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RESUMO

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A GASTRECTOMIA VERTICAL E
PLICATURA GÁSTRICA EM RATOS OBESOS
INTRODUÇÃO: A obesidade resulta de um desequilíbrio prolongado entre a
ingestão e o gasto energético. Os estudos com modelos experimentais de
cirurgia bariátrica forneceram uma contribuição fundamental para o
entendimento das alterações morfofuncionais da obesidade e do pós-operatório
de cirurgia bariátrica. As técnicas de cirurgia bariátrica restritiva atualmente
utilizadas são: a bandagem gástrica, a gastrectomia vertical e a plicatura
gástrica. Esta última ainda é considerada uma técnica experimental e portanto
ainda não apresenta estudos suficientes que esclareçam sobre as taxas pósoperatórias de perda de peso, complicações cirúrgicas, resolução de comorbidades e os mecanismos responsáveis pelo emagrecimento. O objetivo
deste trabalho foi realizar um estudo comparativo, em ratos com obesidade
induzida por dieta de cafeteria, entre os efeitos pós-operatórios tardios da
plicatura gástrica e da gastrectomia vertical na variação do peso corporal, da
bioquímica plasmática e alterações macroscópicas e microscópicas gástricas.
MATERIAL e MÉTODO: 28 ratos wistar machos foram randomizados em três
grupos após período de indução da obesidade por dieta de cafeteria e
submetidos à gastrectomia vertical (grupo GV), a plicatura gástrica (grupo GP) e
operação simulada (grupo controle). Os animais foram avaliados diariamente no
pós-operatório e foram anotadas as variáveis: peso corporal (inicial, sete dias,
14 e 21 dias) e presença de complicações até o 21º dia de pós-operatório,
quando então foram submetidos a eutanásia e avaliados: bioquímica (glicemia,
insulina, HDL, colesterol total, triglicerídeos, AST, ALT e grelina sérica), grau de
aderências intra-abdominais, teste de resistência á insuflação de ar atmosférico
no estômago e avaliação microscópica da mucosa gástrica. RESULTADOS: Em
relação a variação do peso corporal os animais do grupo GV (peso inicial:
318±7,89g / peso final: 213±9,03g) mostraram uma diminuição significativa
(p<0,05) no 21º dia de pós-operatório em relação aos do grupo GP (peso inicial:
314,11±20,79g / peso final: 239,16±14,71g) e controle (peso inicial: 315,16
±17,54g / peso final: 317,91±16,06g). Os animais do grupo GV apresentaram
redução significante (p<0,001) da glicemia, insulina, transaminases, HDL e
grelina sérica quando comparados aos animais do grupo GP e controle. Também
foi significativamente menor a pressão de ruptura do estômago no grupo GV, ao
teste de insuflação do ar atmosférico, em relação aos grupos GP e controle. Os
grupos GP e GV apresentaram mesmo grau histológico de inflamação
(inflamação subaguda) e diferentes do grupo controle (inflamação crônica).
CONCLUSÕES: A gastrectomia vertical é mais efetiva que a plicatura gástrica
na perda de peso, controle metabólico e redução da grelina sérica em ratos
obesos, e apresenta os mesmos índices de complicações pós-operatórias
(aderências, óbitos e grau de inflamação).
PALAVRAS-CHAVE: 1. Obesidade; 2. Cirurgia Bariátrica; 3.Ratos wistar.
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ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE GASTRECTOMY VERTICAL AND
GASTRIC PLICATION IN OBESE RATS
INTRODUCTION: Obesity results from a prolonged imbalance between energy
intake and energy expenditure. Studies with experimental models of bariatric
surgery provided a fundamental contribution to the understanding of
morphological and functional changes in obesity and after bariatric surgery. The
restrictive bariatric surgery techniques currently used are gastric banding, sleeve
gastrectomy and the gastric plication. The latter is considered an experimental
technique and has therefore not yet enough studies that shed light on the
postoperative rates of weight loss, surgical complications, resolution of
comorbidities and the mechanisms responsible for weight loss. The aim of this
study was to conduct a comparative study in rats with cafeteria diet-induced,
between gastric plication and sleeve gastrectomy in variation late postoperative
in body weight ,plasma biochemistry and gross and microscopic alterations
gastric effects obesity. MATERIAL AND METHOD: 28 male Wistar rats were
randomized into three groups after induction period of obesity by cafeteria diet
and underwent sleeve gastrectomy (GV group), gastric plication (GP group) and
sham operation (control group). The animals were assessed daily postoperatively
and the variables were recorded: (initial seven days, 14 and 21 days) body weight
and presence of complications until day 21 postoperatively, when they were
euthanized and evaluated: biochemistry (glucose, insulin, HDL, total cholesterol,
triglycerides, AST, ALT and serum ghrelin), degree of intra-abdominal adhesions,
resistance testing will air insufflation in the stomach and microscopic evaluation
of the gastric mucosa. RESULTS: In relation to body weight variation of animals
GV group (initial weight: 318 ± 7.89 g / Final weight: 213 ± 9.03g) was significantly
decreased (p<0.05) at 21 post-surgery day compared to the GP group (initial
weight: 314.11 ± 20.79 g / final weight: 239.16 ± 14.71 g) and control (initial
weight: 315.16±17.54g / final weight: 317.91±16.06 g). The animals in the GV
group had a significant decrease (p<0.001) in blood glucose, insulin,
transaminases, serum HDL and ghrelin compared to animals in GP and control.
Was also significantly lower the burst pressure of the stomach in the GV group,
the insufflation test the atmospheric air in relation to the GP and control groups.
The GP and GV groups showed even different histological grade of inflammation
(subacute inflammation) and control group (chronic inflammation).
CONCLUSIONS: The sleeve gastrectomy is more effective than gastric plication
weight loss, metabolic control and reduction of serum ghrelin in obesity rats, and
presents the same rates of postoperative complications (adhesions, deaths and
grade inflammation).
KEYWORDS: 1. Obesity; 2. Bariatric Surgery; 3.Wistar rats.
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1 INTRODUÇÃO
A obesidade pode ser definida como o acúmulo de tecido gorduroso
localizado ou generalizado, provocado por desequilíbrio nutricional associado ou
não a distúrbios genéticos ou endócrino-metabólicos (KOPELMAN, 2000). É
uma doença universal de prevalência crescente e que vem adquirindo
proporções alarmantemente epidêmicas, sendo um dos principais problemas de
saúde pública da sociedade moderna (CATENACCI et al., 2009).
A definição de obesidade mais usada é baseada no Índice de Massa
Corporal ou índice de Quetelet (IMC=Peso/Altura²) maior ou igual a 30, que
retrata o excesso de peso e apresenta boa correlação com a adiposidade
corporal (BRAY, 1985). Projeções para 2015 apontam aumento mundial do
número de pessoas com excesso de peso e obesidade, devendo atingir 2,3
bilhões e 700 milhões respectivamente (JAMES, 2008).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995) a obesidade
mórbida, ou clinicamente grave, ocorre nos indivíduos com IMC maior igual a 40,
ou ≥ 35, porém com duas comorbidades relacionadas à obesidade. Estudos
epidemiológicos têm demonstrado, além de uma associação entre o aumento do
IMC e o risco de desenvolver comorbidades, que a taxa de mortalidade entre os
obesos mórbidos é 12 vezes maior, quando comparada a indivíduos de peso
normal na mesma faixa etária (TONGERSON e SJÖSTRÖM, 2001).
Os custos da obesidade e suas consequências negativas para a saúde
foram estimados entre 0,7% a 7% dos gastos com saúde em todo mundo. Sendo
o custo anual por pessoa acima de 25 anos, com IMC ≥ 35, estimado em 2,788
dólares, cerca de duas vezes quando comparado as pessoas com IMC até 30
(COLAGIURI et al., 2010).
No Brasil, os custos de hospitalização relativos ao sobrepeso e a
obesidade e as doenças associadas foram estimados pelo Sistema de
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), indicando um
total de custos equivalentes a 3,02% dos custos totais de hospitalização para os
homens

e

5,83%

para

as

mulheres.

Os

resultados

correspondem,
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respectivamente a 6,8% e 9,3% do total de custos em relação aos demais
motivos de hospitalização (BAPTISTA FILHO e RISSIAN, 2003).
A obesidade resulta da combinação de fatores genéticos, ambientais,
sociais e culturais. Em decorrência desta origem multifatorial, inúmeras são as
formas de tratamento, entretanto, poucos métodos são eficazes em longo prazo.
O tratamento da obesidade envolve dois princípios básicos: restrição da ingestão
alimentar e aumento do gasto energético (ROSEMBAUM, LEIBEL e HIRSCH,
1997).
As terapêuticas clínicas, associadas ou não a fármacos e alterações
comportamentais, têm apresentado resultados desanimadores, com taxas de
perda peso de 5 a 10% do peso corporal em um ano. Além disso, a recuperação
do peso inicial é frequente, ocorrendo o reganho de peso em torno de 35% e
50%, respectivamente, após um ano e cinco anos de tratamento (BRAY, 2000).
Atualmente a cirurgia bariátrica é o método mais efetivo para perda de
peso sustentada e melhora das comorbidades associadas à obesidade nos
pacientes refratários ao tratamento clínico. Encontra-se indicada para pacientes
com IMC maior do que 40 ou pacientes com IMC maior ou igual a 35 com duas
ou mais comorbidades relacionadas a obesidade (BUCHWALD et al., 2009).
A

gastrectomia

vertical

(GV)

