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RESUMO  
GIMENEZ, M. Gastrectomia vertical com piloroplastia em ratos Wistar: 
avaliação do esvaziamento gástrico, do trânsito intestinal e do possível refluxo 
alcalino duodeno-gástrico. 2022. 84 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 
 

A gastrectomia vertical é atualmente a cirurgia bariátrica mais realizada a nível 
global. Estudos indicam essa cirurgia como fator de agravamento ou até mesmo 
surgimento de sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. A literatura aponta 
alterações estruturais e fisiológicas pós-operatórias que podem justificar esse 
resultado. O esvaziamento gástrico acelerado é descrito como um fator atenuante. 
Esse poderia ser potencializado por meio do acréscimo de uma piloroplastia. Apesar 
do possível benefício no refluxo gastroesofágico patológico, existe o risco potencial 
de resultar em refluxo alcalino duodeno-gástrico.  O presente estudo objetivou 
padronizar a técnica da gastrectomia vertical com piloroplastia em ratos e nesse 
modelo, analisar a complementação descrita, em termos de: mortalidade, taxa de 
complicação, evolução ponderal, avaliação do esvaziamento gástrico, trânsito 
intestinal e da gênese de possível refluxo duodeno-gastro-esofágico. Foram 
utilizados noventa e cinco ratos machos da raça Wistar, inicialmente divididos em 
dois estudos: piloto (para padronização da técnica cirúrgica e de estudo 
cintilográfico) e principal.  Foram então subdivididos em três grupos: grupo controle 
(submetidos a laparotomia Sham); grupo gastrectomia vertical convencional (GVC) e 
grupo gastrectomia vertical com piloroplastia (GVP). Após três meses de 
observação, os animais foram submetidos a dois experimentos com cintilografia e 
também análise histológica de biópsias gástricas. No primeiro experimento 
cintilográfico foi administrado radioisótopo por meio de gavagem e avaliado entre os 
grupos: refluxo gastroesofágico, esvaziamento gástrico e trânsito intestinal. No 
segundo experimento cintilográfico foi administrado radioisótopo de excreção biliar 
por via endovenosa, e avaliado o refluxo entero-gástrico. Os animais submetidos aos 
experimentos tiveram biópsias gástricas analisadas por estudo histopatológico que 
mensurou, nos diferentes grupos, inflamação e alterações frequentemente 
encontradas no refluxo alcalino. A mortalidade e taxas de complicação foram 
semelhantes entre os grupos. A curva ponderal entre os grupos GVP e GVC foi 
semelhante, porém inferior a do grupo controle. O refluxo gastroesofágico e o 
trânsito intestinal não apresentaram diferença estatística entre os grupos. O 
esvaziamento gástrico dos grupos submetidos às gastrectomias foi maior ao do 
grupo controle, porém estatisticamente sem variação entre os grupos GVP e GVC. O 
refluxo alcalino, tanto por análise cintilográfica quanto histológica não revelou 
diferença entre os grupos. Concluiu-se que o modelo experimental padronizado se 
mostrou adequado. A gastrectomia vertical, com ou sem piloroplastia promoveu 
esvaziamento gástrico acelerado em relação ao estômago não operado. A 
piloroplastia não apresentou alteração estatisticamente relevante no refluxo 
gastroesofágico, esvaziamento gástrico, trânsito intestinal e refluxo alcalino. 

 
Palavras chave: Gastrectomia vertical. Piloroplastia. Doença do refluxo 
gastroesofágico. Cintilografia. Esvaziamento gástrico. Refluxo alcalino. 
 
 



 

    

ABSTRACT  
GIMENEZ, M. Sleeve gastrectomy with pyloroplasty in Wistar rats: evaluation of 
gastric emptying, of intestinal transit and possible gastric-duodenum alkaline 
reflux. 2022. 84 p. Thesis (Doctorate) – Medical School of Ribeirao Preto, University 

of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 
 

Sleeve gastrectomy is currently the most performed bariatric surgery globally. 
Studies indicate this surgery as a worsening factor for symptoms of 
gastroesophageal reflux disease. The literature points out postoperative structural 
and physiological alterations that may justify this result. Accelerated gastric emptying 
is described as a mitigating factor. The addition of a pyloroplasty could enhance this. 
Despite the possible benefit of improving pathological gastroesophageal reflux, there 
is a potential risk of duodenogastric alkaline reflux.  
The present study aimed to standardize the technique of vertical gastrectomy with 
pyloroplasty in rats and, in this model, to analyze the complementation described in 
terms of: mortality, complication rate, weight evolution, evaluation of gastric 
emptying, intestinal transit, and the genesis of possible duodenal-gastroesophageal 
reflux. Ninety-five male Wistar rats were used, initially divided into two studies: pilot 
(for standardization of surgical technique and scintigraphic study) and principal. They 
were then subdivided into three groups: control group (submitted to Sham 
laparotomy), conventional vertical gastrectomy group, and vertical gastrectomy group 
with pyloroplasty. After three months of observation, the animals were submitted to 
two experiments with scintigraphy and histological analysis of gastric biopsies. In the 
first scintigraphic experiment, radioisotope was administered by gavage, and the 
following parameters were evaluated among the groups: gastroesophageal reflux, 
gastric emptying, and intestinal transit. In the second scintigraphic experiment, 
intravenous biliary excretion radioisotope was administered, and enterogastric reflux 
was evaluated. The animals submitted to the experiments had gastric biopsies 
analyzed by a histopathological study that measured, in different groups, 
inflammation, and alterations frequently found in alkaline reflux. Mortality and 
complication rates were similar between the groups. The weight loss between the 
surgical groups was similar, but higher than that of the control group. 
Gastroesophageal reflux and intestinal transit showed no statistical difference 
between the groups. Gastric emptying of the groups submitted to gastrectomy was 
higher than that of the control group, without statistical difference between the 
surgical groups. Alkaline reflux, both scintigraphic and histological analysis, revealed 
no difference between the experimental groups. It was concluded that the 
standardized experimental model proved to be adequate. The sleeve gastrectomy 
promotes accelerated gastric emptying compared to unoperated stomachs. 
Pyloroplasty showed no statistically relevant alteration in gastroesophageal reflux, 
gastric emptying, intestinal transit, and alkaline reflux. 
 
Key words: Sleeve gastrectomy. Pyloroplasty. Gastroesophageal reflux disease. 
Scintigraphy. Gastric emptying. Alkaline reflux. 
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1 INTRODUÇÃO 

A obesidade é um problema de saúde pública a nível mundial. Apresenta 

índices crescentes em países de todos os continentes. Em alguns países, grande 

parte de sua população já é considerada obesa. Trata-se de condição mórbida 

amplamente estudada e relacionada a inúmeros agravos à saúde, dentre eles a 

doença do refluxo gastro esofágico (DRGE). Em relação a esta doença, traz 

repercussões não apenas em sintomas, como também nas complicações, a citar: 

progressão inflamatória, esôfago de Barret e aumento do risco de adenocarcinoma 

esofágico (NAM, 2017; ENDALIFER; DIRESS, 2020). 

O refluxo patológico e suas repercussões no indivíduo obeso podem ser 

explicados por uma série de fatores, sejam relacionados aos hábitos nutricionais, 

anatômicos, fisiológicos, humorais e hormonais. A perda de peso, uma vez atuante 

sobre esses fatores, proporciona melhoria nos sintomas, na qualidade de vida e no 

processo inflamatório (NADALETO; HERBELLA; PATTI, 2015). 

A cirurgia bariátrica promove a perda de peso significativa e sustentável além 

da melhora do perfil metabólico e controle de comorbidades. A derivação gástrica 

em “Y de Roux” (DGYR) tem papel importante no controle da DRGE.  (NADALETO; 

HERBELLA; PATTI, 2015).  

No entanto, atualmente a cirurgia mais realizada no mundo é a gastrectomia 

vertical (GV). Trata-se de técnica restritiva com grampeamento gástrico no sentido 

longitudinal. São ressecados a grande curvatura e o fundo gástricos, e preservados 

a pequena curvatura e o piloro. Resulta em um estômago remanescente com 

formato tubular calibrado por meio de sonda orogástrica alocada pela pequena 

curvatura (Fifth IFSO Global Registry Report, 2019).   

Estudos trazem dados discordantes entre a relação da GV com a DRGE. 

Seus passos técnicos apresentam algumas variações entre as equipes cirúrgicas. 

Diante dessas variações, os dados na literatura acabam sendo heterogêneos e por 

vezes conflitantes em relação aos seus resultados (LAFFIN et al., 2013; MELISSAS 

et al., 2015; ASHRAFI; OSLAND; ASHRAF, 2020; BO-QIANG et al., 2020). 

As alterações anatômicas e fisiológicas da GV atuam em diferentes fatores. 

São descritos como fatores atenuantes do refluxo gastroesofágico: a perda de peso, 

a redução de gordura visceral e da pressão intra-abdominal, o esvaziamento 
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gástrico acelerado, a menor quantidade de estômago produtor de ácido. Por outro 

lado, fatores com potencial agravante também ocorrem: aumento da pressão 

intragástrica, prejuízo funcional esofágico e de seus mecanismos antirrefluxo, 

estômago com menores propulsão e complacência (STENARD; IANNELLI, 2015; 

POPESCU et al., 2018). 

Recentemente vêm sendo descritas adequações e complementações 

técnicas da GV, visando melhorar os resultados relacionados à DRGE. O papel 

fisiopatológico da região de transição esofagogástrica e seus mecanismos anti-

refluxo são foco de muitos pesquisadores (AIOLFI et al., 2021; CARANDINA et 

al.,2021). O papel do estômago nesse processo também é conhecido e explorado 

(WANG et al., 2018; VALADÃO et al., 2020). Porém a atuação diretamente sobre o 

piloro para melhora do refluxo patológico não é reportada por nenhum artigo da 

literatura atual.  

A piloroplastia já tem seu papel elucidado e aplicado nas cirurgias gástricas 

ao longo do tempo. Resulta em melhoria no esvaziamento gástrico, um dos fatores 

fisiológicos no mecanismo da GV relacionado à DRGE (TORO et al., 2014; ZIHNI et 

al., 2019). Por acelerar o esvaziamento gástrico, cursaria com redução da pressão 

do órgão. No entanto existe o risco potencial de que a piloroplastia, nessa situação, 

possa resultar em refluxo alcalino duodeno-gástrico. 

1.1 Delimitação do Tema e Justificativa 

O tema traduz grande importância médica e relevância em saúde pública, 

uma vez que a gastrectomia vertical, procedimento comprovadamente eficaz no 

tratamento de obesidade, possui potencial agravante do refluxo gastroesofágico 

patológico, comorbidade essa de alta prevalência na população alvo. Por meio da 

associação de piloroplastia à gastrectomia vertical, o estudo visa apresentar possível 

benefício funcional a fim de proporcionar melhora na qualidade de vida dos 

pacientes operados.  
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1.2 Revisão da literatura 

1.2.1 Obesidade e a doença do refluxo gastroesofágico 

A obesidade apresenta incidência crescente e seu tratamento se mantém 

como um grande desafio. A Organização Mundial da Saúde constatou que o número 

de indivíduos obesos no mundo triplicou entre 1975 e 2016, chegando a 13% da 

população mundial (WORLD HEALTH ORGANIZATION: Obesity and overweight, 

2020). A cirurgia bariátrica, considerada a opção terapêutica mais eficiente e 

duradoura para pacientes com obesidade grave e distúrbios metabólicos 

associados, tem sido cada vez mais indicada e executada a nível global (ZHANG et 

al., 2014; ANGRISANI et al., 2015; LEE; ALMALKI, 2017). Possui bons resultados 

em termos clínicos e comprovação em relação custo-eficácia quando comparada a 

tratamentos não cirúrgicos (PICOT et al., 2009).  

