo implicar em intervenções terapêuticas 

futuras para os pacientes obesos mórbidos. 

Desta maneira, seria pertinente além da realização da endoscopia digestiva 

alta no pré-operatório de cirurgia bariátrica, o seguimento endoscópico com 

avaliação do estômago excluso após a DGYR.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Conclusão 
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Dentro das condições de realização desta pesquisa, pode-se concluir: 

1) O painel de marcadores moleculares empregados foi suficiente para 

demonstrar aumento no índice de proliferação celular e diminuição da 

apoptose no epitélio do estômago excluso de pacientes obesos operados à 

DGYR, quando comparados ao grupo controle de pacientes obesos não 

operados.  

2) Observou-se ainda diminuição da secreção de gastrina na mucosa gástrica 

exclusa desses obesos operados.  

3) Não houve associação entre os marcadores imuno-histoquímicos e as 

alterações histológicas e/ou a presença de H. pylori. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Anexos 
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Tabela Geral de Observações 1 

Histologia   H. pylori  
Casos 

Tempo após  
cirurgia (meses) 

Gênero Idade 
Corpo Excluso Antro Excluso 

Gastrite 
Corpo Excluso Antro Excluso Coto gástrico 

1 54 M 51 atrofia + MI edema moderada negativo negativo positivo 

2 48 F 50 edema edema leve negativo negativo negativo 

3 48 F 49 atrofia atrofia + MI leve negativo negativo negativo 

4 36 F 61 edema erosão leve negativo negativo negativo 

5 60 F 33 edema edema leve negativo negativo negativo 

6 88 F 55 atrofia + MI atrofia + MI moderada negativo negativo negativo 

7 55 F 38 edema edema moderada positivo positivo positivo 

8 92 F 46 edema edema leve positivo negativo positivo 

9 100 F 52 edema erosão moderada negativo negativo negativo 

10 100 F 57 edema erosão moderada positivo positivo positivo 

11 72 F 47 atrofia + MI edema moderada negativo negativo negativo 

12 92 F 32 edema sem gastrite leve negativo negativo negativo 

13 94 F 45 edema edema leve negativo negativo negativo 

14 65 F 27 edema edema leve negativo negativo negativo 

15 90 M 43 atrofia erosão moderada positivo negativo positivo 

16 56 F 37 edema edema leve positivo negativo positivo 

17 77 M 47 edema erosão leve negativo negativo negativo 

18 61 F 33 edema edema moderada negativo negativo negativo 

19 76 M 42 edema erosão leve negativo negativo negativo 

20 84 F 51 edema edema moderada negativo negativo positivo 

continua 
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Tabela Geral de Observações 1 (conclusão) 

Histologia H. pylori 
Casos 

Tempo após  
cirurgia (meses) 

Gênero Idade 
Corpo Excluso Antro Excluso 

Gastrite 
Corpo Excluso Antro Excluso Coto gástrico 

21 77 F 22 edema erosão leve negativo negativo negativo 

22 72 F 51 edema edema leve negativo negativo positivo 

23 68 F 30 sem gastrite erosão leve negativo negativo negativo 

24 75 F 33 edema edema leve negativo negativo negativo 

25 76 F 33 edema edema leve negativo negativo negativo 

26 74 F 40 edema edema leve negativo negativo positivo 

27 84 F 48 edema + MI edema moderada positivo positivo positivo 

28 96 F 56 edema edema moderada negativo negativo negativo 

29 80 F 50 edema edema moderada negativo negativo negativo 

30 110 F 46 edema edema moderada positivo positivo positivo 

31 91 F 51 edema edema leve negativo negativo negativo 

32 102 F 41 edema edema leve negativo negativo negativo 

33 89 F 57 edema edema moderada negativo negativo negativo 

34 92 M 34 edema edema moderada negativo negativo positivo 

35 81 F 31 edema erosão leve negativo negativo negativo 
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Tabela Geral de Observações 2  

Gastrina Ki-67 Bcl-2  Caspase 3  

Antro 
CD3 

Corpo Antro Coto Corpo Antro Coto Corpo Antro Coto Casos Corpo

Posi-
tivo 

% Corpo Antro Coto
Posi-
tivo 

% 
Posi-
tivo 

% 
Posi-
tivo 

%    Intens Dist Intens Dist Intens Dist 

1 10 34 10.37 187 109 77 23 6.93 54 15.25 * * FL - - 2 2 2 3 1 1 

2 3 20 3 116 84 48 141 52.61 64 16.2 77 15.49 - 2/1  2/3 0 0 1 1 1 1 

3 0 6 3.35 104 73 66 128 31.76 97 38.34 53 25.85 -  2/3 - 1 2 2 1 2 1 

4 0 57 14.73 88 24 2 48 14.41 174 42.23 82 22.84 2/1 - - 1 1 1 1 1 1 

5 0 14 3.06 100 60 65 30 8.4 21 10.45 7 2.79 2/1 - - 3 2 1 2 3 2 

6 0 15 5.88 62 147 75 151 31.26 124 33.6 92 30.56 - - 2/1 3 3 4 2 3 2 

7 0 21 8.3 151 194 131 83 23.51 138 31.01 * * - 2/2 basal - 2 1 2 1 2 2 

8 0 68 14.29 83 32 88 15 7.85 33 10.78 52 17.28 FL     1 1 1 1 1 1 

9 3 14 3.4 85 29 21 58 15.03 99 22.35 * * 3/3 basal 2/3 basal 3/3 basal 1 2 1 2 1 1 