ou

“sleeve

gastrectomy”,

técnica

predominantemente restritiva, é um procedimento recentemente adicionado
como método isolado de tratamento cirúrgico da obesidade mórbida (ASMBS,
2012). Foi inicialmente descrita em 1999 como parte do procedimento de
derivação biliopancreática tipo Duodenal Switch, e representa um procedimento
cirúrgico emergente pois apresenta bons resultados de perda do excesso de
peso e controle das comorbidades, em pacientes de alto risco cirúrgico como os
super-obesos (COTTAM et al., 2006; GUMBS et al., 2007).
Através do mesmo princípio de restrição gástrica, porém sem a secção do
estômago o que reduz teoricamente o risco de fístulas pós-operatórias, a
plicatura da grande curvatura gástrica vem sendo utilizada como alternativa
terapêutica mais econômica para tratamento da obesidade mórbida (RAMOS et
al., 2010). Estudos experimentais (FUSCO et al., 2006) e ensaios clínicos
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(BREATHAUER et al., 2011) já demonstraram a eficácia desta técnica na perda
do excesso de peso em pacientes obesos mórbidos.
Mesmo sendo consideradas técnicas restritivas de cirurgia bariátrica,
tanto a gastrectomia vertical como a plicatura gástrica, ainda não estão
elucidados completamente os mecanismos responsáveis pelo emagrecimento
dos pacientes após estas cirurgias. Seus mecanismos fisiológicos nos
hormônios intestinais que podem contribuir para a melhora das comorbidades
associadas à obesidade e diminuição do peso corporal, em especial da alteração
dos níveis séricos da grelina, apresentam até o resultados divergentes na
literatura (MELISSAS et al., 2007).
Apesar da ampla disseminação da cirurgia bariátrica como tratamento
para a obesidade mórbida no mundo, muitas questões relativas ao metabolismo
do paciente obeso, bem como os efeitos da cirurgia em longo prazo, ainda estão
sem resposta. Desta forma, torna-se necessária a avaliação em modelos
experimentais para que as hipóteses sejam testadas (PEREFERRER et al.,
2008).
A gastrectomia vertical, assim como algumas modalidades de plicatura
gástrica, foram desenvolvidas a partir de técnicas realizadas em anima nobile,
sem a realização de estudos prévios com animais, uma vez que o
desenvolvimento e descrição destas técnicas em modelos experimentais ocorreu
após os relatos da realização em seres humanos (ASHRAFIAN et al., 2009).
Um dos primeiros trabalhos experimentais sobre técnicas cirúrgicas
bariátricas com componente exclusivamente restritivo foi realizado por COELHO
et al., 1985 ao estudar dois modelos de banda gástrica em porcos obesos, e
seus resultados não demonstraram diferença significante entre si em relação as
complicações e a perda de peso e os autores recomendaram o uso destes
dispositivos com cautela em seres humanos.
Dois estudos brasileiros foram os pioneiros na descrição dos modelos
experimentais de gastrectomia vertical (CASTELAN et al., 2007) e da plicatura
gástrica (FUSCO et al., 2006) em ratos wistar. Com a crescente utilização da
gastrectomia vertical como procedimento bariátrico definitivo em todo mundo
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(BREATHAUER, HAMELL e SCHAUER, 2009), assim como o aumento do
interesse na utilização da plicatura gástrica como técnica mais acessível
economicamente (ATLAS et al., 2013), a elucidação, através de estudos
experimentais, dos mecanismos responsáveis pelos seus efeitos na perda de
peso e na fisiologia intestinal é uma necessidade atual.
1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é avaliar comparativamente os efeitos pósoperatórios entre a gastrectomia vertical e a plicatura gástrica em ratos com
obesidade induzida por dieta de cafeteria estudando-se:
a. a perda de peso pós-operatória;
b. as alterações bioquímicas plasmáticas metabólicas e hormonais;
c. as alterações macroscópicas pós-operatórias e
d. as alterações gástricas histológicas.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 INDUÇÃO DE OBESIDADE POR DIETA HIPERCALÓRICA TIPO
CAFETERIA
O modelo experimental de indução da obesidade por dieta hipercalórica
foi proposto inicialmente por INGLE (1949) e foram NAIM, BRAND, KARE e
CARPENTER (1985) que descreveram pela primeira vez o termo “dieta de
cafeteria” para o método experimental que utiliza a dieta padrão associada a
alimentos hipercalóricos na indução de obesidade em ratos. Em seu estudo, com
objetivo de avaliar o ganho de peso e a quantidade de calorias ingeridas, foram
randomizados ratos Sprague-Dawley machos e adultos, com pesos entre 280300 gramas, em grupos de 15 animais cada. Os animais foram divididos segundo
a dieta ofertada em: grupo NB - dieta padrão; grupo HF - dieta hiperlípidica
(acréscimo de 35% em lipídios); grupo HS - dieta hiperglícidica (acréscimo de
30% em frutose); grupo HF/HS - dieta hiperlípidica associada à hiperglícidica;
grupo NB-CAF - dieta tipo cafeteria, que consistia da dieta padrão associada a
(gramas/100g de dieta): amendoins (0,8g), pão (0,04g), carne vermelha (0,8g),
chocolate (0,4g), queijo (0,4g), frango (0,8g), bacon (0,2g), salame (0,3g),
baunilha (0,3g) e fígado (0,8g); e grupo HF/HS-CAF - dieta hiperlípidica e
hiperglicêmica associada à dieta tipo cafeteria. Após vinte e três dias de estudo
o grupo HF/HS-CAF aumentou, em média, 16% a mais do seu peso inicial (p<
0,001) e consumiu, em média, 33% a mais de calorias (p<0,001) em comparação
aos animais que receberam dieta padrão (grupo NB). Contudo quando
comparados os grupos NB-CAF e HF/HS não houve diferença significativa nos
pesos dos animais e nem na quantidade de calorias consumidas. Baseado
nestes resultados os autores concluíram que a alimentação com dietas tipo
cafeteria são tão eficientes quanto ás dietas hipercalóricas na gênese de
obesidade induzida por alimentação.
NASCIMENTO, SUGIZAKI, LEOPOLDO, LIMA-LEOPOLDO, LUVIZOTTO, NOGUEIRA e CICOGNA (2008) realizaram um estudou experimental
com a utilização de dieta hipercalórica tipo cafeteria na indução da obesidade
para avaliar o desenvolvimento das co-morbidades metabólicas relacionadas em
ratos Wistar, machos e adultos. Os animais foram randomizados em dois grupos:
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o grupo dieta normal (ND; n=31; 3,5 Kcal/g) e o grupo dieta hipercalórica (HD;
n=31; 4,6 Kcal/g). A dieta hipercalórica foi confeccionada a partir da mistura a
dieta padrão aos seguintes ingredientes (g/Kg): amendoim torrado (176g),
caseína (123g), óleo de milho (82g), chocolate (88g) e biscoito recheado (176g).
A partir da quinta semana de estudo já ocorreu uma diferença significante
(p<0,05) entre os pesos dos animais (ND: 501±44g / HD: 578±52g). Em relação
aos efeitos metabólicos a utilização da dieta hipercalórica alterou de forma
significante (p<0,05) o nível de glicose [(ND: 99,1±18,7 / HD: 114±32,9) mg/dl],
triglicerídeos [(ND: 143±51,2 / HD: 197±106) mg/dl], HDL [(ND: 51,4±9,68 / HD:
42,9±9,59) mg/dl], Insulina [(ND: 0,45±0,19 / HD: 1,48±0,67) ng/dl] e leptina [(ND:
2,31±0,53 / HD: 4,82±1,34) ng/dl]. Os autores concluíram assim que a utilização
de dieta hipercalórica promove a obesidade em ratos Wistar e foi capaz de
desenvolver as características metabólicas patológicas comumente encontradas
nos humanos obesos.
SAMPEY, VANHOOSE, WINFIELD, FREEMERMAN, MUEHLBAUER,
FUEGER, NEWGARD e MAKOWSKI (2011) ao estudarem o efeito da indução
de obesidade por dieta tipo cafeteria em ratos Wistar adultos demonstraram que
este modelo experimental foi capaz de determinar alterações bioquímicas,
fisiológicas e genômicas geradas pela obesidade comparadas aquelas
encontradas em humanos. A dieta de cafeteria utilizada neste trabalho foi uma
mistura de bolachas recheadas, queijos, cereais matinais e açúcar refinado
suplementados a dieta padrão. O grupo de estudo apresentou, ao final de 15
semanas de consumo da dieta hipercalórica tipo cafeteria, um acréscimo de 30%
de peso comparado ao grupo controle (p<0,0001). Além disso, as avaliações
bioquímicas demonstraram que a hiperinsulinemia, hiperglicemia e a intolerância
à glicose foi significante maior no grupo de estudo (p<0,005).
PENG, RIDEOUT, RAKITA, LEE e MURR (2012) estudaram em
camundongos (C57BL) de quatro semanas de idade os efeitos metabólicos
hepáticos de uma dieta rica em gordura (n=8) comparada a ração padrão (n=8)
por sete semanas. Após a eutanásia o grau de esteatohepatite foi avaliado nos
homogeneizados de fígado por imunotransferência de proteína e através da
análise do mRNA pela reação em cadeia da polimerase-transcriptase reversa
Os resultados obtidos indicaram, em relação aos fatores metabólicos, que a dieta
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rica em gordura foi capaz de aumentar em relação a ração padrão a regulação
da proteína quinase-C e diminuir a tolerância à glicose, além de reduzir a
interação do substrato do receptor de insulina com a proteína fosfoinositídeo
quinase 3. Aumentou também de forma significante (p<0,05) a produção dos
fatores de transcrição do receptor X do fígado (4321±98 versus 2981±80), dos
receptores de carboidratos hepáticos (5132±135 versus 3076±91), além de
aumentar a ligação dos genes de lipogênese, de ácido graxo e da co-enzima A
(p<0,05). Ocorreram reduções significantes (p<0,05) nas transcrições das
enzimas adenosina ativada (2561±78 versus 1765±65), glucoquinase-3
(2,214±34 versus 3356±86) e SIRT1 (2015±76 versus 3567±104). Com relação
aos fatores inflamatórios foi identificado pelos autores o aumento significante
(p<0,05) do fator de necrose tumoral (3415±112 versus 2042±65), do fator
nuclear kappa B (5123±201 versus 2562±103), da ciclooxigenase-2 (4230±113
versus 2473±98), da nicotinamida-adenina-dinucleótido-fosfato oxidase (3501±
106 versus 1600±69) e da produção de radicais livres de oxigênio. Os autores
concluíram que a dieta rica em gordura reduz a tolerância à glicose, reduz a
sinalização da insulina hepática, aumenta a atividade de transcrição e tradução
que promovem a lipogênese, a produção de citocinas, a sinalização próinflamatórias e estresse oxidativo no fígado.
HIGA, SPINOLA, ALANIZ e EVANGELISTA (2014) realizaram estudo
experimental em camundongos C57BL/6J para comparar as respostas
metabólicas induzidas pela dieta com alto teor de gordura (HF) ou de dieta de
cafeteria (CAF). Os camundongos, machos e adultos foram colocados em
grupos alimentados com ração padrão (C, n = 13), alto teor de gordura (HF, n
=12) ou cafeteria (CAF, n=11) durante 12 semanas. Neste estudo as dietas não
foram capazes de alterar de maneira significante o peso corporal, o índice de
Lee, a gordura subcutânea inguinal, o peso dos órgãos e músculos, a pressão
arterial e a frequência cardíaca de repouso. Contudo nos grupos CAF e HF
ocorreram o aumentou significante (p<0,05) da gordura visceral em comparação
com o grupo C. Somente o grupo CAF apresentou aumento significante (p<0,05)
no diâmetro dos adipócitos e na ingestão de alimentos em comparação com os
demais grupos. Os grupos CAF e HF apresentaram hiperglicemia a partir da 3ª
de estudo. Na 6ª semana de estudo o grupo CAF desenvolveu intolerância à
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glicose, enquanto o grupo HF não apresentou intolerância à glicose até a 9ª
semana. O grupo CAF apresentou uma resistência insulínica significante
(p<0,05) a partir da 12ª semana em comparação ao grupo C (3,3±0,2%/min
versus 4,2±0,1%/min). Os grupos CAF e HF apresentaram maiores níveis
séricos de insulina, leptina, colesterol total, LDLc, triglicérides e níveis de ácidos
graxos livres em comparação com o grupo C. O colesterol total e o LDL-C, em
mg/dl, foram superiores significativamente (p<0,05) no grupo HF (161,9±7,2 e
57,5 ±13,4) do que o grupo C (110,5±9,1 e 48,5±11,4). O HDL foi mais elevado
(p<0,05) no grupo HF do que nos grupos C e CAF. Os autores concluíram que a
dieta de cafeteria foi mais eficiente para induzir a hiperfagia, a hipertrofia dos
adipócitos, a hiperglicemia, a intolerância à glicose e a resistência à insulina,
enquanto a dieta com alto teor de gordura foi mais eficiente para induzir
alterações no perfil lipídico.
2.2 MODELOS EXPERIMENTAIS DE CIRURGIA BARIÁTRICA
Estudos iniciais sobre o tratamento cirúrgico da obesidade foram
desenvolvidos por KREMEN, LINNER e NELSON (1954). Estes autores
realizaram uma série de experimentos em cães para avaliar a perda de peso,
utilizando o procedimento de exclusão de 50% do intestino delgado proximal ou
distal com reconstrução do trânsito mediante anastomose jejunoileal ou
jejunocolônica. Os resultados demonstraram que os cães apresentaram perda
significativa de peso, e que a manutenção da válvula ileocecal era associado à
menor perda de peso corporal. Após modificações este procedimento ficou
conhecido como derivação jejunoileal e passou a ser utilizado em seres humanos
(PAYNE e DEWIND, 1969).
Em 1979, SCOPINARO, GIANETTA, CIVALLERI, BONALUMI e BACHI,
realizaram a derivação biliopancreática em 12 cães. O procedimento consistia
em gastrectomia parcial com fechamento do coto duodenal, gastrojejunoanastomose em Y de Roux e anastomose do segmento proximal do jejuno ao
íleo distal. Ficou demonstrado que esse procedimento induzia a perda de peso
sem complicações associadas e apresentava várias vantagens em relação ao
procedimento de derivação jejunoileal.
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Em 1984, YOUNG, TAYLOR, TAYLOR, MCFEE, MILLER e GLEIZER
criaram modelo experimental de Bypass Gástrico em Y de Roux (RYGB) em
ratos. O modelo experimental consistia na confecção de reservatório gástrico
utilizando um grampeador, colocado no fundo gástrico, e gastrojejunostomia em
Y de Roux. O segmento biliopancreático e o Y de Roux possuíam 10 a 12 cm.
Os autores avaliaram a perda de peso de ratos que apresentavam a resistência
a leptina por 14 dias no pós-operatório. Comparando-se com os ratos do grupo
sham, os animais do grupo RYGB apresentaram menor peso corporal, menor
ingestão alimentar, menor gastrina sérica e menor insulina sérica.
RUBINO e MARESCAUX (2004) descreveram a realização de derivação
gastrojejunal com preservação do volume gástrico em ratos. O objetivo do estudo
foi o efeito da exclusão duodenojejunal em ratos diabéticos. Realizaram a
transecção do duodeno e fechamento do coto distal, associado à secção do
jejuno e anastomose duodenojejunal. O trânsito biliopancreático foi reconstruído
com anastomose jejunojejunal á 12 cm da anastomose duodenojejunal. Após
três semanas, ocorreu melhora significativa dos níveis glicêmicos, da tolerância
à glicose, de ácidos graxos livres e de colesterol. Porém não se registraram
diferenças na ingestão alimentar e no peso corporal. Os autores concluíram que
a derivação duodenojejunal pode controlar o diabetes mellitus tipo 2 sem a
necessidade de perda de peso concomitante.
2.2.1 Plicatura gástrica
Em 1969, KIRK estudou em 20 ratos Sprague-Dawley obesos de ambos
os sexos, com peso médio de 226g, três métodos de plicatura gástrica com o
objetivo de avaliar a perda de peso entre os grupos e comparadas ao controle.
Foi realizada a plicatura gástrica em três localizações: grupo 1 a plicatura
gástrica da parede anterior, no grupo 2 a plicatura gástrica do fundo gástrico e
finalmente, no grupo 3 a plicatura gástrica foi realizada através da invaginação
de toda a grande curvatura desde o fundo até o antro. Os resultados obtidos
demonstraram que o grupo 3 apresentou a maior perda ponderal entre os três
grupos de estudo e foi o único com perda progressiva e contínua de peso ao
longo do estudo.
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FUSCO, POGGETTI, YOUNES, FONTES e BIROLINI (2006) realizaram
um estudo comparativo e experimental com 30 ratos wistar não obesos, divididos
em 3 grupos de acordo com a técnica cirúrgica empregada: o grupo sham foi
submetido a laparotomia exploradora, o grupo controle a laparotomia
exploradora e manipulação digital gástrica e grupo plicatura gástrica que foi
realizado a plicatura de toda extensão da grande curvatura através de sutura
sero-muscular contínua. Ao final de três semanas de pós-operatório foi avaliado
a taxa de complicações, o reganho de peso e o peso da gordura epididimal. A
mortalidade foi maior no grupo sham (20%) do que nos grupos controle (10%) e
plicatura gástrica (10%), porém sem diferença significativa. A taxa de reganho
de peso foi significativamente menor no grupo plicatura (p<0,001) comparado
aos grupos controle e sham que apresentaram valores de reganho de peso
semelhantes. Em relação a gordura epididimal somente entre os grupos plicatura
gástrica e sham ocorreu diferença significativa. Os autores concluem que a
plicatura gástrica ocasiona uma redução na taxa de reganho de peso.
FUSCO, POGGETTI, YOUNES, FONTES e BIROLINI (2007) através de
um estudo experimental em 20 ratos obesos Wistar estudaram duas técnicas de
plicatura gástrica com objetivo de quantificar a taxa de perda ponderal
ocasionada por cada uma delas. No grupo 1, a plicatura foi da parede gástrica
anterior e no grupo 2, a plicatura foi da grande curvatura gástrica. O peso médio
inicial do grupo 1 foi de 395,6±31,9g e do grupo 2 de 388,2±43,0g. Ao final de 21
dias de estudo a perda ponderal foi significativamente maior (p<0,05) no grupo
2 com peso final de 333,7± 30,15g em comparação ao grupo 1 com peso final
de 375,6±23,73g. O volume gástrico final avaliado não apresentou diferença
significativa (p=0,28), o grupo 1 com 11,68±12,62 ml e o grupo 2 com
10,45±3,53ml, assim como a gordura epididimal (p=0,26), grupo 1 com
6300±929μg e o grupo 2 com 5328±1035μg. Os autores concluem que a
plicatura gástrica da grande curvatura é superior a plicatura gástrica da parede
anterior em ocasionar perda ponderal sustentada.
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2.2.2 Gastrectomia vertical
CASTELAN, BETTIOL, D’ACAMPORA, CASTELAN, DE SOUZA,
BRESSIANI e GIROLDI (2007) descreveram pela primeira vez a gastrectomia
vertical experimental em ratos Wistar. Em seu estudo utilizaram 12 ratos machos
adultos, sendo oito utilizados no grupo gastrectomia vertical com peso médio de
339,4g e quatro no grupo controle com peso médio de 305g, para avaliar a taxa
de reganho de peso pós-operatória devido à dieta enriquecida com suplemento
nutricional no pós-operatório. Após 49 dias de pós-operatório o grupo
gastrectomia

vertical

apresentou

uma

taxa

de

reganho

de

peso

significativamente menor que o grupo controle (p<0,001) e 10% de mortalidade
pós-operatória. Os autores concluíram que o modelo experimental de
gastrectomia vertical é viável e seguro.
LOPEZ, NICHOLSON, BURKHARDT, JOHNSON e JOHNSON (2009)
realizaram estudo com objetivo de avaliar os efeitos metabólicos da gastrectomia
vertical em ratos Zucker, adultos, machos e obesos com peso médio entre 400g
e 500g. Após 14 dias de pós-operatório os animais do grupo gastrectomia vertical
apresentaram perda ponderal (74±14g), ingestão alimentar (98±10Kcal/d),
colesterol sérico e glicemia significativamente menores (p<0,05) em relação ao
grupo controle. Os autores concluíram que a gastrectomia vertical favorece o
controle metabólico em ratos obesos.
STEFATER,