A DRGE está diretamente relacionada à obesidade, não só em relação a 

maior prevalência, confirmada por estudos realizados nos Estados Unidos, Europa e 

Ásia (CHANG; FRIEDENBERG, 2014), como na gravidade dos sintomas e suas 

complicações (EL-SERAG, 2008; ALEXANDRE; LONG; BEALES, 2014). Além de 

sintomas do refluxo e esofagite, o paciente obeso possui risco maior de evolução 

para esôfago de Barret e adenocarcinoma esofágico. Estudos demonstram 

correlação dessa progressão com os níveis circulantes de citocinas e proteínas pró-

inflamatórias presentes na síndrome metabólica, tais como adipocitocinas, leptina e 

o fator de crescimento semelhante a insulina tipo 1 (IGF-1) (NAM, 2017). 

Muitos fatores fisiopatológicos relacionados à DRGE e presentes em obesos 

têm sido propostos: elevação da pressão intra-abdominal, maior prevalência de 

hérnia hiatal, comportamento alimentar com dietas ricas em gorduras, aumento dos 

relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior e dismotilidade esofágica 

(EMERENZIANI et al., 2013; POPESCU et al.,2021). Diante disso, a perda de peso 

resulta na amenização dos sintomas e melhora do refluxo patológico na maioria dos 

casos (MION; DARGENT, 2014; NADALETO; HERBELLA; PATTI, 2015). 
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1.2.2 Cirurgia Bariátrica e refluxo gastroesofágico 

A Federação Internacional de Cirurgia de Obesidade e Distúrbios Metabólicos 

(IFSO), em seu quinto relatório global de 2019, registrou 833.687 procedimentos 

bariátricos no mundo, desses a gastrectomia vertical foi o procedimento bariátrico 

mais realizado (58,6 %), seguido da derivação gástrica em “Y de Roux” (DGYR) com 

31,2% (IFSO: Fifth global registry report, 2019). Ambas apresentam resultados 

semelhantes quanto à perda de peso e controle de comorbidades (COLQUITT et al., 

2014). No entanto, diversos aspectos destas operações têm sido discutidos, dentre 

eles, qual seria o papel das mesmas em relação à DRGE (NAIK; CHOKSI; VAEZI, 

2015; ASHRAFI; OSLAND; ASHRAF, 2020).  

A literatura traz dados que questionam sobre a piora do quadro em alguns 

casos de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, ou mesmo surgimento da DRGE 

em pacientes previamente hígidos. Com relação às técnicas cirúrgicas, tem sido 

demonstrado que a DGYR apresenta-se superior no controle da DRGE quando 

comparada à gastrectomia vertical (DE GROOT et al., 2009; NASSIF et al., 2014; 

ALTIERI; PRYOR, 2015). Estudos baseados em achados de exames 

complementares e questionários clínicos apontam a gastrectomia vertical como fator 

de agravamento ou até mesmo surgimento da DRGE (BURGERHART et al., 2014; 

DEL GENIO et al., 2014; GORODNER et al., 2015; SHEPPARD et al., 2015 

IANNELLI, A. et al., 2019).  

Por outro lado, autores destacam melhora dos sintomas da DRGE após GV e 

consideram não haver contraindicação à indicação desta técnica em pacientes 

portadores de DRGE (CHIU et al., 2011; DUPREE et al., 2014; REBECCHI et al., 

2014; SUCANDY et al., 2015).  

Buscam-se achados que justifiquem a relação da gastrectomia vertical com a 

DRGE. Mecanismos fisiológicos alterados após esse procedimento cirúrgico 

atuariam, por um lado propiciando e por outro amenizando tal refluxo patológico. As 

modificações com a GV atuariam na motilidade esofágica, no tônus do esfíncter 

esofágico inferior (EEI), na região de transição esofagogástrica, além de alterações 

anatômicas e fisiológicas gástricas (CHIU et al., 2011; LAFFIN et al., 2013; 

MAHAWAR et al., 2013; MELISSAS et al., 2015; POPESCU et al., 2018).  
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Existe, ainda, controvérsia com relação à evolução pós-operatória do tônus do 

EEI e sua relação com sintomas. Enquanto Del Genio et al. (2014) não encontraram 

alterações no EEI, Braghetto et al. (2010) identificaram redução do tônus do EEI em 

pós-operatório de GV. Em outro estudo, no qual foi avaliado manometricamente o 

esôfago de pacientes operados, Petersen et al., (2012) constataram aumento 

pressórico no EEI, independente da perda de peso.  

Outros estudos com análise comparativa dos pacientes entre o pré e pós- 

operatório, revelam prejuízo de esvaziamento esofágico com redução na pressão e 

comprimento do EIE, aumento da amplitude de ondas de contração e peristaltismo 

anormal (VALEZI et al., 2017; GEMICI et al., 2020; POPESCU et al., 2021).  

Em referência à transição esofagogástrica após a GV, alterações na anatomia 

do ângulo de His, tornando-o obtuso ou ausente, e secção de fibras musculares 

cárdicas geram prejuízo nos mecanismos fisiológicos antirrefluxo. Hérnias hiatais 

não corrigidas e migração do estômago para o tórax no pós-operatório contribuem 

na gênese do refluxo patológico (LAFFIN et al., 2013).  

Além das alterações fisiológicas no esôfago e na transição esofagogástrica, 

modificações no estômago remanescente também ocorrem. Um importante fator 

facilitador do refluxo patológico descrito é o aumento da pressão intragástrica após a 

GV (YEHOSHUA et al., 2008). Alterações estruturais gástricas, como a redução 

volumétrica e do raio do tubo gástrico e alterações funcionais com menores 

propulsão e complacência, são descritos e podem justificar esse achado (LAFFIN et 

al., 2013; MAHAWAR et al., 2013; NASSIF et al., 2014; SUCANDY et al., 2015). 

Essas alterações anatômico-fisiológicas gástricas influenciam negativamente o 

esvaziamento esofágico, resultando peristaltismo ineficaz com estase. Além disso, 

ondas retrógradas provindas do estômago resultariam no aumento da exposição 

esofágica à conteúdo ácido promovendo sintomas associados à DRGE (DEL GENIO 

et al. 2014).  

Esses estudos contribuem no entendimento de que a fisiologia esofágica 

prejudicada e o refluxo patológico pós-gastrectomia vertical possuem intima relação 

com o funcionamento gástrico no pós-operatório.  

O componente fisiológico descrito também pode explicar os melhores 

resultados da DGYR em relação à DRGE. Estudo manométrico em pacientes 

submetidos a esta técnica cirúrgica concluiu que, sem a presença do piloro, a bolsa 
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gástrica se comporta junto à alça alimentar como um compartimento único, com 

baixo valor pressórico intraluminal (BJÖRKLUND; LÖNROTH; FӒNDRIKS, 2015). 

Diferente do mecanismo descrito anteriormente na GV, a baixa pressão intragástrica 

não só facilita o esvaziamento esofagogástrico, como não promove ondas 

retrógradas ácidas.  

Apesar de poucos estudos apresentarem esvaziamento gástrico lentificado ou 

inalterado após GV (HIMPENS; DAPRI; CADIERE, 2006; BURGERHART et al., 

2015), a maior parte dos estudos encontrou esvaziamento gástrico acelerado, fator 

que contribuiria para o controle do refluxo patológico (MELISSAS et al., 2008; 

BRAGHETTO et al., 2009; SIOKA et al., 2018) 

1.2.3 Variações técnicas na gastrectomia vertical para reduzir o refluxo patológico 

Visando atuar sobre esses achados associados ao refluxo patológico, alguns 

autores propuseram a padronização técnica do grampeamento gástrico (DAES et al., 

2012), outros, a complementação técnica ao procedimento original da GV.  

A padronização técnica visa evitar passos que, caso inadequados, podem 

proporcionar o refluxo patológico. É apontada como ponto fundamental no 

grampeamento, a distância da incisura angularis e do ângulo de Hiss. As estenoses 

no nível da incisura angularis ocorrem devido grampeamento muito próximo à sonda 

de calibração. Já no ângulo de Hiss, o grampeamento em distância menor a 1 cm,  

promove lesão das fibras musculares cárdicas com prejuízo no tônus do esfíncter 

esofágico inferior e caso muito distante, deixa fundo remanescente com prejuízo na 

perda de peso e na complacência para o esvaziamento esofágico (FELINSKA E. et 

al., 2020).  

  Os passos complementares descritos são de correção de hérnia hiatal, caso 

presente, retirada de coxins gordurosos localizados na junção esofagogástrica, 

crurorrafia e variados tipos de fundoplicaturas. (SANTORO et al., 2014; LE PAGE e 

MARTIN, 2015; DEL GENIO et al., 2019). Vários autores revelam beneficio em 

correção de hérnias hiatais no mesmo ato cirúrgico, quando presentes ( LYON et al., 

2015; MAHAWAR et al., 2015; BRAGHETTO et al., 2017; PALERMO; SERRA; 
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DUZA, 2019). Artigos de revisão evidenciam que procedimentos complementares 

relacionados a fundoplicaturas são mais complexos e com curva de aprendizado 

maior, porém seguros, com baixas complicações. Concluem haver benefícios 

relacionados ao refluxo patológico, porém não sendo possível ainda afirmar, em 

longo prazo e definitivamente, como preventivos da DGRE após gastrectomia 

vertical (BO-QIANG et al., 2020; AIOLFI et al., 2021; CARANDINA et al., 2021). 

As complementações ou variações cirúrgicas propostas na GV que atuariam 

sobre o fator fisiológico gástrico são relacionadas ao calibre do estômago operado e 

a porção antral remanescente.  

O diâmetro final do órgão varia de acordo com a sonda de calibração utilizada 

de referência para o grampeamento. Estudos revelam que sondas mais finas 

resultam em menor complacência e maior pressão intraluminal. Isso em teoria 

aumentaria o risco de vazamentos e estenoses, por outro lado promoveria maior 

componente restritivo, com beneficio na perda de peso e menor recidiva da 

obesidade.  Em relação ao refluxo gastroesofágico, o esvaziamento gástrico mais 

rápido é apontado como fator neutralizador da elevação pressórica, com benefício 

em relação ao refluxo patológico e seus sintomas (WANG et al., 2018). 

Referente à ressecção radical ou preservação do antro, existem discordâncias 

entre os autores. A comparação é feita entre grupos com diferentes distâncias do 

piloro no primeiro grampeamento gástrico, consequentemente variação na extensão 

do antro ressecado. Alguns autores evidenciaram que o esvaziamento gástrico é 

acelerado após GV apenas quando maior extensão de antro é preservada, devido 

seu efeito funcional propulsor (FALLATAH et al., 2013; GARAY et al., 2018). 