10 0 6 1.39 212 194 167 177 36.27 140 32.56 87 19.29 3/3 basal 3/2 3/3 4 3 4 3 4 3 

11 0 37 8.39 136 103 90 104 23.42 47 17.87 38 13.06 2/2 3/2 2/1 basal 3 3 3 3 1 1 

12 0 0 0 82 60 49 104 21.89 61 16.85 86 26.22 2/1 2/2 2/3 2 3 2 3 2 2 

13 0 43 8.67 158 117 51 164 53.77 182 35.62 61 21.33 3/3 3/2 - 3 4 2 3 2 3 

14 0 24 14.29 81 99 73 31 11.27 137 34.16 59 19.73 2/2 basal 3/1 basal 3/3 3 4 2 3 0 0 

15 0 24 10.39 111 120 151 168 56.95 188 58.2 91 34.08 2/3 basal 3/1 basal 3/3 1 1 1 1 1 1 

16 0 35 11.04 55 64 120 45 16.07 66 26.51 68 12.69 2/2 2/1   2 1 2 1 2 2 

17 0 26 7.85 79 49 63 81 20.82 153 40.91 * * 3/2 2/2 2/2 basal 3 2 1 2 2 3 

18 0 34 9.63 155 47 44 134 56.54 112 36.48 117 33.52  3/2  3/2 - 2 3 0 0 0 0 

continua 
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Tabela Geral de Observações 2 (conclusão) 

Gastrina  Ki-67 Bcl-2 Caspase 3 

Corpo Antro 
CD3 

Corpo Antro Coto Corpo Antro Coto Corpo Antro Coto Casos 

  
Posi-
tivo 

% Corpo Antro Coto
Posi-
tivo 

% 
Posi-
tivo 

% 
Posi-
tivo 

%    Intens Dist Intens Dist Intens Dist 

19 0 41 11.08 59 29 19 185 55.22 97 32.88 38 10.53  2/4  3/3  3/3 4 3 3 2 2 2 

20 0 0 0 137 107 125 127 43.34 41 10.15 72 18.56  2/3  2/3  3/3 3 3 1 1 2 2 

21 0 7 2.88 77 56 40 27 7.65 89 34.63 43 15.14  3/2  3/3 - 4 4 4 4 3 2 

22 0 0 0 62 67 48 106 32.52 43 17.13 97 30.41  2/3  2/3  3/3 3 3 3 3 3 2 

23 0 21 5.34 108 49 38 116 28.78 15 5.54 46 13.26  3/3  3/3  2/3 3 3 4 4 3 3 

24 0 48 20.96 50 46 73 50 12.14 34 10.46 62 17.03  2/3  2/3  2/3 2 2 2 2 0 0 

25 0 51 11.49 74 37 55 72 16.94 28 10.26 19 6.57  3/2  3/2 - 1 2 3 3 3 2 

26 0 53 10.27 68 * 52 17 4.64 102 31.58 40 12.46  2/3  2/3 - 1 2 1 2 1 2 

27 0 0 0 186 163 67 33 12.99 79 24.61 102 52.31 2/3 basal 3/2 3/1 2 2 2 1 2 2 

28 0 0 0 94 42 25 36 13.85 14 6.48 39 14.89 2/2 2/3 3/2 basal 2 3 1 3 2 2 

29 0 20 5.88 116 * 34 65 32.66 96 32.99 46 16.61 3/2 3/2 - 3 4 2 2 3 4 

30 0 83 24.48 87 93 59 51 21.79 29 11.65 122 28.84 3/2 2/2 3/2 3 2 2 1 2 1 

31 0 30 6.71 110 56 46 84 22.46 47 14.46 9 3.27 2/3 3/2 3/2 2 1 2 3 2 3 

32 3 0 0 89 89 57 21 9.05 32 12.45 32 12.26 2/3 3/2 3/2 2 3 2 3 3 3 

33 0 0 0 253 177 129 131 28.17 155 47.69 88 38.43 FL 3/2 3/2 2 3 2 3 3 3 

34 0 13 5 69 106 164 92 38.17 76 34.23 97 33.11 2/3 3/2 - 2 2 3 3 3 3 

35 0 66 16.3 117 77 114 45 20.18 149 39.52 113 34.98 3/3 2/3 3/3 2 3 3 3 3 2 
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Tabela Geral de Observações 3  