TILVE,

CHAMBERS,

WILSON-PÉREZ,

SANDOVAL,

BERGER, TOURE, TSCHÖP, WOODS e SEELEY (2010) avaliaram através de
estudo experimental com 40 ratos Long-Evans com obesidade induzida por dieta
os efeitos da gastrectomia vertical na perda de peso, ingestão alimentar e níveis
circulantes de leptina. Os animais do grupo gastrectomia vertical apresentaram
redução significante (p<0,05) no peso (1,03±0,11g/dia) e na ingestão alimentar
pós-operatória (50±8Kcal/dia), contudo sem diminuição nos níveis circulantes de
leptina, pois a tanto os níveis séricos quanto a expressão gênica dos seus
receptores se mantiveram em valores equivalentes ao grupo controle. Desta
forma os autores concluíram que a gastrectomia vertical em ratos obesos é
capaz de gerar perda de peso independente da sensibilidade á leptina circulante.
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VALENTÍ, MARTIN, RAMÍREZ,

GÓMEZ-AMBROSI,

RODRÍGUEZ,

CATALÁN, BECERRIL, LANCHA, FERNÁNDEZ, CIENFUEGOS, BURREL e
FRÜHBECK (2011) demonstraram em estudo experimental utilizando 30 ratos
Wistar, machos e com obesidade induzida por dieta que a gastrectomia vertical
é capaz de ocasionar a perda ponderal mesmo com manutenção da dieta de
cafeteria no pós-operatório. Após 4 semanas de pós-operatório o grupo
gastrectomia vertical apresentava significante (p<0,05) perda ponderal (78,2±10,3g) que o grupo controle (-4,0±0,1g). Os autores concluíram que a
gastrectomia vertical ocasiona perda ponderal independente do regime alimentar
no pós-operatório de ratos obesos.
2.3 GRELINA
KOJIMA, HOSODA, DATE, NAKAZATO, MATSUO e KANGAWA (1999)
através de cultura in vitro de células de estômago de ratos identificaram um novo
peptídeo com ação nos mesmos receptores do hormônio do crescimento no
hipotálamo e o denominaram de Grelina, além disso, identificaram como suas
principais ações a atuação no sistema cardiovascular e no metabolismo.
LEE, WANG, ENGLANDER, KOJIMA e GREELEY (2002) realizaram
estudo experimental utilizando ratos não obesos Sprague-Dawley para avaliar
os efeitos da dieta, associadas ou não a vagotomia troncular, na expressão
imunohistoquímica do RNA mensageiro das células produtoras de grelina no
trato gastrointestinal. Os resultados obtidos demonstraram que as células
produtoras de grelina estão distribuídas em todo trato gastrointestinal, com
predominância no fundo gástrico. Os níveis de grelina apresentaram aumento
significante (p<0,001) quando os animais estavam em jejum (jejum:6541±762
ng/ml versus ad libitum:1945±447ng/ml), receberam dieta hipoprotéica (dieta
hipoprotéica: 5943±449ng/ml versus dieta hiperlípidica: 1673±275ng/ml) e
quando foram submetidos a vagotomia troncular independente da dieta ofertada
(controle:1418±307 versus vagotomia: 4128±526 ng/ml). Os autores concluíram
que a grelina é um importante hormônio relacionado ao estado de saciedade e
com produção predominante no fundo do estômago.
QI, REED, WANG, HAN, ENGLANDER e GREELER (2008) estudaram
em ratos Sprague-Dawley, machos e adultos os efeitos da obesidade induzida
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por dieta com o objetivo de avaliar os efeitos da dieta hiperlípidica nos níveis
séricos de grelina. Os animais do grupo controle (n=6) receberam dieta padrão
(12% de lipídios) e o grupo de estudo (n=8) receberam dieta hiperlípidica (45%
de lipídios) por um período de quatro semanas. Ao final do estudo os animais do
grupo de estudo apresentaram aumento significante (p<0,05) no peso corpóreo
(21,7±0,4g / 15,8±0,4g) e na quantidade de calorias ingeridas (87,7±8,9Kcal /
64,5±6,9Kcal), contudo os níveis séricos de grelina e a quantidade de células
produtoras de grelina não aumentaram de forma significante em relação ao
grupo controle. Os autores concluíram que o aumento do peso corporal não
interfere isoladamente nos níveis séricos de grelina em ratos com obesidade
induzida por dieta hipercalórica.
PEREFERRER, GONZÁLEZ, ROVIRA, BLASCO, RIVAS e DÉJARDIN
(2008) estudaram o efeito da gastrectomia vertical em quatro modelos
experimentais com ratos, machos e adultos para avaliar o seu efeito na redução
do peso corpóreo, glicemia, grelina e insulina. Os animais foram assim
distribuídos: grupo 1 – controle com ratos não obesos Sprague-Dawley (n=10),
grupo 2 – obesidade induzida por dieta com ratos não obesos Sprague-Dawley
(n=10), grupo 3 – ratos obesos Zucker (n=10) e grupo 4 – ratos não obesos
Zucker e diabéticos. Após 14 semanas de pós-operatório os resultados obtidos
demonstraram redução significante (p<0,05) no peso corpóreo, glicemia, grelina
e insulina nos grupos 2 e 3. Já os grupo 1 e 4 não apresentaram redução
significante em seu peso corpóreo e nos níveis de grelina, porém com melhora
significante (p<0,05) no grupo 4 em relação aos seus parâmetros metabólicos.
Os autores concluíram que a gastrectomia vertical é uma boa alternativa no
controle metabólico de ratos com obesidade induzida por dieta assim como
naqueles com diabetes não associados à obesidade.
COLOMBO,

BAZZO,

NOGUEIRO,

COLOMBO,

SCHIAVON

e

D’ACAMPORA (2012) realizaram estudo experimental com ratos machos Wistar
e com obesidade induzida por dieta de cafeteria os efeitos da pioglitazona na
resistência insulínica periférica, níveis séricos de insulina e grelina. Os animais
foram divididos em quatro grupos de seis animais cada, assim distribuídos: ração
equilibrada com solução salina (CHOW-S) ou pioglitazona (CHOW-P), dieta de
cafeteria com solução salina (CAFE-S) ou pioglitazona (CAFE-P). Os animais do
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grupo CAFE-S apresentaram peso final médio maior (372,5±21,01g) do que do
grupo CHOW-S (317,66±25,11g, p=0,017) e do grupo CHOW-P (322,66±28,42g,
p=0.035). Os níveis séricos de adiponectina foram significativamente maiores no
grupo CHOW-P (55,91±20,62 ng/ ml) do que no grupo CHOW-S (30,52±
6,97ng/ml, p=0,014) e do que no grupo CAFE-S (32,54±9,03ng/ml, p=0,027),
mas não em relação ao grupo CAFE-P. Níveis séricos mais altos de grelina total
foram observados em CAFE- P em comparação com os animais de CHOW-S
(1,65±0,69 versus 0,65±0,36 ng/ml, p=0,006). Os autores concluíram que uma
dieta de cafeteria está relacionada com o aumento sérico da grelina
independente da ação farmacológica da pioglitazona.
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3 MATERIAL E MÉTODO

Este estudo foi realizado no Centro Universitário do Maranhão (CEUMA)
e no Instituto de Pesquisas Médicas do Programa de Pós-graduação em
Princípios da Cirurgia da Faculdade Evangélica do Paraná – Hospital
Universitário Evangélico de Curitiba (FEPAR/HUEC). A execução da pesquisa
foi realizada após à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa de Animais da
Universidade Ceuma (Protocolo 0287/12 – Parecer 09/12 – Anexo 1). As normas
técnicas utilizadas neste trabalho seguiram as orientações determinadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR-6023), de 2002, e pelas
Normas para Apresentação de Trabalhos da Universidade Federal do Paraná
(2007), seguindo os princípios da experimentação animal segundo a legislação
aplicável (Lei 11794 e Resoluções do Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal – CONCEA/BRASIL, 2008) e utilizou-se a Nomina
Anatomica Veterinaria (WAIBL, 2005).

3.1 AMOSTRA

A amostra foi constituída de 28 ratos Wistar (Rattus norvergicus albinus)
machos, adultos, com peso entre 230g e 250g, obtidos no Biotério do CEUMA,
em São Luís - Maranhão. Na fase de aclimatação inicial s ratos receberam por
um período de sete dias ração comercial peletizada Nuvilab CR-1® e água filtrada
ad libitum. A seguir foi utilizada a dieta hipercalórica tipo cafeteria, desde o início
da fase de engorda até o término da fase experimental no momento da
eutanásia.
Durante todo o período do estudo os animais permaneceram albergados
em ambiente com controle de temperatura (22ºC ± 1ºC), de ruídos e
luminosidade (ciclos claro-escuro de 12 horas - Cronomat®, Mallory do Brasil,
São Paulo, SP, Brasil). As condições de higiene foram mantidas com trocas
diárias das forrações de cepilho.
Os animais foram agrupados em grupos de cinco animais por gaiola nos
grupos experimentais e no grupo controle foram distribuídos quatro animais por
gaiola, totalizando seis gaiolas coletivas de aproximadamente 0,022 m³ (41,4 cm
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x 34,4 cm x 16 cm). Estas foram numeradas de um a seis, identificadas e
acomodadas em estantes horizontais.
O experimento foi realizado no centro cirúrgico experimental do biotério
do CEUMA. Os animais foram identificados através de marcações com corante
azul de trypan, aplicados com uma haste com algodão, marcando-se a região do
dorso e cauda. Após o período de aclimatação, os animais foram pesados e
distribuídos de forma randomizada em três grupos de estudo de acordo com a
técnica a ser empregada após o período de indução de obesidade por dieta
hipercalórica tipo cafeteria.

3.2 INDUÇÃO DE OBESIDADE POR DIETA HIPERCALÓRICA TIPO
CAFETERIA

A dieta padrão utilizada consistiu de ração comercial para ratos, da
marca Nuvilab CR-1®. De acordo com o fabricante, 100g dessa dieta contém:
23% de proteína, 49% de carboidrato, 4% de lipídios totais, 5% de fibras, 7% de
cinzas, 6% de vitaminas, totalizando 4,07kcal/g.
Para indução da obesidade utilizou-se a dieta padrão associada
artesanalmente á alimentos hiperenergéticos, por isso chamada de cafeteria,
seguindo a proporção: 15g de ração padrão, 10g de amendoim torrado, 10g de
chocolate ao leite e 5g de biscoito de amido de milho seguindo o protocolo de
ROSINI, SILVA e MORAES, 2012. Estes ingredientes foram misturados
manualmente e ofertados aos animais.
Esta dieta hipercalórica de cafeteria foi analisada no laboratório de
nutrição do CEUMA e determinou-se que cada 100g de peso apresenta: 20% de
proteína, 48% de carboidrato, 20% de lipídios totais, 4% de fibra, 5% de
vitaminas e minerais, totalizando 5,12kcal/g.
No período de indução da obesidade os animais eram pesados
semanalmente, sendo considerados ratos obesos aqueles que aumentaram em
30% o seu peso inicial. O cálculo foi realizado através da fórmula: ∆= [(peso final
menos o peso inicial) dividido pelo peso inicial] multiplicado por 100 (VON
DIEMEN, TRINDADE e TRINDADE, 2006). Todos os animais tiveram seus
pesos aferidos por balança eletrônica (Balança - Precision®, PR 1000, Brasil).
3.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO

28

3.3.1 Grupos

Todos os animais foram submetidos a tratamento cirúrgico pelo mesmo
pesquisador e no mesmo período de estudo, sendo acompanhados por um
período de 21 dias de pós-operatório até serem submetidos a eutanásia
(FIGURA 1).
Os ratos obesos foram randomizados e subdivididos em grupos de acordo
com a técnica cirúrgica a ser empregada. Constituindo-se: grupo controle com 8
animais, grupo GP (plicatura gástrica) com 10 animais e grupo GV (gastrectomia
vertical) com 10 animais. No grupo controle foi realizada somente a manipulação
bi digital gástrica, no GP foi realizada a plicatura gástrica e GV foi realizada a
gastrectomia vertical.
Após o procedimento cirúrgico manteve-se a dieta de cafeteria aferindose o peso dos animais, semanalmente. Observaram-se diariamente as
condições clínicas do animal e a presença de complicações pós-operatórias
(deiscências, eviscerações, infecções ou óbito).

FIGURA 1: DESENHO EXPERIMENTAL
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3.4 ANESTESIA E ANTIBIÓTICOPROFILAXIA
Nas seis horas anteriores ao procedimento cirúrgico os animais foram
deixados em jejum. Após a contenção do animal aplicou-se injeção
intraperitoneal com uma associação de 10mg/kg de cloridrato de xilazina a 2% e
100mg/kg de cloridrato de ketamina a 10%.
Os animais permaneceram durante todo o procedimento cirúrgico
anestesiados e o plano anestésico foi avaliado através do estímulo ocular no
animal (MASSONE, 1999). Sempre que necessário, realizou-se a complementação anestésica com 1/3 da dose da associação anestésica inicial. Logo
após a anestesia e antes do início da cirurgia foi realizado a antibióticoprofilaxia
com ceftriaxone na dose de 50 mg/Kg intramuscular (RAO, RAO e KINI, 2010).

3.5 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

O animal anestesiado era pesado e em seguida posicionado em
decúbito dorsal em prancha, com os membros e a cauda fixos por esparadrapos.
Fez-se a epilação da região abdominal e em seguida a anti-sepsia da pele com
solução aquosa de clorehexidine a 0,5%.
O acesso da cavidade abdominal foi realizado por uma incisão na linha
mediana de aproximadamente cinco centímetros, iniciando-se na borda
caudal da cartilagem xifoide, com abertura da cavidade peritoneal com bisturi
descartável de número 15.

3.5.1 Grupo controle

Nos animais do grupo controle após o acesso abdominal, era realizada
a canulação orogástrica com sonda de nelaton nº 8, com identificação gástrica
era então realizado a manipulação bi-digital das paredes ventral e dorsal gástrica
ao nível do corpo gástrico. A seguir procedeu-se ao fechamento da parede
abdominal por planos: a camada aponeurótica com sutura contínua, com fio de
poliglactina 4-0 – Ethicon®; e pele com sutura contínua, com fio de poliglactina
4-0 - Ethicon® intradérmico (FIGURA 2).
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FIGURA 2: GRUPO CONTROLE – LAPAROTOMIA COM MANIPULAÇÃO BI-DIGITAL
GÁSTRICA NAS PAREDES VENTRAL E DORSAL

3.5.2 Grupo GP

Nos 10 animais do grupo GP após o acesso abdominal e identificação
gástrica foi então introduzida uma sonda orogástrica de nelaton nº 8. Realizouse a plicatura da grande curvatura gástrica através de uma sutura contínua
seromuscular com fio de poliglactina 5-0 - Ethicon®. Esta invaginação foi
confeccionada visando o preenchimento da luz gástrica sem a sua obstrução,
desta forma utilizou-se a sonda de nelaton junto a pequena curvatura gástrica.
Iniciou-se a plicatura no fundo gástrico, próximo a cárdia, e terminada na
transição entre o corpo e o antro gástricos, deixando-se o antro intacto (FIGURA
3).