Entretanto, outros identificaram esvaziamento mais rápido quando a ressecção é 

radical, considerando o menor efeito fisiológico do antro como bomba reguladora 

diante do aumento da pressão intraluminal. (MICHALSKY et al., 2013; MCGLONE et 

al., 2018) 

Além do papel do antro no esvaziamento gástrico, semelhante ao uso de 

sondas mais finas, sua ampla ressecção é justificada por maior porcentagem de 

peso perdido (MCGLONE et al., 2018; AHMED; ANAS, 2019), apesar de outros 

estudos não identificarem tal diferença (MICHALSKY et al., 2013; GARAY et al., 

2018; VALADÃO et al., 2020).  
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Cabe destacar nas análises dessas variações técnicas seu resultado na 

DRGE. CATANZANO, QUAN e BEKHEIT (2017) buscaram na literatura essa 

correlação e concluíram que o esvaziamento gástrico acelerado nos pacientes 

submetidos a GV possui fator protetor sobre o refluxo patológico. Segundo os 

autores, técnicas com esvaziamento gástrico acelerado podem promover controle do 

refluxo gastroesofágico e consequente efeito benéfico no risco de câncer de 

esôfago.   

1.2.4 Piloroplastia e gastrectomia vertical 

Diante de discordâncias nos dados de esvaziamento gástrico com as 

variações técnicas descritas acima, outras alternativas, sabidamente efetivas para 

acelerar o esvaziamento gástrico e redução pressórica intraluminal, poderiam ser 

aventadas.  

A piloroplastia e a piloromiotomia foram amplamente aplicadas no passado, 

junto à vagotomia no tratamento cirúrgico da doença péptica (TONETO; OLIVEIRA; 

LOPES, 2011). Justificava-se pelo prejuízo fisiológico da propulsão e esvaziamento 

gástrico após a vagotomia. Teoria aplicada também em reconstruções gástricas pós-

esofagectomias, cuja drenagem pilórica por diferentes técnicas reduziriam sintomas 

associados à gastroparesia e complicações como broncoaspiração e fístulas 

gástricas de difícil resolução(DONINGTON, 2006; POGHOSYAN et al., 2011; 

LAGOO; PAPPAS; PEREZ, 2014).  

Por outro lado, artigos de revisão atualmente questionam a piloroplastia na 

esofagectomia. Argumentam falta de evidência estatística no controle da 

gastroparesia, de complicações pulmonares e de vazamentos de anastomoses 

(GAUR; SWANSON, 2014; ARYA et al., 2015). 

Atualmente a piloroplastia, seja por via laparoscópica ou endoscópica, tem 

sua indicação em casos de gastroparesia patológica evidenciada por exames 

funcionais (TORO et al., 2014; MCCARTY; RUSTAGI, 2015; ZIHNI et al., 2019).  

Na literatura há descrição de piloroplastia em pacientes submetidos a 

gastrectomia vertical, entretanto para correção de complicações relacionadas a 
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gastroparesia com indicação e atuação semelhante aos dos pacientes não 

previamente operados (CASTRO et al., 2020). A intervenção direta sobre o piloro na 

gastrectomia vertical visando benefício na DRGE não é reportada por nenhum artigo 

da literatura atual. Trata-se de proposta inédita e inovadora que atuaria em fator 

fisiológico diretamente relacionado ao mecanismo do refluxo gastro-esofágico 

relacionado à essa cirurgia.  

Em contrapartida, as chamadas técnicas de drenagem pilórica poderiam 

favorecer o refluxo alcalino no sentido entero-gastro-esofágico, com potencial 

carcinogênico (PALMES et al., 2007; ANTONOFF et al., 2014). 

1.2.5 Modelo animal de estudo – ratos Wistar 

Diante de proposta original, sem padronização metodológica descrita e 

resultados ainda não conhecidos, o modelo experimental animal foi o utilizado pelo 

presente estudo. 

Modelos animais são amplamente empregados nos estudos em cirurgia de 

obesidade (KODAMA et al., 2010, 2013; TRUNG et al., 2013). Bruinsma et al.(2015) 

apresentam protocolo quanto ao uso de ratos para esse propósito, no qual 

pormenorizam passos técnicos da GV e fornecem informações do manuseio 

transoperatório.  

A idealização do projeto baseou-se em estudos de modelo animal com 

análises cintilográficas (DUTRA; ARAUJO; ANDRADE, 2008) e estudo anatomo-

patológico de refluxo entero-gastro-esofágico (MELLO et al., 2003; GAIA FILHO; 

GOLDENBERG; COSTA, 2005; RODRIGUES et al., 2002, 2007; MONTEIRO et al., 

2006; ALTIERI et al., 2015), bem como métodos de avaliação do esvaziamento 

gástrico e transito intestinal de roedores (REGO et al., 1998; SOUZA et al., 2003; 

GRACA et al., 2008).  

O presente estudo busca analisar fatores fisiológicos da piloroplastia 

complementar à GV. Avalia de maneira segura e controlada através de modelo 

animal fatores potencialmente benéficos à fisiopatologia do refluxo patológico, bem 



25 

 

como possíveis efeitos indesejados como perda de peso insuficiente ou refluxo 

alcalino.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

O presente estudo objetivou, inicialmente, padronizar a técnica operatória da 

gastrectomia vertical (GV) e piloroplastia em ratos e também a metodologia de 

estudo cintilográfico neste modelo animal. E na sequência, analisar os resultados, 

nos animais submetidos à GV, da complementação técnica da piloroplastia em 

termos de mortalidade, perda de peso, trânsito gastrointestinal e a presença de 

refluxo duodeno-gastro-esofágico.  

2.2 Específicos 

 Avaliar a adequação de instrumentais cirúrgicos desenvolvidos para a 

realização e padronização da gastrectomia vertical em ratos; 

 Padronizar a técnica de piloroplastia em ratos submetidos a 

gastrectomia vertical; 

 Avaliar a mortalidade cirúrgica dos animais e compará-la entre os 

grupos de estudo: grupo controle; grupo gastrectomia vertical 

convencional; grupo gastrectomia acrescida de piloroplastia à Heinecke-

Mikulicz; 

 Descrever as possíveis complicações pós-operatórias (estenoses e 

abscessos); 

 Avaliar a evolução do peso ao longo do tempo nos três grupos; 

 Padronizar a técnica de estudo cintilográfico no modelo animal com 

gastrectomia vertical e piloroplastia; 

 Realizar avaliação cintilográfica do esvaziamento gástrico nos grupos, 

por meio de comparação da porcentagem de radiação contida no 
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segmento gástrico após tempo determinado da introdução de dieta 

marcada com componente radioativo via gavagem; 

 Realizar avaliação cintilográfica do transito intestinal, por meio de 

comparação, nos grupos, da porcentagem de radiação e sua 

distribuição ao longo dos diferentes segmentos intestinais após tempo 

determinado da introdução de dieta marcada via gavagem; 

 Realizar avaliação cintilográfica do refluxo gastroesofágico, por meio de 

comparação, nos grupos, da presença e porcentagem de radiação 

contida no segmento esofágico após introdução de dieta via gavagem, 

marcada com componente radioativo; 

 Realizar avaliação do refluxo duodeno-gástrico, por meio de 

comparação, nos grupos, da porcentagem de radiação contida no 

segmento gástrico em relação ao total administrado e excretado no 

duodeno, após injeção intravenosa de substância radioativa que possui 

excreção por via biliar; 

 Avaliar características anatomopatológicas de biópsias de mucosa 

gástrica do antro e corpo, na busca da presença e graduação de 

inflamação, hiperplasia adenomatosa, hiperplasia foveolar e displasia 

nas amostras, que poderiam sugerir refluxo alcalino. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Aprovação pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA) 

Os animais foram provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo mediante aprovação do Projeto de 

Pesquisa pelo CETEA da mesma universidade sob protocolo 200/2015 (ANEXO A). 

3.2 Projeto piloto 

A proposta de estudo formulou procedimento cirúrgico inovador. Fez-se 

necessário desenho de estudo piloto diante da ausência de dados referenciais na 

literatura da fisiologia do trato digestório de ratos submetidos à gastrectomia vertical 

com piloroplastia. Fundamentado não só para determinar referenciais inéditos, bem 

como analisar viabilidade da metodologia proposta e adequá-la para o número 

mínimo de animais necessários.  

 

 Os objetivos deste estudo piloto foram: 

 Desenvolvimento de material para confecção da gastrectomia vertical 

tornando procedimento viável sem o uso de grampeadores, e factível e 

reprodutível como modelo experimental; 

 Viabilidade de mensuração cintilográfica em tempo único, de segmentos 

do trato digestório visando redução do número de animais; 

 Viabilidade de análise histológica das biópsias gástricas propostas; 

 Determinação de variáveis estabelecidas. 

 

Variáveis: 

 Taxa de mortalidade no pós-operatório e análise de possíveis causas; 
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 Tempo médio de esvaziamento gástrico e trânsito intestinal nos animais 

submetidos à gastrectomia vertical e à gastrectomia vertical acrescido 

de piloroplastia para possibilitar as medidas cintilográficas; 

 Volume médio do estômago remanescente submetido a esses 

procedimentos para adequar volume da dieta teste utilizada no 

experimento cintilográfico.  

 

O gráfico abaixo revela o desenho de estudo realizado no piloto.  

 

 

 

  

 

 

 

 

A alocação dos grupos, os procedimentos cirúrgicos e os cuidados 

perioperatórios seguiram metodologia semelhante a do estudo principal, descrita a 

seguir.  

Estudo Piloto  

(20 ratos) 

Gastrectomia sem 
piloroplastia          

(10 ratos) 

Gastrectomia  com 
piloroplastia          
(10 ratos) 

EXPERIMENTOS 

 

Período pós-

operatório  de 7 

meses 

 

Gráfico 1- Desenho do Estudo Piloto (Grupos) 
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3.3 Animais do estudo principal  

Foram utilizados 75 ratos machos da raça Wistar, com idade média de um 

mês, peso médio de 350 gramas (g).  

Os animais apresentavam características de uma amostra simples ao acaso, 

semelhantes em raça, sexo, peso e idade. Foram abrigados em ambiente controlado 

em relação a temperatura e umidade e receberam dieta sob livre demanda.  

3.4  Dieta e aclimatação com dieta líquida de pós-operatório 

A oferta da dieta foi livre à aceitação. Foi utilizada a dieta padrão do biotério 

cuja composição consta na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1- Composição de nutrientes da dieta experimental (g/100g) 

 

Proteína (g)  22    

Carboidrato(g)  57    

Lipídio (g)  4    

Valor calórico (Kcal)  350    

Energia Lipídios (%)  10,3    

 

 

 

Nos primeiros dias de pós-operatório, os animais necessitaram de restrição à 

dieta líquida. Para adequada aceitação dessa consistência em período de elevado 

estresse imposto ao animal, nas duas últimas semanas do período pré-operatório foi 

realizada aclimatação com oferta de dieta líquida por 48 horas intercaladas aos dias 

de dieta sólida. A dieta líquida foi composta de água, leite em pó e sacarose. 
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3.5 Alocação dos animais em grupos  

Os animais foram divididos em três grupos, para a realização dos 

experimentos. 

GRUPO CONTROLE – constituído por 15 animais submetidos a laparotomia 

e manipulação do estômago (laparotomia SHAM). 