Caspase 3 CD3 Ki-67 Bcl-2 
Histologia MI Gastrina - Antro

Corpo Antro Corpo Antro Controles 

Corpo Antro 

Gastrite H. pylori
Posi- 
tivo 

% Intens Dist Intens Dist 
Corpo Antro Posi-

tivo 
% 

Posi-
tivo 

% 
Corpo Antro 

1  -  - moderada  - 41 11.23 3 3 3 4 320 92 27 5.06 123 33.06 2/2 2/2 

2  -  - leve  - 15 4.4 2 3 2 2 * 19 29 8.26 43 8.98 2/3 2/3 

3  -  - leve  + antro 98 20.29 2 3 2 3 68 107 30 12.99 26 11.16 3/2 3/3 

4  -  - leve  - 59 15.61 3 3 3 3 41 66 43 16.23 41 10.46 2/1 2/2 

5  -  - leve  + antro 63 14.29 2 3 3 3 47 40 58 19.4 119 26.74 2/3 2/1 

6  -  - leve  - 60 16.53 3 3 3 3 * 92 108 34.39 98 34.27 2/1 2/1 

7  -  - leve  - 0 0 3 3 3 1 20 23 27 9.31 22 7.72 3/2 2/2 

8 
atrofia 
+ MI 

atrofia  
+ MI moderada  + antro 0 0 2 3 3 3 74 53 62 27.56 44 14.62 2/3 2/3 

9  -  - leve  + antro 14 3.92 4 4 3 4 84 92 25 7.51 89 30.8 2/3 3/2 

10  -  - moderada  + antro 0 0 3 3 3 3 72 68 16 7.34 * * 2/3 2/3 

11 
atrofia 
+ MI  - leve  - 59 23.14 2 2 2 3 140 94 * * 51 24.29 2/2 3/2 

12  -  - leve  + 0 0 2 3 2 3 48 não 23 4.6 25 7.8 2/3 1/1 

13  -  - leve  - 70 25.9 2 3 2 2 10/50 50/50 18 3.6 22 9.5 2/4 2/4 basal 

14  -  - leve  - 57 15.5 2 1 3 2 5 50/10 20 13.3 28 20.7 2/4 1/2 

15  -  - leve  - 120 27.8 2 1 2 2 5 5 21 14 25 13.5 3/4 basal 1/3 

16  -  - leve  + 89 14.3 3 2 2 2 70 80 30 13.4 40 16.2 2/4 1/3 

continua 
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Tabela Geral de Observações 3 (conclusão) 

Caspase 3 CD3 Ki-67 Bcl-2 
Histologia MI Gastrina - Antro 

Corpo Antro Corpo Antro Controles 

Corpo  Antro  

Gastrite H. pylori

Positivo % Intens Dist Intens Dist 
Corpo Antro

Positivo % Positivo % 
Corpo Antro 

17  -  - leve  - 86 22.9 3 2 3 2 35 30 28 12.5 38 26.2 3/4 2/2 

18  -  - moderada  + 35 14.4 3 3 3 3 20 5 20 22.5 30 12 3/3 2/2 

19  -  - leve  - 35 15.2 2 3 2 3 40 30 60 18.6 42 30.4 3/4 1/2 

20  -  - leve  - 98 18.7 2 3 2 3 45 28 40 10.8 48 39.7 2/3 2/2 

21  -  - moderada  + 60 16.2 2 2 2 2 20 5 15 12.4 28 17.8 4/3 3/3 

22  -  - moderada  + 0 0 1 1 1 2 15 20 17 10.8 18 15.9 2/2 2/3 

23  -  - leve  - 55 16 3 3 3 3 12 13 28 9.85 25 9.8 3/2 3/2 

24  -  - leve  + 100 13.6 3 3 3 3 20 31 25 9.32 28 15.6 4/3 3/3 

25  -  - leve  - 70 21.4 3 3 4 3 25 21 28 18.9 22 9.6 3/3 2/3 

26  -  - moderada  + 0 0 4 3 4 3 23 15 28 16.6 32 25.4 4/3 3/3 

27  -  - leve  - 95 20.2 3 3 4 3 21 18 18 11.5 22 15.4 2/3 3/2 

28  -  - leve  - 110 16.8 3 3 4 4 15 14 19 13.1 31 18.4 3/3 2/3 

29  -  - moderada  + 120 17.9 3 3 4 4 20 10 16 10.5 47 34.6 4/2 3/2 

30  -  - leve  - 155 21.4 3 3 3 3 30 40 12 9.2 10 6.8 3/3 2/3 

31  -  - moderada  + 115 20.3 3 3 3 3 16 25 35 23.5 22 14.3 3/2 3/2 

32  -  - leve  - 110 25 3 3 3 4 15 18 25 11 50 27.9 2/3 3/2 
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