31

FIGURA 3: GRUPO GP – A. SONDA DE NELATON; B. INÍCIO DA PLICATURA GÁSTRICA
NO FUNDO GÁSTRICO; C. ASPECTO FINAL DA PLICATURA GÁSTRICA

3.5.3 Grupo GV

Nos 10 animais do grupo GV após o acesso abdominal, nos animais
deste grupo procedeu-se a gastrectomia vertical. Utilizou-se como pontos de
referências, um ponto proximal situado no fundo gástrico justa-esofágico e outro
distal situado a um centímetro do piloro. O procedimento foi iniciado com a
canulação orogástrica com uma sonda nelaton número oito, seguido do
clampeamento e demarcação do plano de excisão gástrica com pinça tipo Kelly.
Realizou-se a seguir a diérese e exérese do fundo gástrico, parte do corpo e
antro na grande curvatura do estômago, com posterior fechamento da linha de
diérese com sutura contínua extramucosa utilizando-se o fio de poliglactina 5-0
- Ethicon® (FIGURA 4).

3.6 COLETA DE MATERIAL PARA AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA

Após o término do procedimento cirúrgico, realizou-se a canulação da
veia lateral na parte média da cauda com escalpe número 27 e retiraram-se três
mililitros de sangue que foi armazenado em tubo de ensaio heparinizado com
etiqueta identificadora individual do rato (FIGURA 5). Estes dados constituíam
os resultados do pós-operatório imediato. No 21º dia de pós-operatório,
imediatamente antes da eutanásia, foi coletada nova amostra sanguínea para a
avaliação bioquímica dos animais no pós-operatório tardio (21ºdia) para
comparação com a bioquímica do pós-operatório imediato.
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Todas as amostras foram então armazenadas a 4°C, e preparadas
apenas no dia da realização dos ensaios imunoenzimáticos e calorimétricos.
Neste dia as amostras foram centrifugadas numa frequência de 3.000 rpm
durante 10 minutos e as frações de sangue e plasma foram analisadas.

FIGURA 4: GRUPO GV – A. SONDA DE NELATON DEMARCAÇÃO DO PLANO DE
RESSECÇÃO; B. ESTÔMAGO RESSECADO E REMANESCENTE; C. ASPECTO FINAL
DA GASTRECTOMIA VERTICAL

A glicemia, os triglicerídeos, as aminotransferases, o colesterol total e
frações foram avaliados por meio de kits calorimétricos específicos e avaliados
por fotometria de Reflectância com o aparelho Reflotron Plus®. As amostras de
plasma utilizada para a aferição dos hormônios grelina e insulina foram
distribuída em duas partes, sendo acrescentado na fração da avaliação da
grelina um inibidor de protease, cloridrato de fluoreto de 4-(2-aminoetil)
benzenossulfonila da Sigma Aldrich Brasil®, em razão da instabilidade do
hormônio. A aferição da grelina e insulina foi realizada pelo ensaio ELISA através
dos kits de ensaio imunoenzimático específicos para cada hormônio (Millipore ®
Enzime Linked Immunosorbent Assay Kits) e analisados em espectrofotômetro.
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FIGURA 5:A. COLETA DE MATERIAL PARA BIOQUÍMICA
PLASMÁTICA ATRAVÉS DA VEIA LATERAL DA CAUDA
B. AMOSTRA DE PLASMA

3.7 CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS

Os animais foram mantidos aquecidos com lâmpada até recuperação
completa da anestesia, sendo então colocados em gaiolas de acordo com o
procedimento executado e encaminhados para sala de albergamento, nas
mesmas condições definidas. Nas primeiras 24 horas (pós-operatório imediato)
todos os animais permaneceram em jejum de sólidos, com acesso a água com
carboidrato (duas ampolas de glicose a 50% em 500 ml de água) ad libitum. A
partir do 2ª dia pós-operatório foi reintroduzida a dieta hipercalórica tipo cafeteria
a todos os animais.
Nas primeiras 72 horas foi utilizado analgesia pós-operatória, com
paracetamol via oral na dose de 1 gota (10 mg) para cada 25 ml de água,
oferecida para os animais, segundo o protocolo do biotério do CEUMA.
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3.8 VARIÁVEIS DE ESTUDO

3.8.1 Peso corporal e bioquímica plasmática
Todos os animais foram pesados semanalmente no 7 o, 14o e 21o dias de
pós-operatório.

A

eutanásia

foi

realizada

através

da

administração

intraperitoneal de tiopental sódico a 2,5% na dose de 5 mg/100g de peso do
animal. Constatada a morte do animal, coletaram-se três mililitros de sangue
através da canulação da veia lateral coccígea na parte média da cauda com
escalpe número 27 que foi armazenado em tubo de ensaio heparinizado (tampa
verde) com etiqueta identificadora individual do animal.

3.8.2 Avaliação macroscópica

Imediatamente após a eutanásia e a retirada das amostras de sangue
procedeu-se uma laparotomia exploradora e avaliou-se a presença de secreções
e aderências dentro da cavidade abdominal, seguindo os parâmetros descritos
por NAIR et al., 1974: grau 0 = ausência completa de aderências; grau 1 =
aderência única entre dois órgãos ou entre um órgão e a parede abdominal; grau
2 = duas aderências entre órgãos entre si ou entre órgão e a parede abdominal;
grau 3 = mais de duas aderências entre órgãos entre si ou com a parede
abdominal; ou uma massa de aderências generalizada do intestino sem aderir à
parede abdominal; grau 4 = aderências generalizadas entre órgãos e a parede
abdominal.

3.8.3 Teste de resistência a insuflação de ar atmosférico
Após a avaliação macroscópica realizou-se a retirada do estômago para
a aferição do teste de resistência a insuflação do ar atmosférico, obedecendo as
seguintes etapas:
a. retirada da peça que consistia do esôfago distal, estômago e 1ª porção
duodenal;
b. preparo da peça cirúrgica, após secção do esôfago abdominal logo acima
da cárdia e da 1ª porção duodenal mantendo-se as estruturas
naturalmente aderidas;
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c. introdução de sonda nelaton de calibre nº 6, na porção distal do esôfago
abdominal e fixação dela com fio de algodão 2-0 associada a oclusão do
piloro, com pinça hemostática. A sonda era então conectada a bomba de
infusão. Esta fazia a insuflação de 0,1ml de ar atmosférico por segundo
(ml/s) de forma contínua, constante e conectada a manômetro eletrônico
(Polzin®, Watson Marlow, Berlim, Alemanha) que media a pressão do ar
insuflado em milímetros de mercúrio (mmHg);
d. seguiu-se a submersão da peça em um recipiente de vidro com água;
insuflação gradativa de 0,1ml/s de ar até a ocorrência de borbulhamento,
evidenciando-se a ruptura da peça;
e. anotação do local da ruptura e a pressão em milímetros de mercúrio
(mmHg) aferida no momento em que ela ocorria.

FIGURA 6: A. MANÔMETRO ELETRÔNICO; B. TESTE DE RESISTÊNCIA A
INSUFLAÇÃO DE AR ATMOSFÉRICO

3.8.4 Avaliação microscópica
Após o teste de resistência a insuflação de ar atmosférico as peças eram
lavadas com solução tampão e imediatamente imersas em formol a 10% e
utilizaram-se frascos plásticos com tampa, devidamente identificados, para a
deposição do estômago e envio ao setor de anatomia patológica da Universidade
CEUMA.
As lâminas histológicas foram preparadas e coradas pela hematoxilina e
eosina (HE), submetidas a cortes de 5 μm e avaliadas em três campos pelo
patologista em conjunto com o autor. O Protocolo de preparação histológica
encontra-se no Apêndice 1. Utilizou-se microscópio óptico Nikon Alfa-Photh
tetra-ocular, com objetivas de 5, 10 e 40 vezes de aumento e ocular de 10 vezes,
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para analisar os seguintes parâmetros do processo inflamatório, segundo a
proposta de VIZZOTTO JÚNIOR et al.,(2003):
a) tipo e quantidade das células predominantes na reação inflamatória;
b) presença de edema intersticial;
c) congestão vascular;
d) grau de formação de tecido de granulação;
e) grau de formação de fibrose.

Os dados obtidos foram classificados em acentuado, moderado, discreto
e ausente, de acordo com a intensidade em que foram encontrados, e
transformados em variáveis quantitativas através de índice de achados
histológicos. O edema, a congestão e o exsudato neutrofílico foram indicativos
de processo inflamatório agudo, e o tecido de granulação, a fibrose e o exsudato
monomorfonuclear foram indicativos de processo inflamatório crônico. Aos
índices do processo inflamatório agudo se atribuiu sinal negativo, e aos índices
do processo inflamatório crônico se atribuiu sinal positivo, como mostra a
TABELA 1.

PARÂMETROS

INTENSIDADE

INFLAMATÓRIOS
ACENTUADA

MODERADA

DISC.

AUSENTE

NEUTRÓFILOS

-3

-2

-1

0

EDEMA

-3

-2

-1

0

CONGESTÃO

-3

-2

-1

0

MONOMORFONUCLEARES

3

2

1

0

TECIDO DE GRANULAÇÃO

3

2

1

0

FIBROSE

3

2

1

0

TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE ÍNDICES AOS ACHADOS
HISTOLÓGICOS DE HEMATOXILINA-EOSINA (HE) (VIZZOTO JUNIOR et al., 2003)
NOTA: DISC. = DISCRETA

Em seguida, somou-se os índices encontrados para cada grupo, obtendose um escore que foi utilizado para caracterizar três fases do processo
inflamatório, conforme mostra a TABELA 2.
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FASE DO PROCESSO INFLAMATÓRIO

ESCORE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO

AGUDO

-9 A -3

SUBAGUDO

-2,9 A 3

CRÔNICO

3,1 A 9

TABELA 2: CARACTERIZAÇÃO DA FASE DO PROCESSO INFLAMATÓRIO DE ACORDO
COM O ESCORE FINAL DE CADA GRUPO (VIZZOTO JUNIOR et al., 2003)

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados obtidos no estudo foram expressos por frequências e
percentuais (variáveis qualitativas) ou por médias, medianas, valores mínimos,
valores máximos e desvios padrões (variáveis quantitativas). Para a comparação
dos grupos e dos momentos de avaliação em relação a variáveis nominais
dicotômicas foi usado o teste exato de Fisher.
Estas comparações em relação a variáveis quantitativas foram feitas
usando-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Quando a análise da
variância rejeitou a hipótese de não diferença entre os grupos, a comparação
múltipla com teste de Tukey foi realizada para assegurar erro menor que 5% na
avaliação conjunta dos resultados. Valores foram considerados significantes
quando p<0,05. A realização dos testes estatísticos foi realizado através do
software BioEstat® 5.
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4 RESULTADOS

O procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências e não houve óbito
de animais. Na avaliação clínica diária dos animais até a eutanásia não
ocorreram complicações ou óbito. A anestesia proposta e as drogas utilizadas
no transoperatório para a realização do estudo foram adequadas e suficientes.
Não houve depressão respiratória, apesar dos animais permanecerem em
respiração espontânea na anestesia.

4.1 ALTERAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO DE INDUÇÃO
DA OBESIDADE
O peso médio dos animais no início da fase de indução da obesidade foi
de 233,66±7,21g, e ao final desta fase, após 28 dias de alimentação com dieta
hipercalórica tipo cafeteria, atingiram peso médio de 316,09g±15,78g, que
representou um aumento médio de 35,21% em comparação ao peso inicial. O
ganho de peso semanal foi semelhante em todos os grupos e não houve
diferença significativa na comparação intergrupos, controle versus GP com
p=0,22; controle versus GV com p=0,41 e GP versus GV com p=0,13. Todos os
animais foram considerados obesos ao término da fase de indução da
obesidade. O ganho de peso em cada grupo ao longo da fase de indução da
obesidade é demonstrado no GRÁFICO 1.

4.2 ALTERAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO

4.2.1 Grupo controle
O grupo controle apresentou redução do seu peso corporal somente nos
primeiros sete dias de pós-operatório, porém não significante (p=0,15) em
relação ao peso inicial. A partir do 14º dia de pós-operatório voltou a ganhar peso
até o dia da eutanásia, chegando aos 21ª dia com a recuperação completa do
peso inicial (GRÁFICO 2).
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GRÁFICO 1: FASES DE INDUÇÃO DA OBESIDADE NO GRUPO CONTROLE,
GRUPO GP E GRUPO GV

4.2.2 Grupo GP
O grupo GP apresentou uma redução do peso corporal com diferença
significativa a cada semana de estudo (GRÁFICO 3). Na comparação semanal
ocorreu redução significante no peso pós-operatório (GP 7º dia de pós-operatório
versus GP dia 0: p=0,01; GP 14º dia de pós-operatório versus GP 7º dia de pósoperatório: p=0,001 e GP 21º dia de pós-operatório versus GP 14° dia de pósoperatório: p=0,001).

GRÁFICO 2: ALTERAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO – GRUPO CONTROLE
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GRÁFICO 3: ALTERAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO – GRUPO GP

4.2.3 Grupo GV
O grupo GV apresentou uma redução do peso corporal com diferença
significativa a cada semana de estudo (GRÁFICO 4). Na comparação semanal
ocorreu redução significante no peso pós-operatório (GV 7º dia de pós-operatório
versus GP dia 0: p=0,01; GV 14º dia de pós-operatório versus GV 7º dia de pósoperatório: p=0,001 e GV 21º dia de pós-operatório versus GV 14° dia de pósoperatório: p=0,001).

GRÁFICO 4: ALTERAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO – GRUPO GV
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4.2.4 Análise intergrupos
Na avaliação da alteração do peso corporal no período pós-operatório
observamos que todos os grupos apresentaram perda ponderal nos primeiros
sete dias. O grupo GV foi o que demonstrou a maior perda ponderal nos
primeiros sete dias de pós-operatório, e desta forma ocasionou um
emagrecimento com diferença significante quando comparada ao grupo controle
(Controle 7º dia pós-operatório versus GV 7º dia pós-operatório: p=0,001) e ao
grupo GP (GP 7º dia pós-operatório versus GV 7º dia pós-operatório: p=0,01)
(GRÁFICO 5).