GRUPO GVC (gastrectomia vertical convencional) – constituído por 30 

animais submetidos à gastrectomia vertical.  

GRUPO GVP (gastrectomia vertical com piloroplastia) – constituído por 30 

animais submetidos à gastrectomia vertical semelhante ao grupo anterior acrescida 

de piloroplastia à Heinecke-Mikulicz com incisão longitudinal em plano total de 1cm 

(0,5cm no antro e 0,5cm no duodeno).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Após o período determinado pós-operatório, baseados na mortalidade de 

cada grupo, foram então subdivididos novamente para realização dos experimentos 

cintilográficos.  

Estudo 
Principal 

(75) 

Gastrectomia  
sem 

piloroplastia 
(30) 

Gastrectomia 
com 

piloroplastia 
(30) 

Grupo 
Controle 

 (15) 

EXPERIMENTOS 

Período         

pós-operatório 

de 3 meses 

 

Gráfico 2- Desenho do Estudo Principal (Grupos) 
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3.6 Cuidados pré-operatórios 

Os animais foram submetidos a jejum de alimentos sólidos por 12 horas antes 

da cirurgia e com livre acesso a água até 2 horas antes do procedimento.  Como 

antibiótico profilaxia foi administrada ciprofloxacina 0,1mg/Kg via injeção 

intraperitoneal, 30 minutos antes do procedimento. A técnica anestésica utilizada foi 

injeção intramuscular (na face anterior da coxa) de quetamina na dose 10 mg/100g 

peso e xilazina 0,5 mg/100g peso. Após perda de consciência, os ratos foram 

posicionados em prancha horizontal específica, receberam tricotomia de todo o 

abdome e antissepsia com solução alcoólica de clorexedine. Durante o 

procedimento receberam oxigênio suplementar inalatório (Figura 1).  

A sedação realizada para os experimentos foi com os mesmos fármacos da 

anestesia, porém com dosagem mínima necessária para tolerância do animal à 

manipulação, visando reduzir a interferência no peristaltismo gastrointestinal. 

Estudo 
Principal 

(75) 

Gastrectomia 
sem piloroplastia 

(30) 

Experimento 
2  

(12) 

Experimento 
3 

(10) 

Gastrectomia  

com piloroplastia 
(30) 

Experimento  
2  

 (12) 

Experimento 
3 

(10) 

Controle 

 (15) 

Experimento 
2  

(12)* 

8  óbitos 8 óbitos 1 óbito 

Gráfico 3- Alocação dos subgrupos pós-mortalidade 

(Experimentos) 

*Apesar da mortalidade, em vista da padronização do número de animais por grupo a ser 

submetido ao Experimento 2, não foram utilizados dois animais deste grupo 
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Estabeleceu-se a dose padrão de quetamina 5 mg/100g peso e xilazina 0,05 

mg/100g peso.  

 

 

Figura 1 - Cuidados pré-operatórios 

1     2        3  

 

 

3.7 Procedimentos cirúrgicos 

O protocolo referenciado para o uso de roedores em modelo experimental de 

cirurgia bariátrica foi Bruinsma et al.(2015), no qual pormenoriza passos técnicos da 

gastrectomia vertical convencional e fornece informações do manuseio 

transoperatório. 

Nesse protocolo utiliza-se grampeador linear de pequenas dimensões para 

confecção das gastrectomias. Em busca de alternativa menos onerosa e igualmente 

efetiva, desenvolveu-se material junto a Oficina de Precisão da Faculdade de 

Medicinia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP.  

1- Tricotomia e oxigênio inalatório; 2- Antissepsia; 3- Campo cirúrgico. 
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O material consiste em instrumento cirúrgico de preensão utilizado para 

clampear, de forma atraumática, as paredes gástricas. Assim mantendo-se após 

gastrectomia, as bordas justapostas para síntese com rafia contínua. Além de 

facilidade técnica, garantiu adequado controle de sangramentos e contaminação da 

cavidade abdominal por conteúdo gástrico.  

 

Gastrectomia vertical 

 Após incisão abdominal mediana de cerca de 3-4 cm procedeu-se a 

exposição e exteriorização do estômago. Um cateter orogástrico com calibre de 6 

French (Fr) serviu como referência para manter pérvio o tubo gástrico remanescente 

(Figura 2). 

  

 

Figura 2- Intra-operatório 

1  2   3  

 

 

 

 

Após preensão das paredes gástricas com clamp cirúrgico específico 

desenvolvido para este estudo, o órgão foi seccionado ao longo de sua extensão 

preservando a transição esofagogástrica e o piloro. Utilizou-se como referenciais da 

câmara gástrica remanescente um cm do cárdia e do piloro, além de manter um cm 

de largura ao longo da pequena curvatura (Figuras 3 e 4).  

 

1- Incisão (4cm); 2- Exteriorização do estômago; 3- Cateter orogástrico 6Fr. 
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Figura 3- Gastrectomia vertical - Referenciais 

1     2    

 

 

 

O tubo gástrico foi então fechado com sutura contínua de fio prolene 5.0. A 

síntese da parede abdominal foi feita em dois planos, musculo-aponeurótico e pele, 

com sutura continua de fio nylon 4.0.   

  

Figura 4- Gastrectomia vertical - Passos 

1   2   3  

 

 

 

Gastrectomia Vertical com piloroplastia 

O procedimento foi semelhante ao descrito anteriormente, entretanto 

acrescido de piloroplastia à Heinecke-Mikulicz com incisão longitudinal em plano 

total de 1cm a nível do piloro estendendo 0,5cm  no antro e 0,5cm  no duodeno. 

1- Clamp atraumático com controle vascular e de contaminação por resíduos gástricos; 
2- Referenciais da gastrectomia: tubo gástrico com 1 cm de largura pela pequena 
curvatura, distando 1 cm do ângulo de Hiss e do piloro. 

 

1- Ressecção da grande curvatura e fundo gástrico; 2- Rafia contínua com prolene 5.0; 
3- Aspecto final da gastrectomia vertical (Tubo gástrico). 

 



38 

 

Essa incisão foi delicadamente fechada com linha transversa de sutura com fio 

prolene 5.0 (Figura 5). 

  

Figura 5 - Piloroplastia - Passos 

1   2   3  

 

 

 

Laparotomia Sham (controle) 

O procedimento seguiu os mesmos passos apresentados acima de incisão 

abdominal, exposição gástrica, manipulação de região pilórica e síntese de parede 

abdominal. Buscou-se tempo cirúrgico semelhante ao gasto pelos grupos 

submetidos aos demais procedimentos.  

3.8 Cuidados pós-operatórios 

Para prevenção de desidratação e hipoglicemia no período pós-operatório, 

receberam, imediatamente após a conclusão dos procedimentos cirúrgicos, 20ml/kg 

de solução composta em iguais proporções de soro fisiológico 0,9% e soro glicosado 

10% por via subcutânea.  

Receberam como analgesia a cada 12h, nas primeiras 24h de pós-operatório, 

injeção subcutânea de Flunixin meglumine (0,2 mg/100mg peso). Ficaram sob fonte 

de calor (lâmpada) até retornarem à consciência e então abrigados em jaulas 

individuais com plataforma sem serragem. Manteve-se jejum absoluto por 18 h do 

procedimento, com posterior acesso a água. A dieta líquida, semelhante a do 

1- Secção longitudinal do piloro; 2- Abertura em plano total; 3- Rafia no sentido 
transverso de prolene 5.0. 
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período de aclimatação, iniciou-se a partir do segundo dia pós-operatório e a 

transição para dieta sólida no sétimo dia. 

Importante destacar que ajustes posteriores ao estudo piloto trouxeram 

benefício na mortalidade. Foi realizada fonte de calor mais efetiva no intra-

operatório, controle de temperatura da sala, manutenção dos animais assistidos até 

total recuperação do nível de consciência e aumento da analgesia.      

No pós-operatório os animais dos três grupos foram mantidos sob as mesmas 

condições ambientais e nutricionais. A evolução do peso foi avaliada semanalmente.  

3.9 Experimentos 

Importante destacar que os experimentos descritos envolveram radiação e 

foram tomados todos os cuidados de radioproteção, além disso, equipamentos de 

proteção individual foram devidamente utilizados pelos participantes da pesquisa. 

3.9.1  Experimento 1 – Estudo radioscópico contrastado – Exclusivo do Estudo 

Piloto 

Os ratos do estudo piloto, após 3 meses de pós-operatório foram submetidos 

a este experimento mas não foram sacrificados. Mantiveram-se em observação pós-

operatória e após alguns meses seguiram os demais experimentos cintilográficos e 

histológicos descritos a seguir.  Importante destacar que os dados dos experimentos 

realizados no projeto piloto não compuseram a análise em conjunto com os do 

experimento principal uma vez que ainda não existia até então a mesma 

padronização metodológica.        

O cronograma de jejum foi semelhante ao pré-operatório descrito. Os animais 

foram sedados com os mesmos fármacos da anestesia, porém com dosagem 

mínima necessária para tolerância do animal à manipulação, visando reduzir a 

interferência no peristaltismo gastrointestinal. As doses alcançadas e assim 
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estabelecidas como padrão para os experimentos foram de quetamina 5 mg/100g 

peso e xilazina 0,05 mg/100g peso. 

 

Procedimento de gavagem por radioscopia: Após redução do nível de 

consciência, os ratos foram posicionados em prancha específica com angulação de 

40 graus em relação ao solo e receberam oxigênio inalatório. A introdução de um fio 

guia radiopaco assistido por radioscopia auxiliou na alocação orogástrica de cateter 

de 6 Fr (Figura 6). Após retirada do fio guia, diferentes volumes de contraste iodado 

foram injetados diretamente dentro do estômago do animal, com objetivo de 

mensurar a capacidade volumétrica gástrica,  e então removido o cateter. Foi 

verificado durante a retirada do cateter se o segmento esofágico era contrastado. 

Isso não ocorreu, assim garantindo que a presença de conteúdo posteriormente 

presente na porção esofágica seria relacionada a refluxo e não por saída inadvertida 

durante remoção do cateter.  

 

Figura 6 – Gavagem guiada por radioscopia 

1  2  3  4  

 

 

 

O volume de contraste injetado variou em cada animal entre 1,0 e 3,0 ml, com 

intervalos de 0,5 ml. Durante a avaliação dinâmica foi possível identificar o momento 

em que o volume remanescente gástrico era excedido e o contraste migrava para o 

esôfago ou duodeno (Figura 7). 

 

  

  

1- Posicionamento do animal sedado; 2- Introdução do fio guia; 3- Confirmação por 
radioscopia; 4 – Introdução do cateter pelo fio guia em posição orogástrica. 

 



41 

 

Figura 7– Comparativo anatomo-radiológico 

1            2  

 

 

Durante o decorrer do tempo, os ratos sedados foram mantidos na prancha 

angulada. De maneira dinâmica foi possível analisar o trânsito gastro-intestinal e a 

cada minuto, mensurar qualitativamente a presença de contraste na câmara gástrica 

e o segmento intestinal percorrido. O tempo zero considerado para inicio da análise 

foi o instante da totalidade do contraste injetado.  

Terminado o experimento, os ratos ficaram em observação até sua total 

recuperação da sedação.  