GRÁFICO 5: ALTERAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO – AVALIAÇÃO INTERGRUPOS

Contudo a partir da segunda semana e até ao final dos 21 dias de pósoperatório observou-se uma parada no emagrecimento do grupo controle,
levando ao aumento do seu peso corporal o que determinou uma diferença
significante em relação ao grupo GP (controle 14º dia pós-operatório versus GP
14º dia pós-operatório: p=0,001) e ao grupo GV (controle 14º dia pós-operatório
versus GV 14º dia pós-operatório: p=0,0001), pois tanto o grupo GP e o grupo
GV mantiveram a perda ponderal neste período. Na terceira semana de estudo
o grupo GV foi o que apresentou a maior perda ponderal. O grupo controle nesta
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fase do estudo apresentou a maior engorda e ultrapassou o seu peso inicial em
0.9%. Na análise estatística da alteração do peso corporal ao final do estudo
todos os grupos apresentaram diferença significante intergrupos (Controle 21º
dia versus GP 21º dia: p=0,001; Controle versus GV: p= 0,0001; GP versus GV:
p=0, 03) (GRÁFICO 5).

4.3 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA
4.3.1 Avaliação bioquímica no pós-operatório imediato
A avaliação bioquímica dos parâmetros metabólicos e hormonais no pósoperatório imediato não apresentou diferença significante entre os grupos e
demonstrou a uniformidade existente na amostra estudada. (TABELA 3 e
TABELA 4).
TABELA 3: AVALIAÇÃO DA BIOQUÍMICA NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DOS GRUPOS
DE ESTUDO
GRUPOS
CONTROLE
GP
GV
PARÂMETROS
GLICEMIA (mg/dl)
271±23,1
270,5±28
271,6±17.21
INSULINA (ng/ml)
0,5±0,03
0,49±0,06
0,5±0,04
AST (mg/dl)
123±12,2
121,9±11,97
126,6±9,89
ALT (mg/dl)
60,12±5,93
59,8±5,28
62,8±4,51
HDL (mg/dl)
49±8,75
53,1±5,44
56,1±4,71
COLESTEROL TOTAL
67,87±3,13
66,3±3,56
70,7±4,71
(mg/dl)
TRIGLICERÍDEOS
183,37±11,21
185,8±11,42
181,6±11,99
(mg/dl)
GRELINA (ng/ml)
1,26±0,17
1,25±0,15
1,25±0,26
NOTA: OS VALORES REPRESENTAM A MÉDIA ± DESVIO PADRÃO. GP: GRUPO
PLICATURA GÁSTRICA. GV: GRUPO GASTRECTOMIA VERTICAL. HDL = High density
colesterol

TABELA 4: ANÁLISE ESTATÍSTICA INTERGRUPOS DA AVALIAÇÃO DA BIOQUÍMICA NO
PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO
P
CONTROLE
GP versus
CONTROLE versus GV
Parâmetros
versus GP
GV
GLICEMIA (mg/dl)
0,85
0,68
0,13
INSULINA (ng/ml)
0,17
0,48
0,47
AST (mg/dl)
0,64
0,19
0,32
ALT (mg/dl)
0,52
0,49
0,23
HDL (mg/dl)
0,28
0,25
0,14
COLESTEROL TOTAL (mg/dl)
0,75
0,69
0,18
TRIGLICERÍDEOS (mg/dl)
0,29
0,55
0,35
GRELINA (ng/ml)
0,48
0,64
0,52
NOTA: GP: GRUPO PLICATURA GÁSTRICA. GV: GRUPO GASTRECTOMIA VERTICAL.
P = TESTE DE MANN-WHITNEY
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4.3.2

AVALIAÇÃO

BIOQUÍMICA

NO

21º

DIA

DE

PÓS-

OPERATÓRIO
4.3.2.1 Glicemia
Na análise intragrupos a variação da glicemia no pós-operatório
imediato e tardio sofreu redução significante somente nos grupos GP e
GV, pois apesar da redução no grupo controle esta não apresentou
diferença significante (controle pós-operatório imediato versus controle
21º dia pós-operatório: p=0,11; GP pós-operatório imediato versus GP 21º
dia pós-operatório: p=0,003; GV pós-operatório imediato versus GV 21º
dia pós-operatório: p=0,0001), sendo o grupo GV o que apresentou a
maior redução percentual (-19.1%). Já na avaliação intergrupos, os
grupos GP e GV apresentaram reduções semelhantes na glicemia e sem
diferença significante entre si (p=0,11), contudo ambos com diferença
significante comparando-se ao grupo controle (Controle 21º dia pósoperatório versus GP 21º dia pós-operatório: p=0,003 e Controle 21º dia
pós-operatório versus GV 21º dia pós-operatório: p=0,001) (GRÁFICO 6).

GRÁFICO 6: AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO GLICEMIA NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO IMEDIATO E NO 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO
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4.3.2.2 Insulina
Na avaliação da variação da insulina na análise intragrupos ocorreu
redução significante nos valores (p=0,05) nos grupos GP e GV quando
comparado os valores do pós-operatório imediato e do 21º dia pós-operatório.
Porém o grupo controle não apresentou diferença significante em sua variação
(p=0,20). A avaliação intergrupos no 21º dia de pós-operatório demonstrou
redução significante do grupo GP em relação ao grupo controle (p=0,002), sendo
o grupo GV o que apresentou a maior redução absoluta no pós-operatório tardio
com diferença significante em relação ao grupo controle (p=0,0006) e grupo GP
(p=0,01) (GRÁFICO 7).

GRÁFICO 7: AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DA INSULINA NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO IMEDIATO E 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO

4.3.2.3 Aminotransferases
A

avaliação

intragrupos

da

variação

dos

níveis

das

aminotransferases, tanto a alanina-aminotransferase (AST) quanto a
aspartato-aminotransferase (ALT), em todos os grupos apresentaram
redução significante comparando-se os valores do pós-operatório
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imediato e o do 21º dia de pós-operatório (grupo controle: AST-Imediato
versus AST-21º dia de pós-operatório: p=0,04 e ALT-Imediato versus
ALT-21º dia de pós-operatório: p=0,03; grupo GP: AST-Imediato versus
AST-21º dia de pós-operatório: p=0,01; ALT-Imediato versus e ALT-21º
dia de pós-operatório: p=0,03; grupo GV: AST-Imediato versus AST-21º
dia de pós-operatório: p=0,006 e ALT-Imediato versus ALT-21º dia de pósoperatório: p=0,007) (GRÁFICO 8).
Já na comparação intergrupos dos valores da AST ocorreu redução
significante nos grupos GP e GV comparados ao grupo controle no 21º
dia de pós-operatório (Controle 21º dia de pós-operatório versus GP 21º
dia de pós-operatório: p=0,01; Controle 21º dia de pós-operatório versus
GV 21º dia de pós-operatório: p=0,05), e entre si (GP versus GV: p=0,02).
Em relação à comparação intergrupos dos valores da ALT no 21º dia de
pós-operatório ocorreu redução significante somente em relação ao grupo
GV comparado aos grupos controle (p=0,03) e GP (p=0,02), havendo
nestes redução porém sem diferença significante entre si (Controle versus
GP: p=0,76).

GRÁFICO 8: AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS AMINOTRANSFERASES NO PERÍODO
PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO E 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO
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4.3.2.4 Perfil lipídico
A avaliação intragrupos da variação do HDL somente o grupo
controle (p=0,33) não apresentou redução significante em seus valores
quando comparados o pós-operatório imediato e 21º dia de pósoperatório. Já os grupos GP (HDL/imediato versus HDL/21º dia pósoperatório: p=0,058) e GV (HDL/imediato versus HDL/21º dia pósoperatório: p=0,007) apresentaram redução significante, sendo o grupo
GV o que apresentou a maior redução percentual (-27,2%) do valor inicial.
Em relação ao colesterol total todos os grupos apresentaram redução
significante na avaliação intragrupo em comparação aos valores inicias
(Controle/colesterol total imediato versus colesterol total 21º dia de pósoperatório: p=0,004; GP/ colesterol total imediato versus colesterol total
21º dia de pós-operatório: p=0,01 e GV/ colesterol total imediato versus
colesterol total 21º dia de pós-operatório: p=0,003). Apesar da redução
absoluta em seus valores em todos os grupos de estudo, somente no
grupo GV (p=0,0033) ocorreu redução significante nos valores dos
triglicerídeos na avaliação intragrupo comparando-se o pós-operatório
imediato e o 21º dia de pós-operatório. Na avaliação intergrupos
comparativa no 21º dia de pós-operatório, não ocorreu diferença
significante nos valores do colesterol total entre os grupos controle e GV
(p=0,07) e nos valores dos triglicerídeos entre os grupos controle e GP
(p=0,65), nas demais avaliações ocorreram reduções significantes (HDL /
Controle versus GP: p=0,07; HDL / Controle versus GV: p=0,04; GV
versus GP: p=0,03; colesterol total / Controle versus GP: p=0,04;
colesterol total / GP versus GV: p= 0,04; triglicerídeos / controle versus
GV: p= 0,006; triglicerídeos / GP versus GV: p= 0,001) (GRÁFICO 9).
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GRÁFICO 9: AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO NO PERÍODO
PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO E 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO
NOTA: HDL: High density level cholesterol

4.3.2.5 Grelina
A avaliação da variação do nível sérico da grelina no 21º dia de
pós-operatório não apresentou redução significante em comparação ao
pós-operatório imediato somente no grupo controle (p=0,46), pois grupos
GP (p=0,004) e GV (p=0,0001) a avaliação intragrupo demonstrou
redução significante. Na análise intergrupos, o grupo GV foi o que
demonstrou a maior redução do nível sérico da grelina no 21º dia de pósoperatório em relação aos outros grupos, porém todos os grupos
apresentaram diferença significante entre si (controle versus GP: p=0,001;
controle versus GV: p=0,0001 e GP versus GV: p=0,01) (GRÁFICO 10).
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GRÁFICO 10: AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DO NÍVEL SÉRICO DA GRELINA
NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO E 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO

4.4 AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA
Todos os animais apresentaram boa cicatrização da parede abdominal.
Nos grupos GP e GV as suturas no estômago não apresentaram sinais de
deiscência e nem sinais clínicos de infecção (FIGURA 7). As aderências à
superfície das suturas gástricas ocorreram com os órgãos vizinhos nos dois
grupos em estudo, principalmente com fígado, intestino e parede abdominal. De
acordo com o escore de Nair, não foram detectadas diferenças estatisticamente
significante quanto às aderências na avaliação intergrupos.

4.5 TESTE DE RESISTÊNCIA Á INSUFLAÇÃO DE AR ATMOSFÉRICO
O teste de resistência à insuflação de ar atmosférico foi realizado em
todos os ratos e a ruptura do estômago geralmente ocorreu próximo ao ângulo
esofagogástrico (GRÁFICO 11). As médias das pressões de ruptura foram
maiores no grupo controle, porém não foi detectada diferença estatisticamente
significante em relação ao grupo GP (p=0,12). O grupo que apresentou a menor
média de pressão de ruptura foi o grupo GV o que ocasionou diferença
significante em relação ao grupo controle (p=0,0001) e ao grupo GP (p=0,001).
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FIGURA 7: ASPECTO MACROSCÓPICO DO ESTÔMAGO NO 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO

4.6 AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA
Os animais de cada grupo receberam os índices de valores dos achados
histológicos, tendo sido calculados a média e o desvio padrão de cada um destes
achados, conforme apresentado nas TABELAS 5 e 6.

GRÁFICO 11: AVALIAÇÃO DAS MÉDIAS DE PRESSÃO DE RUPTURA NO
TESTE DE RESISTÊNCIA A INSUFLAÇÃO DE AR ATMOSFÉRICO
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O infiltrado neutrofílico, o edema, o tecido de granulação e a fibrose foram
significativamente mais intensos (p=0,001) no grupo GV em relação aos grupos
controle e grupo GP. A congestão foi significativamente menor no grupo controle
(p=0,03) em relação aos grupos GP e GV (FIGURA 8).

FIGURA 8: ACHADOS HISTOLÓGICOS DE COLORAÇÃO HE DOS GRUPOS DE ESTUDO –
GRUPO CONTROLE (AUMENTO 10 VEZES-INFLAMAÇÃO CRÔNICA); GRUPO GP
(AUMENTO 40 VEZES: INFILTRADO MONOFORMONUCLEAR-INFLAMAÇÃO SUBAGUDA);
E GRUPO GV (AUMENTO 5 VEZES: EDEMA-INFLAMAÇÃO SUBAGUDA). NOTA: HE=
HEMATOXILINA E EOSINA

TABELA 5: MÉDIA E DESVIO PADRÃO DOS ACHADOS HISTOLÓGICOS DE HEMATOXILINAEOSINA DOS ESTÔMAGOS NO GRUPO CONTROLE, GRUPO GP e GRUPO GV.
Grupo (n)

NEUTRO.
μ±DP

EDEMA
μ±DP

CONG.
μ±DP

MONO.
μ±DP

TEC.GRAN
μ±DP

FIBROSE
μ±DP

Controle (8)

-0,1±0,35

0,5±0,75

0,25±0,46*

2,25±0,46

0,12±0,35

0,25±0,46

GP (10)

-0,6±0,69

0,7±0,82

-0,5±1,84

2,1±0,73

0,3±0.48

0,4±0,51

GV (10)

-1,2±1,13* 0,1±1,28* -0,7±1,82
1,9±0,56
0,6±0,51*
0,6±0,51*
NOTA: Neutro. – infiltrado neutrofílico, Cong. – congestão, Mono. – infiltrado monomorfonuclear,
Tec. Gran. – tecido de granulação, n – nº de animais, μ – média, DP – desvio padrão. (* se
p<0,05)

A somatória final das médias de todos os achados histológicos permitiu
classificar os grupos em portadores de processo inflamatório agudo, subagudo
ou crônico, conforme a TABELA 6.
TABELA 6: CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE ACORDO COM A MÉDIA DA SOMATÓRIA
FINAL DOS ACHADOS HISTOLÓGICOS NO GRUPO CONTROLE, GRUPO GP E GRUPO GV.
Média final do
índice de
Tipo de Processo Inflamatório
Grupo (n)
intensidade do
PI (μ±DP)
Controle (8)
3.25±0.7
Crônico
GP (10)
2.4±1.64
Subagudo
GV (10)
1.2±2.69
Subagudo
NOTA: PI – processo inflamatório, DP – desvio padrão
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5 DISCUSSÃO
5.1 LINHA DE PESQUISA
Em razão de a obesidade constituir-se afecção de elevada incidência
mundial, e a principal forma de tratamento efetivo exigir procedimento cirúrgico
(BUCKWALD, 2005; BUCKWALD et al., 2009), centra-se esta pesquisa no
estudo das alterações morfofuncionais da cirurgia da obesidade. Avaliando-se
comparativamente as alterações morfológicas, bioquímicas e histológicas em um
modelo experimental de gastrectomia vertical e plicatura gástrica, identificaramse fatores associados à perda de peso após cirurgia bariátrica. Porém, não existe
um modelo experimental ideal de cirurgia bariátrica que apresente os mesmos
resultados obtidos em seres humanos (VON DIEMEN et al., 2006; SPEAKMAN
et al., 2007; ASHRAFIAN et al., 2009; RAO et al., 2010; PEREFERRER et al.,
2011; FISHER et al., 2012). E ainda são poucos, apesar do crescente interesse,
os estudos realizados com o objetivo de se avaliarem as alterações
morfofuncionais da cirurgia da obesidade. Dentro desta linha de pesquisa, vêm
sendo realizadas uma série de estudos inovadores que estão sendo
sistematicamente publicados (CAMPOS et al., 2012; NASSIF et al., 2012;
NASSIF et al., 2013; MILLÉO et al., 2006; WENDLER et al., 2012; RIBAS et al.,
2012 e VARASCHIM et al., 2012). Os resultados obtidos nesta tese demonstram
que a realização de modelo experimental de gastrectomia vertical e plicatura
gástrica em ratos induzidos à obesidade é possível, e que esta abordagem
resulta em alterações do peso corporal, fato já demonstrado em outro estudo
experimental (GUIMARÃES et al., 2013) e, de forma inovadora em alterações
bioquímicas e hormonais periféricas.
5.2 MODELO EXPERIMENTAL
Foi utilizado o rato como animal de experimentação, tanto pela facilidade
de se obtê-lo quanto pelo fato de este animal possuir regime de alimentação por
ração, o que permite a introdução de alterações dietéticas com certa facilidade
comparativa, bem como a análise das variáveis desejadas de maneira objetiva
(SCHANAIDER e SILVA, 2010).

Além disso, atualmente a maioria das

investigações experimentais sobre cirurgia bariátrica são realizadas em roedores
(LANCHA et al., 2012). Entretanto, existem diversos pontos que evidenciam
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diferenças funcionais e anatômicas em relação aos seres humanos, o que
implica restrições e cuidados para a aplicação clínica dos resultados. Não existe
modelo animal ideal para substituir a pesquisa das alterações morfofuncionais
geradas pela cirurgia bariátrica em humanos, uma vez que nenhum modelo
experimental pode reproduzir uma condição humana particular (KANAZAKI e
KOYA, 2011). Porém os ratos são os animais mais frequentemente utilizados em
pesquisa sobre obesidade e cirurgia bariátrica devido suas características
biológicas e serem os animais de experimentação que mais se aproximam da
forma e da função do sistema digestório em humanos (BREDO e ODO, 2010;
GOYAL et al., 2012). Assim, muito do que é observado em ratos pode ser
aplicado para o entendimento dos mecanismos envolvidos no estudo da
obesidade e das alterações no pós-operatório de cirurgia bariátrica.
Pode-se observar uma grande variedade de técnicas, avaliações
diferentes e uso de modelos experimentais de obesidade e cirurgia bariátrica na
literatura. O objetivo do presente estudo foi, utilizando modelos já padronizados
e de acessível reprodutividade de gastrectomia vertical (CASTELAN et al., 2007)
e plicatura gástrica (FUSCO et al., 2006) em ratos obesos, avaliar
comparativamente as alterações morfofuncionais e de perda de peso, e dessa
forma tentar identificar os possíveis mecanismos relacionados ao processo de
emagrecimento e controle da comorbidades relacionadas à obesidade. No
presente estudo os ratos foram avaliados por um período de até 21 dias após a
operação bariátrica. Estudos já correlacionaram a relação temporal entre o
tempo de vida dos ratos e de humanos e chegaram a uma correlação que
descreve que 1 dia de vida do rato pode equivaler a 30 dias de vida em humanos
(ANDREOLLO et al., 2012), com isso no presente estudo

as alterações

morfofuncionais e bioquímicas ocasionadas pela gastrectomia vertical e pela
plicatura gástrica podem ser estudadas por períodos prolongados sem perda de
seguimento, problema comumente encontrado em estudos humanos (QUINN,
2005).
Entretanto, como todo modelo, esta pesquisa também tem limitações. A
principal desvantagem é que a quantidade de sangue que pode ser retirada de
forma segura de um rato vivo é relativamente pequena. Assim, amostras de
sangue sequencias durante um experimento limitam o volume de sangue e
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também o número de parâmetros que podem ser mensurados. Além disso, cada
mensuração que envolve o manejo e cuidado dos animais os expõe a estresse.
No presente estudo foram utilizados ratos machos, pelas seguintes
razões: maior ganho de peso no ratos machos submetidos a dieta com alto teor
energético; maior volume sanguíneo nos ratos machos para testes bioquímicos;
no rato macho há ausência do ciclo de estrogênio a cada 3-4 dias, desta forma
evitamos a influência do mesmo no estresse pós-cirúrgico e na ingesta alimentar
(SANTOS et al., 2012).

5.3 DIETA DE CAFETERIA
A obesidade induzida pela dieta de cafeteria, utilizada neste experimento,
é o modelo que melhor mimetiza a obesidade humana (NASCIMENTO et al.,
2008; ROSINI et al., 2012). A dieta de cafeteria, pela sua variedade e
palatabilidade, provoca um aumento da ingesta alimentar e incremento do peso
corporal, com ganho de gordura visceral abdominal e maior acúmulo lipídico nos
adipócitos quando comparada com modelos que recebem apenas sobrecarga
calórica de gordura (SAMPEY et al., 2011). Essa dieta também pode ser
considerada, em relação a dieta padrão, uma dieta hipercalórica, com redução
dos níveis de carboidratos e proteínas e o aumento da concentração lipídica
(HARIRI e THIBAULT, 2010; HIGA et al., 2014). Este estudo demonstrou que
após 28 dias de alimentação com a dieta de cafeteria ocorreu a obesidade em
todos os animais, além do desenvolvimento de intolerância à glicose,
dislipidemia e aumento de transaminases em comparação com os valores
bioquímicos de referência (BRANCO et al.; 2011; MELO et al., 2012).
5.4

ALTERAÇÃO

DO

PESO

CORPORAL

NO

PERÍODO

PÓS-

OPERATÓRIO
Após a realização da gastrectomia vertical e da plicatura gástrica ocorre
diminuição do peso corporal de forma linear em relação ao tempo, mesmo com
a manutenção no pós-operatório do regime alimentar com dieta tipo cafeteria,
sendo esta redução mais acentuada nos animais submetidos à gastrectomia
vertical. Esta perda de peso mais significante estaria relacionada ao aspecto
restritivo das cirurgias, levando a uma menor ingestão alimentar assim como
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sujeita a um aumento de fatores que levariam à saciedade ou a redução de
fatores antisaciedade.
Os dados de emagrecimento obtidos neste estudo são semelhantes aos
da literatura em relação à gastrectomia vertical sem grampeador intestinal
(KODAMA, ZHAO e KULSENG, 2010; LOPEZ et al., 2009; STEFATER et al.,
2010; TRUNG et al.; 2013; VALENTÍ et al., 2011; WANG et al., 2011) e com
grampeador intestinal (PATRIKAKOS et al., 2009 e SAEDI et al., 2012). Mesmo
quando comparados a outras espécies de roedores, tais como os demonstrados
em estudos utilizando os ratos Zucker (PEREFERRER et al., 2008), GotoKakizaki (LI et al., 2009), Long-Evans (STEFATER et al., 2011) e SpragueDawley (MA et al., 2012), o presente estudo demonstrou semelhança na
capacidade de emagrecimento da gastrectomia vertical. Os trabalhos de
CHAMBERS et al., (2011), DONGLEI et al., (2014), e SAEDI et al., (2012)
estudaram comparativamente a perda de peso em ratos obesos da gastrectomia
vertical e do by-pass gástrico. Em todos estes trabalhos o grupo gastrectomia
vertical apresentou taxas semelhantes de emagrecimento aos encontrados no
presente estudo e equivalentes aos do by-pass gástrico em seus resultados.
Assim como no trabalho de BIELOHUBY et al., (2011), o presente estudo
demonstrou que mesmo com a manutenção da dieta de cafeteria no pós
operatório a gastrectomia vertical é capaz de impedir o reganho de peso, contudo
naquele estudo ficou evidente que a dieta hipercalórica rica em carboidratos é
capaz de ocasionar o reganho de peso em ratos submetidos a gastrectomia
vertical.
Os resultados encontrados nesta pesquisa em relação ao emagrecimento
ocasionados pela plicatura da grande curvatura gástrica em ratos obesos são
semelhantes aos encontrados na literatura (DARIDO e MOORE, 2014; FUSCO
et al., 2006; FUSCO et al., 2007), assim como são superiores quando
comparados aos dados obtidos nos estudos experimentais com outras técnicas
de plicatura gástrica, tais como a plicatura somente do fundo gástrico (DARIDO
e MOORE, 2014; FUSCO et al., 2007) e da plicatura somente da parede anterior
do estômago (KIRK, 1969).
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No presente estudo o emagrecimento ocasionado pela gastrectomia
vertical e pela plicatura gástrica são menores, em aproximadamente 15% e 30%
respectivamente, quando comparados aos dados da derivação biliopancreática
realizado em ratos Wistar obesos por KODAMA, ZHAO e KULSENG, 2010,
KODAMA et al., 2013 e por NADREAU et al., 2006.

5.5 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS
No presente estudo, a alteração gástrica teve papel fundamental na
redução dos parâmetros bioquímicos (glicemia, colesterol total, HDL,
triglicerídeos e aminotransferases) e hormonais (insulina e grelina) relacionados
ao metabolismo, assim como na perda de peso.

5.5.1 Homeostase glicêmica
Os grupos GP e GV apresentaram reduções significantes na glicemia
sérica, nos níveis de insulina e grelina. A melhora acentuada na intolerância à
glicose observada no grupo GV, está relacionada à maior perda de peso
ocasionada neste grupo assim como a maior redução dos níveis séricos de
grelina, sendo estes achados equivalentes aos encontrados na literatura por
CHAMBERS et al., 2011; DONGLEI et al., 2012; DONGLEI et al., 2014;
PEREFERRER et al., 2009; SAEDI et al., 2012 e TRUNG et al.,2013. Pode-se
observar que a melhora da intolerância à glicose em ratos obesos submetidos à
gastrectomia vertical ocorre devido aos seguintes fatores: redução dos níveis de
grelina sérica e aumento da saciedade (PEREFERRER et al., 2008) ; efeito
restritivo com diminuição da quantidade de alimentos ingeridos (CHAMBERS et
al., 2013); mudança na velocidade de esvaziamento gástrico (CHAMBERS et
al.,2014); e aumento da secreção de GLP-1 (TRUNG et al., 2013) e insulina
após ás refeições (KADERA et al., 2013).
Contudo quando comparados os efeitos da gastrectomia vertical ao bypass duodejejunal em relação ao controle do diabetes mellitus tipo 2, os
resultados da literatura são conflitantes, pois no trabalho de PEREFERRER et
al., 2009 ocorre superioridade do by-pass duodejejunal, no trabalho de LI et al.,
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2009 a gastrectomia vertical demonstrou superioridade e no trabalho de
DONGLEI et al., 2012 as duas técnicas são semelhantes no controle do diabetes.
Já no trabalho de BOZA et al., 2011 ficou demonstrado que a gastrectomia
vertical associada à transposição ileal é tão efetiva no controle do diabetes
quanto o by-pass gástrico e na pesquisa de KODAMA et al., 2013 identificaram
que a gastrectomia vertical associada ao duodenal switch é superior ao by-pass
gástrico na melhora do diabetes tipo 2, todos estes trabalhos em estudos
experimentais.
5.5.2 Aminotransferases
A diminuição dos valores das aminotransferases nos grupos GP e GV
podem ser relacionadas diretamente a diminuição do peso corporal dos animais.
Pois como demonstrado por WANG e LIU, 2009 a melhora dos valores das
transaminases em ratos obesos submetidos a gastrectomia vertical apresenta
correlação direta com o emagrecimento pela diminuição da gordura visceral dos
animais, e com isso a redução do metabolismo hepático dos lipídios, fator este
relacionado ao desenvolvimento da esteatohepatite. BRICKERHOOF et al., 2013
em seu estudo demonstrou resultados semelhantes em relação a melhora das
aminotranferases após gastrectomia vertical, e relacionou com a redução do
peso corporal, diminuição dos níveis séricos de leptina e ao aumento significante
dos níveis de adiponectina.
5.5.3 Metabolismo lipídico
Os procedimentos cirúrgicos foram fatores protetores para a dislipidemia
em relação ao HDL-colesterol, a surpresa foi o grupo controle apresentar
colesterol total semelhante ao grupo GV e triglicerídeos equivalente ao grupo GP
no 21º dia pós-operatório. KAWANO et al., 2013 estudaram experimentalmente
os efeitos da gastrectomia vertical no metabolismo lipídico em comparação com
a banda gástrica e o by-pass gástrico, seus resultados em relação a melhora da
do HDL-colesterol, triglicerídeos e colesterol total são semelhantes aos
encontrados no presente estudo e relacionam diretamente esta melhora com o
aumento dos níveis circulantes de adiponectina, aumento na velocidade do
trânsito intestinal e também ao aumento da capitação periférica de lipídios, sem
ocorrer diferença em relação a perda de peso em comparação ao by-pass
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gástrico. Os trabalhos de STEFATER et al.,2011 também encontraram valores
semelhantes de redução no metabolismo lipídico pós gastrectomia vertical, e em
seu estudo ficou demonstrado que esta melhora ocorre devido a uma maior
redução da secreção de triglicerídeos intestinais no período pós-prandial, sem
relação com a perda de peso ou aumento da captação intestinal de lipídios. O
presente estudo também apresentou resultados compatíveis em relação a
redução dos níveis de HDL-colesterol com os dados encontrados por BAI et al,
2011 que demonstrou também uma relação direta entre a redução do HDLcolesterol pós gastrectomia vertical com a expressão da proteína LOX-1
relacionada a formação de aterosclerose na aorta.
5.5.4 Grelina
No presente estudo somente o grupo controle não apresentou variação
no nível sérico da grelina no 21º dia de pós-operatório em comparação ao pósoperatório imediato, sendo que o grupo GV apresentou a maior redução do nível
sérico com diferença significante em relação ao grupo GP. GUIMARÃES et al.,
2013 em estudo semelhante apresentaram resultados equivalentes aos
encontrados neste trabalho, em relação a redução dos níveis séricos de grelina,
perda de peso e homeostase glicêmica. Em seu estudo, assim como este, ficou
demonstrado que a plicatura gástrica é capaz de ocasionar perda de peso ainda
que significativamente menor que a gastrectomia vertical, bem como uma menor
redução dos níveis séricos de grelina. Sendo que a expressão das células
produtoras de grelina no fundo gástrico após plicatura gástrica foram menores
em comparação ao grupo controle, o que aventa a possibilidade do mecanismo
de perda de peso após plicatura gástrica não ocorrer somente pelo seu aspecto
restritivo, mas também por sua capacidade de impedir o contato da comida com
a mucosa do fundo gástrico.
O presente estudo demonstrou a eficácia tanto da plicatura gástrica
quanto da gastrectomia vertical na redução dos níveis séricos de grelina no pósoperatório e sua relação com o emagrecimento mesmo sob regime alimentar de
dieta tipo cafeteria, estes dados são corroborados por QUI et al., 2008 que
estudaram os efeitos da dieta de cafeteria nos níveis séricos de grelina e
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demonstraram que sua homeostase depende também da quantidade de tecido
adiposo presente nos animais.
Os estudos experimentais que avaliaram comparativamente os efeitos da
gastrectomia vertical e da banda gástrica nos níveis séricos de grelina em ratos
obesos demonstraram no grupo gastrectomia vertical reduções semelhantes da
grelina aos encontrados no presente estudo. No trabalho de WANG e LIU, 2009a
demonstra-se que após a banda gástrica ocorre um aumento da expressão
periférica da grelina assim como uma redução da expressão hipotalâmica dos
receptores de grelina, resultados estes inversos aos obtidos pela gastrectomia
vertical. No estudo de MASSUDA et al., 2011 não houve diferença significante
na quantidade de alimento consumida no pós-operatório, assim como na
redução do peso corpóreo, porém o grupo gastrectomia vertical apresentou uma
velocidade de esvaziamento gástrico maior que o grupo banda gástrica e taxas
significativamente menores de adiponectina, grelina, colesterol total e ácidos
graxos livres.
A redução observada nos níveis séricos da grelina no 21º dia de pósoperatório, notadamente maior no grupo GV, é devido a retirada do principal local
de produção deste hormônio, ou seja, o fundo gástrico. O trabalho de TEIVE et
al., 2012 demonstrou os mesmo achados em relação aos níveis séricos da
grelina, mesmo no pós-operatório tardio entre 30 até 60 dias, após a
gastrectomia vertical. Importante salientar que neste estudo os autores
demonstraram não haver aumento da produção compensatória de grelina nos
outros sítios, em especial no duodeno. Já o estudo de PATRIKAKOS et al., 2011
demonstrou que após a gastrectomia vertical ocorre uma redução global na
expressão celular da grelina no estômago remanescente mesmo após 14
semanas de pós-operatório, sendo esta redução associada também a
diminuição dos níveis séricos de leptina.
No presente estudo houve uma correlação entre a redução dos níveis
séricos de grelina e a melhora da homeostase glicêmica, uma vez que no grupo
controle esta melhora não ocorreu e no grupo GP ela foi menor do que a
encontrada no grupo GV. Estes achados são semelhantes aos dos trabalhos de
KADERA et al., 2013 e TRUNG et al., 2013 que também demonstraram esta
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correlação. No estudo de CUMMINGS et al., 2012 apresentou resultados
semelhantes ao estudar os efeitos da gastrectomia vertical em ratos prédiabéticos.