Por meio dos achados foi estabelecido o volume padrão de dieta teste com 

radioisótopos, bem como o período de tempo fixo entre a introdução da dieta teste e 

a eutanásia dos animais nos demais experimentos descritos a seguir. 

3.9.2 Experimento 2 – Estudo cintilográfico do esvaziamento gástrico, do trânsito 

intestinal e da possível presença de refluxo gastroesofágico 

Para este estudo, diante da mortalidade do pós-operatório, cada grupo foi 

composto por 12 animais.  

Após três meses pós-operatórios de observação, os animais foram 

submetidos a gavagem de dieta teste com radioisótopos e feita análise cintilográfica 

do esvaziamento gástrico, do trânsito intestinal e do refluxo gastroesofágico. 

1- Anatomia radiológica; 2- Anatomia intra-operatória. 
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O cronograma de jejum foi semelhante ao pré-operatório descrito. Os animais 

foram sedados com quetamina na dose 5 mg/100g peso e xilazina 0,05 mg/100g 

peso. 

A dieta teste foi composta pela diluição de um radiofármaco, 37,0 MBq de 

[99mTc]Tc – Fitato (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, São 

Paulo, Brasil), em 1 ml de cloreto de sódio a 0,9%. Foi administrada por sonda 

orogástrica de 6Fr alocada com auxilio de radioscopia, conforme descrito 

anteriormente. Passo justificado para total padronização da dose de radioisótopos, 

para evitar radiação esofágica pela deglutição e reduzir os riscos de 

broncoaspiração. 

 

Processamento do material e estudo cintilográfico: O tempo zero considerado 

para inicio do estudo foi o instante da totalidade de dieta injetada. Durante o decorrer 

do período de tempo fixo, os ratos sedados foram mantidos em observação na 

prancha angulada.  

 Após 10 min da administração de dieta com radioisótopos, os ratos 

receberam dose superior de anestésicos e submetidos a eutanásia com injeção 

intracardíaca de cloreto de potássio.  Imediatamente após, foram cuidadosamente 

submetidas a laparotomia e o estômago clampeado a nível do cardia e piloro (Figura 

8). O esôfago e o estômago considerados o primeiro e segundo segmentos, 

respectivamente.  

 

Figura 8 – Processamento do trato digestivo para cintilografia 

1      2  

 

 

Além disso, o intestino delgado, após delicadamente esticado ao longo de 

uma régua, foi separado por ligaduras e secionado em segmentos de 10 cm (Figura 

1- Clampeamento no cárdia e piloro; 2- Retirada delicada de vísceras da cavidade. 
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9). Os segmentos seguiram armazenados em reservatório composto de látex (dedo 

de luva). A emissão de radioatividade de cada segmento foi mensurada 

separadamente utilizando um detector cintilador captador de tireóide, modelo Captus 

3000 (Capintec, 2014). Os segmentos foram posicionados a uma distância padrão 

de 25,0 cm da superfície do detector para a coleta do número de contagens 

acumuladas no intervalo de 1 minuto (CPM). Foram aplicadas todas as devidas 

correções para verificação de contagens líquidas provenientes do segmento de 

interesse, além de garantia de registro da radiação exclusiva ao radioisótopo 

avaliado. A somatória das contagens de todos os segmentos aferidos correspondeu 

a 100% do sinal contabilizado para cada animal, de modo que a representação da 

distribuição do radiofármaco ao longo de cada segmento pudesse ser 

correspondente a uma fração das contagens. 

  

Figura 9 – Processamento do intestino delgado para cintilografia 

1     

 2       3  

 

 

 

RESULTADOS ANALISADOS: 

 Esvaziamento gástrico: Comparação nos grupos da porcentagem de 

radiação contida no segmento gástrico. 

1- Ligaduras intestinais; 2- Segmentos de 10 cm; 3- Introdução dos segmentos em 
reservatório de látex (dedo de luva). 
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 Transito intestinal: Comparação nos grupos da porcentagem de 

radiação e sua distribuição ao longo dos diferentes segmentos 

intestinais. 

 Refluxo gastroesofágico: Comparação nos grupos da presença e 

porcentagem de radiação contida no segmento esofágico. 

3.9.3 Experimento 3 – Estudo cintilográfico por excreção biliar 

Para esse experimento, cada grupo foi composto por 10 animais. Devido 

restrições de fornecimento do radiofármaco necessário, não houve grupo controle, 

conforme detalhado na discussão.  

Após três meses de observação pós-operatória, os animais em jejum foram 

submetidos a administração intravenosa de 0,5 ml de solução salina contendo 18,5 

MBq de [99mTc]Tc-DISIDA (IPEN). Trata-se de um radiofármaco eliminado através 

da bile a nível duodenal. Assim a radiação posteriormente medida na porção 

gástrica seria relacionada ao refluxo entero-gástrico. 

Foram seguidos os mesmos passos de jejum e sedação. 

 

Procedimento:  Após redução do nível de consciência, os roedores foram 

posicionados em prancha horizontal específica e receberam a solução intravenosa 

através da veia peniana.   

Após 30 min. da administração, os ratos receberam dose superior de 

anestésicos e submetidos a eutanásia com injeção intracardíaca de cloreto de 

potássio.  Imediatamente após foram cuidadosamente submetidas a laparotomia. O 

estômago foi clampeado ao nível do cárdia e piloro e o duodeno a 10 cm distal do 

piloro. Consideraram-se os seguintes segmentos: estômago, duodeno, intestino 

delgado e fígado (Figura 10). Os segmentos seguiram armazenados em reservatório 

composto de látex e avaliados quanto à emissão de radioatividade. A soma dos 

valores de todos os segmentos considerou-se 100% e o valor de cada segmento 

analisado em porcentagem.  
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Figura 10 – Processamento do trato digestivo para o Experimento 3 

1      2  

 

 

 

RESULTADO ANALISADOS: 

 Refluxo entero-gástrico: Comparação nos grupos da porcentagem de 

radiação contida no segmento gástrico em relação ao total 

administrado. 

3.10 Estudo histológico 

Os animais submetidos aos dois experimentos cintilográficos citados acima 

compuseram os grupos dessa análise.  

O rato Wistar apresenta o estômago dividido em duas porções de evidente 

distinção à macroscopia e com particularidades histológicas diferentes. Entre essas 

porções é possível delimitar uma linha, denominada margem pregueada. 

Dorsalmente constitui a porção desprovida de glândulas, delgada, de coloração 

esbranquiçada. Possui epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, semelhante 

ao do esôfago. Essa região foi amplamente ressecada durante os procedimentos 

cirúrgicos. A região distal que se estende até a região pilórica constitui a porção 

glandular, mais espessa e coloração róseo-avermelhada. Possui epitélio cúbico 

simples e presença das células funcionais gástricas (Figura 11).  

  

1- Segmentados estômago e duodeno; 2- Separação entre duodeno e o restante do 
intestino. 
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Figura 11 – Anatomia e ressecção gástrica realizada 

1     2  

 

 

 

A porção glandular pode ser dividida em região cárdica, próxima da abertura 

gástrica do esôfago, fúndica, que se estende por toda parte ventral (curvatura maior) 

e a região pilórica (Figura 12). Importante destacar que na região cárdica e pilórica 

estão presentes numerosas células produtoras de muco espesso. Esse atuante 

como protetor alcalino frente à agressão do ácido gástrico. 

 

Figura 12 – Regiões do estômago de ratos Wistar 

 

 

1- Anatomia gástrica no intra-operatório (A: Esôfago, B: Porção gástrica 
aglandular, C: porção gástrica glandular; 2- Resseção da quase totalidade 
da região aglandular e grande parcela da região fúndica da porção 
glandular.  

 

 

Fonte: Carvalho et al. Archives of Veterinary Science, v.16, n.1, p.44-53, 2011 
(A) Esquema representativo do estômago e suas subdivisões (Adaptado de Freiburg, 2007).  
(B) Visão macroscópica do estômago seccionado ao longo da curvatura maior,  
expondo a mucosa gástrica. (C) Detalhe da região glandular e aglandular.  
Margem pregueada (seta); região glandular (*) e região aglandular (ponta de seta). 
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Procedimento de coleta e processamento histológico:  Após aspiração 

gástrica, os órgãos foram abertos pela grande curvatura. Para o estudo 

histopatológico da mucosa gástrica, foi biopsiada a área pré-pilórica do antro e área 

do corpo gástrico, sendo realizada fixação em formol a 10%, tamponado.  Após 

processamento histológico e coloração pelo método de hematoxilina-eosina (H&E), 

as lâminas foram analisadas em microscopia óptica em conjunto com um único 

patologista do Serviço de Patologia (SERPAT) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

O estudo buscou analisar comparativamente entre os grupos a presença e 

intensidade de inflamação, bem como alterações relacionadas ao refluxo duodeno-

gástrico, tais como hiperplasia adenomatosa, hiperplasia foveolar (HF), displasia e 

neoplasia. Adicionalmente, analisou-se a presença de Helicobacter pylori e lesões 

benignas como úlceras e granulomas.  

 

RESULTADOS ANALISADOS: 

Comparação nos grupos das alterações histopatológicas se presentes e 

graduação semi-quantitativa em leve, moderada ou acentuada: 

1. Atividade inflamatória:  

 Leve: pequeno número de células inflamatórias mononucleares 

(linfócitos e plasmócitos) distribuídos na lâmina própria;  

 Moderada: maior número de células inflamatórias;  

 Acentuada: numerosas células inflamatórias na lâmina própria; 

 

2. Infiltrado eosinofílico: semelhante ao item anterior quanto a presença 

de eosinófilos se leve, moderada ou acentuada; 

 

3. Úlcera: perda tecidual focal com presença de tecido necrótico 

inflamado. Presença ou ausência; 

 

4. Infecção por Helicobacter pylori – presença ou ausência; 

 

5. Reação granulomatosa de tipo corpo estranho: presença de 

granulomas constituídos por células epitelióides e células gigantes 
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multinucleadas, do tipo corpo estranho, ao redor de material filamentar 

refringente (fio cirúrgico); 

 

6. Hiperplasia escamosa: espessamento epitelial escamoso às custas de 

hiperplasia das células da camada basal; acantose, papilomatose e 

hiperceratose;  

 

7. Hiperplasia adenomatosa: proliferação de estruturas glandulares, sem 

atipias celulares, com crescimento endofítico ou exofítico em relação à 

submucosa e ausência de atipias celulares; 

 

8. Hiperplasia foveolar: alongamento irregular das fovéolas, 

acompanhados ou não de tortuosidade, sem atipias epiteliais; 

 

9. Atipias celulares: displasias epiteliais com polimorfismo celular, 

hipercromasia nuclear, figuras mitóticas atípicas, perda da polaridade, 

sem invasão da membrana basal;  

 

10. Neoplasia: presença de neoplasia maligna de epitélio, com 

polimorfismo nuclear, aumento da atividade mitótica e mitoses atípicas, 

com atipias celulares e com invasão da membrana basal; 

3.11 Análise estatística dos dados 

Todos os testes realizados levaram em consideração um α bidirecional (p-

valor) de 0,05 e intervalo de confiança (IC) de 95%, realizados com apoio 

computacional dos softwares R (versão 4.1.0 Camp Pontanezen© - 2021 - The R 

Foundation for Statistical Computing Platform) e RStudio (version 1.4.1717© - 2009-

2021 RStudio, PBC) ou IBM SPSS Statistics para Windows, versão 25 (IBM Corp., 

Armonk, N.Y., USA). 
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Os dados foram descritos com frequência e intervalo de confiança para 

variáveis qualitativas e com medidas de tendência central (média e mediana) e 

medidas de dispersão (desvio padrão, intervalo interquartil, mínimo e máximo) para 

dados quantitativos.  