Neste

trabalho

também ficou

demonstrado

o retardo

no

desenvolvimento do diabetes nos animais submetidos à gastrectomia vertical,
assim como esta prevenção no desenvolvimento do diabetes relacionada à
redução significante da grelina sérica, da insulina e dos lipídios nos períodos
pós-prandiais. Estes achados foram seguidos do aumento do GLP-1, PYY e da
adiponectina sem relação direta com a perda de peso, pois estas alterações
bioquímicas ocorreram ainda na ausência do emagrecimento. Estes dados são
ratificados por MUL et al., 2012 ao demonstrar os mesmo efeitos da gastrectomia
vertical na melhora da homeostase glicêmica relacionados a redução dos níveis
séricos de grelina nos animais com ausência de receptores hipotalâmicos de
grelina, o que reforça a hipótese da interação gastrointestinal da grelina na
intolerância à glicose e na resistência insulínica. AL-SABARH et al., 2014
também demonstrou que nos animais submetidos a gastrectomia vertical e
mantidos no pós-operatório sob dieta de cafeteria, quando comparados ao grupo
controle com dieta padrão, a resposta a ingestão da dieta de cafeteria foi seguida
por uma aumento significante dos níveis circulantes de GLP-1. Este padrão de
resposta incretínica está relacionado com a melhora a resistência insulínica.
5.6 AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA
Não houve mortalidade neste trabalho em nenhum dos grupos de estudo,
porém os dados da literatura não concordantes. No estudo de GUIMARÃES et
al., 2013 ocorreu a morte de 60% dos animais no grupo plicatura gástrica e 30%
do grupo gastrectomia vertical no pós-operatório. Já no trabalho de CASTELAN
et al., 2007 ocorreu a morte de 10% dos animais submetidos a gastrectomia
vertical, e no estudo de FUSCO et al.,2006 a mortalidade da plicatura gástrica
foi de 10%. A Os dados divergentes quanto a mortalidade no presente estudo
tem como causa provável a realização de um projeto piloto com treinamento e
qualificação dos pesquisadores nas técnicas cirúrgicas em estudo.
A intensidade das aderências é medida indireta da presença de
complicações anastomóticas e por consequência, também medida indireta na
cicatrização das anastomoses ou suturas gastrointestinais. Quando ocorre
deiscência há vazamento de conteúdo intestinal dentro da cavidade peritoneal.
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Para a contenção de tal vazamento o organismo responde com bloqueio do local
através da migração de estruturas intra-abdominais e formação de aderências
(VIZOTTO JÚNIOR et al., 2003). No presente estudo o grau de aderência não
apresentou diferença significante entre os grupos de estudo e equivalentes aos
encontrados por SANTOS et al., 2006 e VALE et al., 2006 quando estudaram o
processo de cicatrização da gastrorrafia em ratos.
5.7 TESTE DE RESISTÊNCIA A INSUFLAÇÃO DE AR ATMOSFÉRICO
As médias das pressões de ruptura no grupo controle e no grupo GP não
apresentaram diferença significante entre si, e foram semelhantes aos dados
encontrados por FUSCO et al., 2006 em relação ao grupo GP. Já as médias de
pressão de ruptura do grupo GV foi significativamente menor que os grupos
controle e GP, porém quando comparados aos dados da pressão de ruptura das
gastrorrafias nos estudos de SANTOS et al., 2006 e VALE et al., 2006 elas foram
equivalentes.
5.8 AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA
O processo de cicatrização que se inicia com a reação inflamatória é um
tema de interesse permanente em cirurgia devido à utilização de suturas,
ligaduras ou adesivos biológicos como forma de aproximação dos tecidos; um
dos principais critérios a ser observado é a intensidade da reação tecidual
induzida pelo fio, uma vez que a resposta inflamatória excessiva pode
comprometer o processo de cicatrização (SANTOS et al., 2006). O método
histológico é utilizado com grande frequência como meio de avaliação da
evolução da cicatrização das anastomoses. Embora tenha seu valor
questionável pela subjetividade na sua obtenção, em mãos experientes e sendo
submetido à padronização dos achados em índices de intensidade o método
histológico pode ser de grande valor na avaliação do processo cicatricial
(VIZOTTO JÚNIOR et al., 2003). Da mesma forma como proposto por VIZOTTO
JÚNIOR et al, 2003 foi utilizado neste estudo parâmetro histológico com
atribuição de índices de intensidade aos achados histológicos. Na presente
pesquisa, notou-se que apesar das variáveis, infiltrado neutrofílico, edema,
tecido de granulação e fibrose serem mais evidentes no grupo GV não houve
diferença na fase de cicatrização em relação do grupo GP, estando ambos
classificados na fase subaguda do processo de cicatrização. Estes dados são
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semelhantes aos encontrados nos grupos controles dos trabalhos de SANTOS
et al., 2006 e VALE et al., 2006 ao estudarem a cicatrização da gastrorrafia em
ratos. No trabalho de MARTÍN et al., 2102 ao avaliar as alterações histológicas
tardias, após 16 semanas de pós-operatório, da gastrectomia vertical em ratos
foi possível identificar uma hiperplasia glandular difusa na mucosa gástrica,
porém estes achados não foram encontrados no presente estudo.

5.9 ESTUDOS CLÍNICOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Atualmente os estudos envolvendo seres humanos já demonstram que
a cirurgia bariátrica é a forma mais efetiva de tratamento da obesidade mórbida
(CHANG et al., 2014). Nos últimos anos a segurança, efetividade e eficácia da
gastrectomia vertical como procedimento único (GAGNER et al., 2009; GAGNER
et al.; 2013; ROSENTHAL, 2012) vem sendo comparada ao do by-pass gástrico
no tratamento e controle da obesidade mórbida e doenças associadas. Duas
meta-análises publicadas comparam a efetividade da gastrectomia vertical com
a do by-pass gástrico no controle do diabetes mellitus tipo 2 em humanos. Um
estudo com 27 trabalhos e 673 pacientes realizada por GILL et al., 2010 com o
objetivo de avaliar os efeitos da gastrectomia vertical no diabetes mellitus tipo 2
demonstrou que com seguimento médio de 13.1 meses, o diabetes em 66.2%
dos pacientes havia sido controlado, 26.9% obtiveram melhor controle e 13,1%
permaneceram estáveis. A média de redução da glicemia sérica e da
hemoglobina glicada foi na ordem de -88,2 mg/dl e -1,7%, respectivamente. Já
no estudo de YIP, PLANK e MURPHY, 2013 não foi possível identificar diferença
significante no controle do diabetes entre os pacientes submetidos a
gastrectomia vertical ou ao by-pass gástrico. Neste estudo foi realizado a
avaliação de 33 trabalhos envolvendo 1375 pacientes e ficou demonstrado que,
no segmento de 36 meses do pós-operatório, o controle do diabetes havia
ocorrido em 81% dos pacientes do by-pass gástrico e em 80% dos pacientes da
gastrectomia vertical. Porém em relação a plicatura gástrica, apesar de ainda
não ser reconhecida como técnica de cirurgia bariátrica para seres humanos, já
podem ser encontrados alguns estudos com séries de casos (ATLAS et al., 2013;
BREATHAUER et al., 2011; GEBELLI et al., 2011; KOURKOULOS et al., 2012;
RAMOS et al., 2010; e TALEBPOUR et al., 2012) que demonstram sua utilização
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como técnica restritiva alternativa e mais barata nos casos de obesidade
mórbida. Entretanto apesar de não proporcionar linhas de ressecção gástrica,
apresenta taxas semelhantes de complicações perioperatórias em relação ás
fístulas e menor efetividade no emagrecimento dos pacientes.
Não deve-se comparar os achados experimentais de uma espécie para
outra, ao extrapolar achados de estudos experimentais para aplicabilidade
clínica imediata. Necessita-se ensaios clínicos semelhantes para adequação
técnica. O presente estudo identificou a superioridade da gastrectomia vertical
em relação a plicatura gástrica na promoção da perda de peso, da homeostase
glicêmica e do metabolismo lipídico em ratos wistar com obesidade induzida por
dieta de cafeteria. Assim o estímulo da utilização de modelos experimentais para
a pesquisa encontra-se na possibilidade de estudos controlados e com distúrbios
metabólicos previamente planejados de afecções semelhantes aos ocorridos em
humanos. Portanto, o perfil de estudo utilizado nesta pesquisa está entre os
mais validados para entender os mecanismos fisiopatológicos da obesidade e
das alterações morfofuncionais pós-operatórias da cirurgia bariátrica. Como a
obesidade é uma doença crônica, neuroquímica e recidivante, somente com
esses estudos tem-se a oportunidade de avaliar e propor os melhores
tratamentos de longo prazo e com maiores benefícios para os pacientes
portadores desta afecção tão incidente. Entretanto alguns estudos no futuro
deverão ser executados para complementar o entendimento do efeito da
gastrectomia vertical e da plicatura gástrica em ratos wistar com obesidade
induzida pela dieta de cafeteria, entre eles: o estudo da expressão
imunohistoquímica das células produtoras de grelina no pós-operatório nos seus
outros sítios de produção, os efeitos da redução sérica da grelina na expressão
hipotalâmica dos seus receptores e a busca de um antagonista da ação periférica
ou central da grelina.
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6 CONCLUSÕES
Os resultados obtidos neste estudo permitem chegar às seguintes
conclusões em ratos machos com obesidade induzida por dieta em cafeteria:
a.

a gastrectomia vertical é mais efetiva na diminuição do peso

corporal pós-operatório que a plicatura gástrica em ratos mantidos com dieta de
cafeteria em pós-operatório;
b.

a gastrectomia vertical e a plicatura gástrica reduziram de maneira

semelhante os níveis de glicemia e aspartato-aminotransferase no 21º dia de
pós-operatório. Os níveis séricos de insulina, alanina-aminotransferase, HDL
colesterol, colesterol total, triglicerídeos e a grelina sérica foram significativamente menores na gastrectomia vertical em relação a plicatura gástrica.
c.

o grau de aderências intra-abdominais foi semelhante nos grupos

GP e GV. A pressão de ruptura gástrica no teste de resistência a insuflação de
ar atmosférico é significativamente menor na gastrectomia vertical.
d.

não há diferença nas alterações histológicas em relação ao grau de

inflamação entre a plicatura gástrica e a gastrectomia vertical.
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APÊNDICE 1 – PROCESSAMENTO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO
DAS LÂMINAS HISTOLÓGICAS DO ESTÔMAGO
O estômago de todos os animais do estudo foi coletado e o
processamento foi realizado após a fixação em formol tamponado a 10% e
clivagem do material. Após procedeu-se a desidratação gradativa em série
crescente de álcool etílico, com trocas de hora em hora, conforme a sequência:
70º, 80º, 90º, 96º até o fim do dia, quando então se deixou, o material, no álcool
100º durante toda à noite. No dia seguinte à desidratação, o material foi lavado
com xilol por 30 minutos. Trocou-se novamente o xilol, permanecendo por mais
30 minutos dentro da estufa a 48ºC. De hora em hora se fez a troca da parafina
de baixo ponto de fusão (46ºC-48ºC), totalizando 3 horas. Repetiu-se este
procedimento, porém com a parafina de alto ponto de fusão (56ºC-58ºC). Para o
emblocamento do material procedeu-se o corte longitudinal em fôrma
apropriada, despejando-se, em seguida, parafina de emblocamento (parafina de
alto ponto de fusão misturada com 10% de cera de abelha). Para o corte no
micrótomo efetuou-se secções de espessura de 5µm, colocando-as sobre a
superfície de água morna para completa distensão do material. A película
sobrenadante foi capturada com uma lâmina de vidro através de aderência.
Esperou-se secar, quando então se removeu o excesso de parafina para iniciar
a coloração com hematoxilina-eosina. Finalizou-se com a montagem da lamínula
sobre o tecido na lâmina, obedecendo-se o tempo de secagem mínimo de 8
horas. Após a limpeza da lâmina a mesma foi identificada conforme seu grupo.
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APÊNDICE 2 – VARIAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO DE
INDUÇÃO DA OBESIDADE POR DIETA DE CAFETERIA: GRUPO
CONTROLE