A escolha dos testes não paramétricos se deveu ao fato de as variáveis 

quantitativas de interesse não apresentarem distribuição normal (teste de 

Kolmogorov-Sminov com p<0,05). 

A existência de associação entre as variáveis qualitativas foi avaliada com 

teste de qui-quadrado. A associação entre variáveis quantitativas e qualitativas foi 

avaliada com teste de Wilcoxon ou Kruskal-Wallis. Quando necessário, nas 

comparações entre grupos, foram utilizados testes post-hoc (Qui-quadrado ou Dunn) 

com correção de bonferroni para localizar em quais grupos as diferenças estatísticas 

do teste inicial estavam localizadas. A relação temporal da variável grupo de 

tratamento com a variável de peso, ou sequencial da variável grupo de tratamento 

com as variáveis de radiação dos segmentos do Intestino foram avaliadas através de 

teste estatístico semelhante a ANOVA (ANOVA não paramétrica), implementada no 

pacote nparLD. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Projeto Piloto 

       Os experimentos com radioscopia possibilitaram, de maneira dinâmica, 

avaliar o volume médio gástrico remanescente pós-operatório entre 1,5 e 2,5 ml. 

Quando excedidos esses volumes, o contraste apresentava refluxo ou progressão 

para estruturas adjacentes, esôfago e duodeno. Assim considerou-se volume de 1 

ml adequado para os estudos de trânsito gastrointestinal. 

A avaliação dinâmica do contraste iodado estabeleceu variáveis temporais 

relevantes aos experimentos estáticos por cintilografia. O tempo entre a introdução 

da dieta teste contendo radioisótopos e laparotomia com segmentação cirúrgica do 

trato digestivo foi então determinado. Após 10 minutos da gavagem, apesar do não 

total esvaziamento gástrico, o contraste iodado revelou trajeto por longo percurso de 

alças intestinais delgadas. Dados confirmados pela cintilografia, com radioatividade 

em porções do estômago e intestino delgado em diferentes proporções a depender 

do tipo de cirurgia.  

O esôfago e estômago foram denominados respectivamente como primeiro e 

segundo segmentos. O número de segmentos de intestino delgado, com extensão 

de 10 cm cada, variou por animal entre 9 e 12.  

O estudo histológico foi avaliado em biópsias gástricas realizadas após o 

término dos experimentos cintilográficos. Existia possibilidade de deterioração dos 

tecidos devido o longo período entre a eutanásia dos animais até conservação das 

peças em formol. Portanto o estudo piloto também apresentou valiosa confirmação 

de viabilidade tecidual das amostras estudadas.  
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4.2 Mortalidade 

A mortalidade do estudo piloto, no primeiro mês do pós-operatório, foi de 45% 

e análises dos animais que evoluíam a óbito tiveram poucos achados, o que 

dificultou a avaliação causal. Porém, após adequações de cuidados no intra e pós-

operatório imediato observaram-se evidentes benefícios, com queda da mortalidade 

no experimento principal para 22,7%.  

A tabela abaixo (Tabela 2) revela a mortalidade acumulativa por período pós-

operatório. Nela é possível identificar que no estudo piloto houve elevadas perdas 

após 100 dias dos procedimentos. Por esse motivo no estudo principal determinou-

se seguimento pós-operatório de 90 dias, assim a totalidade de óbitos ocorreu no 

primeiro mês pós-operatório e não houve perdas no intra-operatório. Diante da 

experiência anterior do estudo piloto de baixos achados pos-mortem, não foi 

realizado necrópsia dos ratos que não resistiram durante o seguimento pós-

operatório do experimento principal. 

 

 

Tabela 2 - Taxa de mortalidade por período pós-operatório(percentuais em 

relação ao número inicial de animais de cada estudo- acumulativa) 

MORTALIDADE 
(acumulativa) 

ESTUDO 
PILOTO 

ACHADOS/CAUSA 
ESTUDO 

PRINCIPAL* 

Intra-operatória 5% Broncoaspiração (1/1) 0% 

Primeiro mês de 

pós-operatório 
45% 

Coleção no ângulo de Hiss (1/8) 

Hemorragia (1/8) 

Distensão gástrica – obstrução (1/8) 

Indeterminada – sem achados (5/8) 

22,7% 

Após 100 dias de 

pós- operatório 
75% 

Labirintite – neurológica (1/6) 

Distensão gástrica – estenose (1/6) 

Indeterminada – sem achados (4/6) 

----- 

 *Não foram realizadas autópsias nos óbitos ocorridos  
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No estudo principal não foi encontrada diferença significativa entre grupos. Os 

óbitos parecem aumentados nos grupos com gastrectomias em relação ao controle, 

mas a diferença observada não foi estatisticamente significante – p=0,25 (Tabela 3).  

 

 

Tabela 3 - Frequência da variável óbito, com nível de significância do teste 

estatístico de associação (qui-quadrado) 

GRUPOS ÓBITOS 
TOTAL DE 

ANIMAIS POR 
GRUPO  

% IC(95%) p 

GVP 8 30 26,67 (13,49 - 44,10) 

0,25 

GVC 8 30 26,67 (13,49 - 44,10) 

Controle 1 15 6,67 (0,73 - 27,18) 

Total 17 75 22,7 - 

 

4.3 Evolução ponderal  

Para o acompanhamento da evolução do peso ao longo do tempo (semana 1 

a semana 12), foi calculada a fração de peso atual em relação ao peso pré-

operatório, esse considerado o peso inicial de valor = 1. Nesta variável um valor de 

1,27 significava um acréscimo de 27% ao peso inicial, enquanto um valor de 0,80 

demonstra que o peso atual corresponde a 80% do peso inicial, ou uma redução de 

peso de 20%.  

As curvas de perda ponderal percentual do pós-operatório das duas técnicas 

cirúrgicas realizadas, comparativamente, mostraram-se semelhantes (p=0,616). Em 

contrapartida, ambos tiveram estatisticamente perda ponderal superior ao do grupo 

controle (GVC X Controle com p=0,003 e GVP X Controle com p=0,015). Importante 

destacar a evolução da perda ponderal na primeira semana que esteve presente 

apenas nos grupos GVP e GVC (Gráfico 4).  



54 

 

Gráfico 4 – Evolução semanal do peso, em percentual do peso inicial, por grupo de 

tratamento (Média com erro padrão da proporção)

 

 

4.4 Complicações pós-operatórias 

Durante os experimentos cintilográficos, foi possível identificar dois ratos 

submetidos a gastrectomia vertical com piloroplastia que evoluíram com estenose a 

nível da rafia do duodeno e importante dilatação gástrica à montante. No grupo da 

gastrectomia vertical convencional, um rato apresentou abscesso cavitário junto à 

região do ângulo de Hiss, possivelmente secundário a fistula.   

 

*Houve diferença significativa entre os grupos. Os grupos GVC e GVP tiveram perda de peso 

percentual maior que o grupo Controle (p=0,003 e p=0,015 respectivamente). As curvas 

ponderais entre os grupos GVC e GVP foram semelhantes (p=0,616). 
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Figura 13 - Estenose da piloroplastia 

1         2  

 

 

 

Devido distorção anatômica gástrica e potencial prejuízo nas análises 

cintilográficas, os três animais reportados não foram submetidos ao estudo 

cintilográfico, portanto não foram contabilizados nos dados.  

Outra complicação a ser considerada, relacionada aos procedimentos 

realizados foi identificada durante análise histopatológica. Um único animal 

submetido a gastrectomia com piloroplastia continha úlcera gástrica representada 

por descontinuidade da mucosa e intenso processo inflamatório (Figura 14). O 

estudo histológico não revelou displasias ou malignidade nesse caso. 

 

Figura 14 – Histologia de úlcera gástrica em rato submetido à gastrectomia 
vertical com piloroplastia 

1           2   

 

 

A frequência de complicações foi pequena em todos os grupos. Apesar de 

observamos mais complicações em termos percentuais no grupo GVP (13,64%) em 

1: Microscopia óptica de região antral– Úlcera ativa, sem mucosa residual, com presença de 

necrose e material fibrino-leucocitário; (H&E, Magnificação 100x)   2: Detalhe do fundo da 

ulceração com necrose e debris celulares (H&E, Magnificação 200X). 

. 

Achados durante Experimento 2. (1: Estenose a nível de piloroplastia com importante 

dilatação gástrica a montante;  2: Aberto estômago pela grande curvatura com grande 

quantidade de dieta intra-gástrica apesar do jejum prévio ao experimento). 
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relação ao GVC (4,55%), não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

– p= 0,200.  

4.5 Esvaziamento gástrico, refluxo gastroesofágico e trânsito intestinal 

As medianas e intervalos interquartis (percentil 25-75) do percentual de 

radiação gástrica aos 10 min. dos grupos GVC - 64% (49-73%) e GVP – 49% (37-

59%), foram significativamente menores em relação ao grupo controle 90% (65-

97%), portanto produziram esvaziamento gástrico mais rápido (respectivamente 

p=0,047 e p<0,01). Apesar de observamos pelas porcentagens e gráfico menor 

radiação no estômago do grupo GVP, não houve significância estatística nessa 

variação (p=0,575) – (Gráfico 5).   

 

Gráfico 5 - Box plot do percentual de radiação no estômago segundo o grupo 

(Mediana e interquartis) 

 

 

 

 

*Houve diferença significativa entre os grupos Controle e GVC (p=0,047) e grupos 

Controle e GVP (p<0,01). O esvaziamento gástrico foi maior nas gastrectomias em 

relação ao grupo controle, porém não apresentou diferença estatística entre os grupos 

GVP e GVC (p=0,575). 
 



57 

 

Em relação ao refluxo gastroesofágico, não foi observada diferença estatística 

significativa entre os grupos para os percentuais de conteúdo de radiação esofágico 

(p=0,276). Além de valores muito baixos de radiação (< 1% da radiação 

administrada), a amplitude dos valores observados é muito semelhante entre os 

grupos, o que não permite arguir a diferença (Gráfico 6).   

 

 

Gráfico 6 - Box plot do percentual de radiação observado no esôfago, por grupo 

(Mediana e interquartis).  

 

 

 

 

Na análise do trânsito gastrointestinal é possível identificar que após 10 

minutos da gavagem, a radiação contida a partir do sétimo segmento intestinal 

(intestino distal) foi desprezível, uma vez que a dieta teste no tempo estabelecido 

não alcançou tais segmentos, independente do procedimento cirúrgico. A somatória 

da contagem (quantidade) de radiação, contida nos primeiros seis segmentos 

intestinais em cada rato demonstrou que houve diferença significativa entre os 

grupos de estudo. O grupo controle apresentou menor quantidade de radiação no 

intestino quando comparado com os grupos GVC e GVP (p<0,01 para ambos). Isto 

reforça a constatação de esvaziamento gástrico acelerado nos grupos GVC e GVP 

(Gráfico 7). Nesta variável não houve diferença entre os grupos GVC e GVP (p=0,9).  

*Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,276).   
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Gráfico 7 - Gráfico de barras da média e intervalo de confiança da 
distribuição da radiação (percentual do total) no trato gastrintestinal, por grupo 
experimental nos seguintes segmentos: esôfago, estomago, intestino proximal (6 
primeiros segmentos) e intestino distal. 

 

 

 

 

Ao serem analisadas as porcentagens de radiação distribuídas ao longo de 

cada um dos seis primeiros segmentos intestinais dos animais (Gráfico 8), observou-

se que no grupo controle a radiação se concentra mais nos primeiros segmentos. 

Além disso, os animais submetidos à piloroplastia apresentaram porcentagens 

superiores de radiação nos segmentos mais distais (segmentos 4 e 5). Porém esse 

“comportamento diferenciado” não teve diferença estatística na distribuição da 

radiação entre grupos (p=0,09).  

   

*A radiação em todos os grupos esteve amplamente presente no estômago e primeiros 6 

segmentos intestinais (intestino proximal). Os grupos GVP e GVC tiveram pela distribuição 

apresentada esvaziamento gástrico maior em relação ao controle. Apesar de aparente 

esvaziamento superior do grupo GVP em relação o GVC, não houve variação estatisticamente 

relevante.  
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Gráfico 8 -  Gráfico de barras com a média e desvio padrão do percentual de 

radiação em cada segmento intestinal (1 a 6), dos grupos de tratamento 

analisados. 

 

 
 

 

4.6 Refluxo entero-gástrico 

No experimento em que o radioisótopo foi eliminado pela bile, a porcentagem 

média de radiação presente no duodeno em relação ao total administrado foi 

semelhante entre os grupos GVP e GVC (14,3% para ambos).   

As variações de radioatividade mensuradas no conteúdo gástrico, ou seja, 

relacionados a refluxo duodeno-gástrico, não tiveram relevância estatística entre os 

grupos (p=0,2). Portanto a piloroplastia não resultou em aumento da radiação 

contida dentro da câmara gástrica (Gráfico 9).  

 

 

 

*Não houve diferença estatisticamente significativa da distribuição intestinal entre os grupos 

(p=0,09).  O gráfico permite visualizar o grupo Controle com radiação mais concentrada nos 

primeiros seguimentos e o grupo GVP nos segmentos mais distais Entretanto, esse 

comportamento não se confirmou estatisticamente.  
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Gráfico 9 - Boxplot do percentual de radiação no estômago entre grupos de 

tratamento GVC e GVP no experimento com DISIDA (liberação do 

radioisótopo pela bile a nível duodenal) – Mediana e interquartis

 
 

 

4.7 Análise histológica 

Durante a gastrectomia vertical, foi ressecada grande parte da porção 

aglandular e da região fúndica do tecido glandular (grande curvatura). Entretanto foi 

possível identificar em algumas amostras proximais do corpo gástrico o epitélio 

estratificado (Figura 15). Esse tecido não foi considerado nas análises comparativas, 

uma vez não presente em todas as amostras. 

 

 

 

 

 

 * Uma vez que a radiação foi liberada a nível duodenal, o valor de radiação presente no 

estômago representa o conteúdo refluído do duodeno (refluxo duodeno-gástrico). Não houve 

diferença estatisticamente entre os grupos (p=0,2).   
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Figura 15 – Histologia da mucosa gástrica apresentando epitélio estratificado 

pavimentoso queratinizado (região desprovida de glândulas) 

    1            2   

 

 

 

 

O Helicobacter pylori não esteve presente em nenhuma amostra coletada. 

A análise histológica de inflamação apresentou diferença estatística entre os 

grupos. Achados de inflamação crônica e infiltrado eosinofílico expressaram essa 

diferença no antro (p<0,01 em ambos) e no corpo (p=0,01 e p=0,02 respectivamente 

aos achados descritos).  

No grupo controle a maior parcela das amostras não apresentava alterações 

(Figura 16), sendo presente inflamação leve apenas no antro de 7,14% dos animais. 

Dessa forma, quando comparado ao grupo controle, o grupo GVP (Figura 17) e o 

grupo GVC (Figura 18) apresentaram maior frequência de inflamação crônica no 

corpo e antro (p<0,01 para ambos os grupos).  

  

Figura 16 – Histologia da mucosa gástrica de ratos do grupo controle 

    1       2   

 

 

 

1: Transição da mucosa escamosa (seta preta) para mucosa glandular (seta vermelha). (H&E, 

Magnificação 100x); 2: Mucosa escamosa com hiperplasia epitelial (seta) e  processo 

inflamatório leve com presença de eosinófilos (H&E, Magnificação 100x). 

1: Mucosa de corpo gástrico com arquitetura preservada (H&E, Magnificação 100x); 2: 

Mucosa glandular gástrica sem alterações histopatológicas (H&E, Magnificação 200x). 
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Figura 17 – Histologia da mucosa gástrica de ratos do grupo GVP 

1      2           

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Histologia da mucosa gástrica de ratos do grupo GVC 

1       2   

 

 

 

 

 

Análise comparativa entre os grupos GVP e GVC no comportamento 

inflamatório não apresentou diferença estatística tanto no antro (GVC x GVP p=1), 

quanto no corpo (GVC x GVP p=1) – Gráfico 10. 

 

 

 

1: Mucosa gástrica de região pré-pilórica com processo inflamatório moderado, com  

lâmina própria espessada e com presença de polimorfonucleares (H&E, Magnificação 

100x); 2: Infiltrato eosinofílico (setas) (H&E, Magnificação 200x). 

 

1: Mucosa gástrica de região pré-pilórica com processo inflamatório leve, com discreto 

espessamento da lâmina própria e arquitetura geral preservada (H&E, Magnificação 

100x); 2: Infiltrato neutrofílico leve(H&E, Magnificação 200x). 
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Em relação ao infiltrado de eosinófilos, quando comparado ao grupo controle, 

esteve mais presente no antro do grupo GVP (p=0,02) e no corpo do grupo GVC 

(p=0,01). 

Nas lâminas houve alta frequência de granulomas de corpo estranho em 

ambos os grupos, relacionadas ao fio cirúrgico (Figura 19). O processo inflamatório 

reacional ao fio esteve presente em todos os planos da parede do órgão. A 

avaliação da mucosa quanto à inflamação crônica buscou áreas distantes desses 

locais para reduzir esse fator de confusão.  

 

 

 

 

Gráfico 10 – Gráfico da média percentual e intervalo de confiança, 
observados nas biópsias de corpo e antro dos grupos para os 
graus de inflamação, classificados como: ausente, leve, moderado 
e grave 

*Houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre o grupo Controle 

e os demais grupos, tanto no corpo quanto no antro (p<0,01). A inflamação foi mais 

presente nos grupos GVC e GVP, porém entre eles não foi possível arguir diferença 

na presença ou gravidade do processo inflamatório (p=1). 
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Figura 19 – Granuloma de tipo corpo estranho – fio cirúrgico 

1        2  

 

     

 

 

 

Nas amostras do antro onde não houve piloroplastia, o resultado do teste pos-

hoc é indicativo de níveis inferiores de granuloma, apesar de não ter alcançado 

significância estatística (p=0,2). 

 A hiperplasia foveolar, alteração reacional associada a refluxo alcalino foi 

mais evidente no grupo submetido à piloroplastia (Figura 20). No antro esteve 

presente em 25% das amostras do grupo GVP e 4,76% do grupo GVC.  Apesar 

disso, não alcançou significância estatística (p=0,1). 

  

Figura 20 – Hiperplasia foveolar 

1      2  

 

1: Mucosa de região pré-pilórica com presença de granuloma de corpo estranho (H&E, 

Magnificação 100x); 2: Granuloma de corpo estranho com célula gigante multinucleada (seta 

preta) e presença de material amorfo – fio de sutura (seta vermelha) (H&E, Magnificação 

200x). 

 

1: Mucosa gástrica de região pré-pilórica com hiperplasia foveolar e irregularidade de fovéolas  

(setas) (H&E, Magnificação 100x); 2: Fovéolas com leve irregularidade (setas) (H&E, 

Magnificação 200x). 
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Esses achados encontram-se reunidos no Gráfico 11.  

 

 

Gráfico 11 – Média percentual e intervalo de confiança da presença de Granuloma e 

Hiperplasia Foveolar em antro e corpo nos grupos experimentais 

 

 

 

 

 

 

* A: Houve diferença estatística na análise de granuloma do antro (p=0,01). O resultado do 

teste pos-hoc é indicativo de níveis superiores de granuloma no grupo GVP, apesar de não ter 

alcançado significância estatística (p=0,2). C: No corpo o mesmo não pôde ser constatado 

(p=0,2). B,D: A presença de hiperplasia foveolar se mostrou estatisticamente de maneira 

semelhante entre os grupos no antro (p=0,1) e no corpo (p=0,5). 
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5 DISCUSSÃO 

A literatura descreve metodologias de gastrectomia vertical em ratos com ou 

sem o uso de grampeadores (CASTELAN et al., 2007; KODAMA et al., 2010, 2013; 

TRUNG et al., 2013, ALTIERI et al., 2015; BRUINSMA et al., 2015; VALADÃO et al., 

2020), além de diferentes técnicas de piloroplastia (REGO et al., 1998; KODAMA et 

al., 2010; KAMINSKI; KRUEL, 2011). Entretanto, a GV com complementação de 

piloroplastia é uma proposta inovadora e sua padronização técnica traz importante 

contribuição para futuros estudos com modelo animal.   

A GV realizada foi semelhante aos já descritos na literatura sem o uso de 

grampeadores, porém com desenvolvimento e uso de instrumental cirúrgico 

atraumático próprio desse estudo. Sua atuação garantiu a efetividade desejada com 

reduzidos custos. A piloroplastia padronizada foi à Heinecke-Mikulicz. Em ambos os 

passos foi utilizado o fio de prolene 5.0.  

Dados da literatura trazem variações na mortalidade operatória em animais 

com métodos semelhantes. Enquanto Bruinsma et al. (2015) trazem mortalidade de 

3 - 5%, Kodama et al. em 2013 apresentaram na gastrectomia vertical índices de 

14% e Altieri et al. (2015) tiveram índices de 50%.  Nossa mortalidade geral foi de 

45% no projeto piloto e caiu para 22,7% no estudo principal com adequações de 

cuidados intra e pós-operatórios imediatos descritos na metodologia.  

Em relação à comparação entre os grupos, a mortalidade da GVP foi 

semelhante ao da cirurgia convencional. As taxas de complicação não tiveram 

diferença estatística e foram baixas (p = 0,2). Houve dois casos de estenose na 

piloroplastia apesar da verificação no intra-operatório da perviedade com cateter 

orogástrico. A causa, portanto, é possivelmente relacionada ao processo inflamatório 

pós-operatório relacionado ao fio utilizado. Isso pode ser reforçado com a análise 

histológica que identificou maior presença de granulomas de corpo estranho no 

antro dos animais com piloroplastia. Dados relevantes para adequações 

metodológicas futuras, como o possível uso de fio absorvível de degradação lenta.  

Nosso estudo revelou curvas evolutivas do peso semelhantes entre a GVP e 

GVC (p=0,616). Foi possível concluir que a piloroplastia não traduziu repercussão 

em relação à perda ponderal. Os mecanismos relacionados à saciedade 

aparentemente não foram prejudicados pela complementação proposta. Esses 
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achados são reforçados pelos encontrados por Chambers et al. (2014) que revelou a 

liberação precoce do GLP-1 em ratos submetidos à GV tanto pelo esvaziamento 

gástrico acelerado, quanto pela melhor resposta intestinal à presença do alimento 

isoladamente. Sioka et al. (2018) em artigo de revisão descreveram a elevação nos 

níveis pós-prandiais de GLP1, colecistocinina e polipeptídeo YY resultantes do 

trânsito gastroduodenal acelerado na GV. Eles destacam o benefício tanto na perda 

de peso quanto no metabolismo glicêmico, mecanismo semelhante ao identificado 

na DGYR.  

A análise cintilográfica trouxe grandes desafios em sua realização. O objetivo 

do projeto foi analisar o esvaziamento gástrico e trânsito intestinal ao longo do 

tempo. Tratam-se de processos dinâmicos. São descritos métodos de análise 

dinâmica do esvaziamento gástrico com uso de traçadores químicos ou físicos livres 

de radiação inonizante (CALABRESI, 2013). Ou até mesmo análise cintilográfica 

dinâmica do animal sedado e contido no aparelho medidor de radiação (CHAMBERS 

et al., 2013). Entretanto essas técnicas possuem limitações para a análise do 

trânsito ao longo do intestino. Devido à pequena dimensão dos animais, as imagens 

de captação dinâmicas de radioatividade dificultariam sua interpretação quanto à 

localização e cálculo exato de radiação em cada segmento do trato gastrointestinal. 

Consideradas essas limitações, a proposta original do estudo cintilográfico 

previa grupos de animais sacrificados em diferentes períodos de tempo conforme 

descritos por outros autores (SOUZA et al., 2003; GRACA et al., 2008; DUTRA; 

ARAUJO; ANDRADE, 2008). Cabe destacar maior número de animas necessário 

para essa metodologia. Com foco no compromisso ético no número de animais da 

amostra, a radioscopia foi realizada no estudo piloto para estabelecer período único 

de tempo que durante análise pudesse identificar porcentagens de radiação ao 

longo de todo trato digestivo do animal e assim comparar tais dados sem uso 

excessivo de animais.  

Ficaram então estabelecidos parâmetros temporais, até então desconhecidos, 

do tempo de esvaziamento gástrico e trânsito intestinal do novo procedimento 

proposto. Foi também possível destacar momento único temporal para a análise 

cintilográfica no estudo piloto.  

Revisões sistemáticas puderam concluir, apesar de poucos trabalhos 

discordantes, que a GV promove esvaziamento gástrico acelerado (CSENDES; 
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BRAGHETTO, 2016; CATANZANO, QUAN e BEKHEIT, 2017; SIOKA et al., 2018). 

Os dados por nós identificados são concordantes uma vez que os grupos 

submetidos às gastrectomias tiveram importante redução da radiação contida no 

estômago em relação ao grupo controle (Controle X GVC p=0,047 e Controle X GVP 

p<0,01).  Entretanto, a comparação exclusiva entre os grupos GVC e GVP não pôde 

constatar relevância estatística nessa variável (p= 0,575).  

O esvaziamento gástrico acelerado na GV é considerado um fator protetor do 

refluxo patológico. Catanzano, Quan e Bekheit (2017) destacaram esse benefício 

com uso de pró-cinéticos até em pacientes portadores de DRGE não operados e 

reforça a necessidade de medidas técnicas complementares à GV para potencializar 

esse fator. A gastrectomia vertical cria um tubo gástrico com redução volumétrica e 

de sua complacência, ainda mais intensa pela ressecção do fundo gástrico, porção 

essa com maior distensibilidade e responsável pela acomodação da dieta. O 

resultado disso é a elevação pressórica intraluminal. Esse tubo gástrico com elevada 

pressão possui dois limitadores funcionais de fluxo, proximal o EEI e distal o piloro. 

No sentido proximal encontramos a cavidade torácica com pressão negativa e o EEI 

com potencial redução de seus mecanismos antirrefluxo (YEHOSHUA et al., 2008; 

CSENDES; BRAGHETTO 2016). Del Genio et al. (2014) demostraram que o 

esôfago mesmo com suas funções motoras preservadas tem prejuízo funcional de 

esvaziamento e até mesmo regurgitação do alimento com ondas retrógradas 

provenientes do estômago. 

A partir daí, além de mecanismos de reforço ao EEI já descritos, como 

hiatoplastias concomitantes à GV, o piloro também deve ser considerado. Essa 

afirmação também pode ser justificada pelos achados manométricos da DGYR, que 

com reduzida pressão gástrica e livre fluxo do alimento para o sentido distal é 

superior no controle da DRGE (BJÖRKLUND; LÖNROTH; FӒNDRIKS, 2015). Nosso 

estudo não constatou estatisticamente diferença no esvaziamento gástrico entre a 

GVC e a GVP.  O estudo apresenta como limitação a não avaliação pressórica 

gástrica resultante que poderia ter variação entre os grupos.  

A análise cintilográfica de refluxo gastroesofágico apresentou muito baixo 

índice de radiação no esôfago, e sem diferença entre os grupos.  

O estudo cintilográfico do trânsito intestinal também corroborou com a 

literatura. A radioatividade mensurada teve distribuição mais distal nos animais 
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submetidos às gastrectomias em relação ao grupo controle. No grupo submetido à 

GV com piloroplastia, a distribuição de radiação chegou aparentemente em maior 

quantidade, no tempo do estudo, aos segmentos intestinais mais distais, no entanto 

não houve diferença estatisticamente significativa. 

A grande preocupação em relação à piloroplastia é com relação ao seu 

potencial de promover refluxo alcalino. O fator funcional muscular do piloro não mais 

atuaria nesses casos.  Em contrapartida, a pressão gástrica elevada na GV 

encontrada por Yeoshua et al. (2008), ao mesmo tempo que dificulta o esvaziamento 

esofágico como descrito por Del Genio et al. (2014), nesse contexto poderia atuar de 

maneira benéfica dificultado o refluxo entero-gástrico.  

Os resultados do estudo puderam evidenciar igual exposição do estômago a 

conteúdo radioativo eliminado pela bile a nível duodenal. Cabe destacar fatores 

limitadores do estudo nesse ponto. A avaliação da radiação no estômago foi pontual 

do instante em que os animais foram sacrificados. Dessa forma não foi realizada 

análise dinâmica de todo processo digestório dos ratos.   

Visando reduzir o fator limitante do método cintilográfico, o estudo histológico 

buscou identificar alterações evolutivas de um possível refluxo alcalino. Estudos 

descrevem a hiperplasia adenomatosa resultante e claramente relacionada com o 

refluxo entero-gástrico (RODRIGUES et al., 2002, 2007; MONTEIRO et al., 2006). 

Outros consideram a inflamação com presença de hiperplasia foveolar característica 

do refluxo alcalino (MELLO et. al., 2003; SEPULVEDA; PATIL, 2008).  Nas amostras 

analisadas, o processo inflamatório e a hiperplasia adenomatosa foram semelhantes 

nos grupos GVP e GVC. Houve frequência maior de hiperplasia foveolar no antro 

dos ratos com piloroplastia, porém estatisticamente não relevante (p=0,1). Demais 

alterações como granulomas de corpo estranho e úlcera gástrica foram reportadas. 

Porém displasia e neoplasias não foram identificadas. 

Em estudos contendo ratos com refluxo alcalino comprovado, além das 

alterações características descritas, foram inclusive evidenciadas neoplasias 

gástricas (MELLO et al., 2003). Esses estudos possuem períodos maiores de 

observação que nosso estudo. No entanto, dado importante de nosso estudo foi a 

observação de uma mortalidade tardia (mais de 100 dias após as cirurgias) de 75%, 

o que inviabilizaria esse período observacional.   
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O trabalho teve parte do seu desenvolvimento decorrido ao longo da 

pandemia do coronavírus. Devido às restrições de circulação, incluindo na 

universidade, tivemos interrupção na coleta de dados e divergências no cronograma 

original. Para tanto se fez necessário até mesmo solicitação de prorrogação do 

prazo de depósito da tese. Experiência vivida por inúmeros pesquisadores e alunos 

de pós-graduação por todo o mundo. Desafios que não trouxeram mínima redução 

em empenho e dedicação por parte dos indivíduos envolvidos nessa tese.  

Com a pandemia, outra consequência foi em relação à oferta de insumos, 

potencializada pela crise de fabricação de radiofármacos em nosso país. O Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) gerido pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é o 

responsável pela quase totalidade de distribuição dos radiofármacos utilizados pela 

medicina nuclear nacional. Durante o decorrer da pesquisa sua produção foi 

intensamente reduzida. Além das repercussões a nível assistencial, nossa pesquisa 

também sofreu consequências. Para os diferentes experimentos cintilográficos, 

usaram-se diferentes fármacos contendo radioisótopos. O DISIDA utilizado para o 

experimento três, com análise do refluxo alcalino teve sua produção interrompida 

pelo IPEN. O estudo, diante desse fato, necessitou adequação e além de número de 

animais menor por grupo, especificamente para o experimento com DISIDA não 

pode compor grupo controle idealizado no projeto original.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo revelou um modelo experimental factível para gastrectomia 

vertical com piloroplastia, com baixas complicações e mortalidade adequada. A 

padronização e desenvolvimento de instrumental cirúrgico garantiu alternativa 

menos onerosa com controle de sangramentos e da contaminação da cavidade.  

A piloroplastia não promoveu aumento na mortalidade ou prejuízo na perda 

de peso pós-operatório em relação à técnica convencional. Apresentou raras 

complicações relacionadas à estenose da piloroplastia e ulceração gástrica.  

Os estudos cintilográficos de trânsito gastro-intestinal tiveram que ser 

adequados para número menor de animais e limitações na disponibilidade de 

radiofármacos. Porém puderam revelar que a gastrectomia vertical, com ou sem a 

piloroplastia promove esvaziamento gástrico acelerado em relação ao estômago não 

operado. Os dados apresentados mostraram, ainda, que a complementação técnica 

proposta não apresentou diferença estatisticamente relevante no esvaziamento 

gástrico. 

O refluxo gastroesofágico não apresentou diferença entre os grupos. O 

trânsito intestinal demonstrou que os animais submetidos a gastrectomia vertical, 

com ou sem piloroplastia, possuem maior quantidade de radiomarcadores em 

segmentos intestinais. Visualmente o grupo com piloroplastia possui distribuição do 

radioisótopo mais distal no intestino, porém sem diferença significativa.  

Não houve diferença estatística na avaliação cintilográfica do refluxo 

duodeno-gástrico, entre a gastrectomia vertical com ou sem piloroplastia.  

No estudo histológico, a região pré-pilórica dos ratos submetidos a 

piloroplastia apresentou granuloma de corpo estranho em maior intensidade, porém,  

a inflamação, a hiperplasia adenomatosa e a hiperplasia folveolar foram 

semelhantes entre os grupos.  
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO A - Certificado de aprovação do Comitê de Ética em 

Experimentação Animal (CETEA) 

 