Animal/peso
em gramas

INICIAL

7º DIA

14º DIA

21º DIA

28º DIA

RATO 1C

235.9

283.47

308.73

322.45

324.04

RATO 4C

235.8

284.03

299.56

329.12

337.6

RATO 7C

228.6

253.91

280.71

297.1

298.18

RATO 10C

237.3

273.11

302.28

327.45

338.17

RATO 13C

236.9

265.94

281.33

308.15

309.58

RATO 16C

227.8

255.71

274.7

286.75

301.44

RATO 19C

243.6

261.8

276.84

297.37

319.8

RATO 22C

224.7

238.74

264.74

291.1

292.51

MÉDIA

233.82

264.58

286.11

307.43

315.16

DP±

6.23

15.48

15.48

16.90

17.54

NOTA: C – grupo controle; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 3 – VARIAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO DE
INDUÇÃO DA OBESIDADE POR DIETA DE CAFETERIA: GRUPO GP

Animal/peso
em gramas

INICIAL

7º DIA

14º DIA

21º DIA

28º DIA

RATO 2GP

228.5

263.9

275.16

291.08

316.83

RATO 5GP

229.3

245.4

264.46

293.23

296.78

RATO 8GP

245.5

267.62

293.8

323.02

350.91

RATO 11GP

245.4

269.33

283.6

298.7

300.58

RATO 14GP

223

239.37

252.29

263.82

285.78

RATO 17GP

235.9

278.19

305.5

325.21

338.84

RATO 20GP

231.9

246.92

260.88

289.2

296.33

RATO 23GP

228.8

258.23

282.04

304

311.59

RATO 25GP

224.4

262.17

290.95

320.28

331.56

RATO 27GP

222.2

254.64

273.68

286.36

311.92

MÉDIA

231.49

258.57

278.23

299.49

314.11

DP±

8.42

12.09

16.27

19.23

20.79

NOTA: GP – grupo plicatura gástrica; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 4 – VARIAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO DE
INDUÇÃO DA OBESIDADE POR DIETA DE CAFETERIA: GRUPO GV

Animal/peso
em gramas

INICIAL

7º DIA

14º DIAº

21º DIA

28º DIA

RATO 3GV

225.3

246.33

275.46

302.71

322.06

RATO 6GV

238.2

286.02

309.59

326.17

301.16

RATO 9GV

236.1

259

286.66

302.43

315.61

RATO 12GV

225.9

259.34

272.12

287.07

314

RATO 15GV

229.6

265.66

285.74

304.85

328.34

RATO 18GV

239.8

289.57

310.74

339.44

316.76

RATO 21GV

241.3

261.7

280.78

297.13

321.5

RATO 24GV

241.7

276.63

301.72

325.15

321.5

RATO 26GV

244.3

294.33

311.08

324.13

328.58

RATO 28GV

234.9

252.26

281.49

301.95

318.74

MÉDIA

235.71

269.08

291.53

311.10

318.82

DP±

6.72

16.54

15.23

16.46

7.89

NOTA: GV – grupo gastrectomia vertical; DP- desvio-padrão.
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APÊNDICE 5 – AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DO PÓS-OPERATÓRIO
IMEDIATO: GRUPO CONTROLE

Parâmetro Glicemia
animal
mg/dl

Insulina
ng/ml

AST
mg/dl

ALT
mg/dl

HDL
mg/dl

Colesterol
mg/dl

Triglicerídeos
mg/dl

Grelina
ng/ml

RATO 1C

270

0.46

128

66

59

73

173

1.39

RATO 4C

245

0.47

115

65

44

65

194

1.06

RATO 7C

298

0.51

117

56

39

65

169

1.38

RATO 10C

256

0.48

137

50

41

68

193

1.19

RATO 13C

281

0.52

143

67

51

67

176

1.41

RATO 16C

251

0.49

106

56

62

72

200

1.22

RATO 19C

258

0.55

119

62

42

68

178

1

RATO 22C

309

0.53

119

59

54

65

184

1.47

0.50
0.03

123
12.20

60.12
5.93

49
8.75

67.87
3.13

183.37
11.21

1.26
0.17

Média
DP±

271
23.12

NOTA: C – grupo controle; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 6 – AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DO PÓS-OPERATÓRIO
IMEDIATO: GRUPO GP

Parâmetro

Glicemia

Insulina

AST

ALT

HDL

Colesterol

Triglicerídeos

Grelina

animal

mg/dl

ng/ml

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

ng/dl

RATO 2GP

269

0.55

128

66

59

73

173

1.39

RATO 5GP

236

0.51

105

65

44

65

194

1.06

RATO 8GP

274

0.48

117

56

58

65

169

1.38

RATO 11GP

261

0.56

137

50

48

68

193

1.19

RATO 14GP

289

0.48

143

67

51

67

176

1.41

RATO 17GP

269

0.58

122

59

54

68

190

1.21

RATO 20GP

256

0.39

123

58

51

59

201

1.19

RATO 23GP

249

0.41

106

56

62

65

200

1.22

RATO 25GP

263

0.5

119

62

50

68

178

1

RATO 27GP

339

0.49

119

59

54

65

184

1.47

Média

270.5

0.49

121.9

59.8

53.1

66.3

185.8

1.25

DP±

28.00

0.06

11.97

5.28

5.44

3.56

11.42

0.15

NOTA: GP – grupo plicatura gástrica; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 7 – AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DO PÓS-OPERATÓRIO
IMEDIATO: GRUPO GV

Parâmetro

Glicemia

Insulina

AST

ALT

HDL

Colesterol

Triglicerídeos

Grelina

animal

mg/ml

ng/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

ng/ml

RATO 3GV

273

0.52

127

69

60

75

181

1.26

RATO 6GV

268

0.53

125

66

62

76

196

1.01

RATO 9GV

265

0.49

132

68

65

73

165

1.4

RATO 12GV

246

0.52

103

61

49

66

189

1.17

RATO 15GV

289

0.62

123

59

61

64

168

1.25

RATO 18GV

263

0.45

135

55

49

69

185

1.09

RATO 21GV

275

0.46

138

64

49

69

175

1.81

RATO 24GV

249

0.49

133

65

59

78

199

1.03

RATO 26GV

289

0.51

129

58

52

71

169

1.52

RATO 28GV

299

0.47

121

63

55

66

189

1

Média

271.6

0.50

126.6

62.8

56.1

70.7

181.6

1.25

DP±

17.21

0.04

9.89

4.51

6.06

4.71

11.99

0.26

NOTA: GV – grupo gastrectomia vertical; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 8 – VARIAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO: GRUPO CONTROLE

Animal

Peso Inicial

7º dia

14º dia

21º dia

RATO 1C

324.04

304.09

321.05

327.17

RATO 4C

337.6

315.07

331.05

341.85

RATO 7C

298.18

272.02

289.02

297.67

RATO 10C

338.17

330.05

339.98

337.52

RATO 13C

309.58

297.06

303.22

311.16

RATO 16C

301.44

288.35

297.25

303.88

RATO 19C

319.8

299.03

317.45

316.66

RATO 22C

292.51

284.01

275.11

307.41

Média

315.16

298.71

309.26

317.91

DP±

17.54

18.19

21.97

16.06

Peso em gramas

NOTA: C – grupo controle; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 9 – VARIAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO PÓSOPERATÓRIO: GRUPO GP

Animal

Inicial

7º dia

14º dia

21º dia

RATO 2GP

316.83

269.26

252.59

246.4

RATO 5GP

296.78

281.7

263.58

239.25

RATO 8GP

350.91

300.33

284.87

259.65

RATO 11GP

300.58

273.69

256.87

237.25

RATO 14GP

285.78

261.35

242.84

229.52

RATO 17GP

338.84

300.99

288.98

207.22

RATO 20GP

296.33

279.51

244.38

228.38

RATO 23GP

311.59

298.64

251.57

245.66

RATO 25GP

331.56

299.32

268.21

248.32

RATO 27GP

311.92

297.26

255.37

249.99

MÉDIA

314.11

286.20

260.92

239.16

DP±

20.79

14.88

15.72

14.71

Peso em gramas

NOTA: GP – grupo plicatura gástrica; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 10 – VARIAÇÃO DO PESO CORPORAL NO PERÍODO
PÓS-OPERATÓRIO: GRUPO GV

Animal

Inicial

7º dia

14º dia

21º dia

RATO 3GV

322.06

302.28

287.23

215.67

RATO 6GV

301.16

305.41

269.52

210.56

RATO 9GV

315.61

299.22

259.21

213.59

RATO 12GV

314

297.84

251.88

207.55

RATO 15GV

328.34

303.14

244.78

209.06

RATO 18GV

311.7

309.22

235.66

212.55

RATO 21GV

316.76

288.01

212.99

197.32

RATO 24GV

321.5

301.51

274.29

227.91

RATO 26GV

328.58

308.84

279.79

226.33

RATO 28GV

318.74

300.25

267.68

219.23

MÉDIA

317.84

301.57

258.30

213.97

DP±

8.12

6.09

22.50

9.03

Peso em gramas

NOTA: GV – grupo gastrectomia vertical; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 11 – AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DO 21º DIA DE PÓSOPERATÓRIO: GRUPO CONTROLE

Parâmetro
animal
RATO 1C

Glicemia
mg/ml

Insulina
ng/ml

AST
mg/ml

ALT
mg/ml

Triglicerídeos
mg/ml

Grelina
ng/ml

265

0.81

119

63

55

66

165

1.35

RATO 4C

239

0.89

114

61

43

61

185

1

RATO 7C

289

0.14

101

49

51

59

185

1.21

RATO 10C

235

0.06

112

49

55

55

189

1.16

RATO 13C

277

0.28

135

59

49

53

169

1.23

RATO 16C

249

0.18

115

48

60

62

195

1.9

RATO 19C

251

0.69

109

55

47

56

177

1.1

RATO 22C

295

0.74

120

48

49

49

181

1.24

Média
DP±

262.5
22.67

0.47
0.34

115.62
9.85

54
6.30

51.12
5.35

57.62
5.44

180.75
10.05

1.27
0.27

NOTA: C – grupo controle; DP – desvio-padrão.

HDL Colesterol
mg/ml
mg/ml
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APÊNDICE 12 – AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DO 21º DIA DE PÓSOPERATÓRIO: GRUPO GP

Parâmetro

Glicemia

Insulina

AST

ALT

HDL

Colesterol

Triglicerídeos

Grelina

Animal

mg/ml

ng/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

ng/

RATO 2GP

239

0.28

99

51

42

69

177

0.85

RATO 5GP

207

0.34

95

54

49

68

167

0.75

RATO 8GP

241

0.33

103

61

46

66

184

0.98

RATO 11GP

212

0.25

97

50

45

56

181

1.09

RATO 14GP

252

0.34

122

49

44

65

185

0.79

RATO 17GP

220

0.3

127

57

44

57

177

0.74

RATO 20GP

219

0.74

113

47

46

61

181

1.06

RATO 23GP

245

0.31

125

46

42

62

166

1.02

RATO 25GP

223

0.34

99

52

52

69

164

0.83

RATO 27GP

228

0.32

111

51

42

59

174

0.75

Média

228

0.35

109.1

51.8

45.2

63.2

175.6

0.88

DP±

14.97

0.13

12.22

4.54

3.25

4.89

7.63

0.13

NOTA: GP – grupo plicatura gástrica; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 13 – AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DO 21º DIA DE PÓSOPERATÓRIO: GRUPO GV

Parâmetro

Glicemia

Insulina

AST

ALT

HDL

Colesterol Triglicerídeos

Animal

mg/ml

ng/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

mg/ml

ng/ml

RATO 3GV

205

0.3

103

42

40

55

155

0.59

RATO 6GV

230

0.25

93

49

39

54

152

0.41

RATO 9GV

214

0.26

119

46

43

55

165

0.42

RATO 12GV

211

0.28

91

49

46

60

117

0.56

RATO 15GV

228

0.27

103

39

42

59

119

0.55

RATO 18GV

230

0.27

118

49

43

57

128

0.41

RATO 21GV

212

0.31

101

41

39

53

158

0.58

RATO 24GV

222

0.26

109

37

37

56

132

0.45

RATO 26GV

224

0.3

98

45

32

57

157

0.43

RATO 28GV

221

0.26

97

58

47

56

150

0.59

Média

219.7

0.27

103.2

45.5

40.8

56.2

143.3

0.49

DP±

8.75

0.02

9.57

6.15

4.41

2.14

17.56

0.08

NOTA: GV – grupo gastrectomia vertical; DP – desvio-padrão.

Grelina
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APÊNDICE 14 – AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA PELA ESCALA DE
NAIR NO 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO: GRUPO CONTROLE

Animal

Escala de NAIR

RATO 1C

2

RATO 4C

1

RATO 7C

1

RATO 10C

1

RATO 13C

1

RATO 16C

1

RATO 19C

1

RATO 22C

1

MÉDIA
DP±

1.12
0.35

NOTA: C – grupo controle; DP – desvio – padrão.
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APÊNDICE 15 – AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA PELA ESCALA DE
NAIR NO 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO: GRUPO GP

Animal

Escala de NAIR

RATO 2GP

1

RATO 5GP

2

RATO 8GP

1

RATO 11GP

1

RATO 14GP

2

RATO 17GP

1

RATO 20GP

2

RATO 23GP

1

RATO 25GP

1

RATO 27GP

0

MÉDIA

1.2

DP±

0.6

NOTA: GP – grupo plicatura gástrica; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 16 – AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA PELA ESCALA DE
NAIR NO 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO: GRUPO GV

Animal

Escala de NAIR

RATO 3GV

1

RATO 6GV

1

RATO 9GV

1

RATO 12GV

2

RATO 15GV

2

RATO 18GV

1

RATO 21GV

2

RATO 24GV

1

RATO 26GV

0

RATO 28GV

2

MÉDIA
DP±

1.3
0.6

NOTA: GV – grupo gastrectomia vertical; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 17 – TESTE DE INSUFLAÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO NO
21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO: GRUPO CONTROLE

Animal

Pressão de ruptura (mmHg)

RATO 1C

145.2

RATO 4C

141.3

RATO 7C

144.7

RATO 10C

146.2

RATO 13C

143

RATO 16C

147.2

RATO 19C

145.9

RATO 22C

144.2

Média
DP±

144.71
1.88

NOTA: C – grupo controle; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 18 – TESTE DE INSUFLAÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO NO
21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO: GRUPO GP

Animal

Pressão de ruptura (mmHg)

RATO 2GP

139.4

RATO 5GP

143.4

RATO 8GP

141.2

RATO 11GP

138.7

RATO 14GP

140.2

RATO 17GP

140.5

RATO 20GP

139.3

RATO 23GP

138.7

RATO 25GP

140.9

RATO 27GP

138.8

Média

140.11

DP±

1.40

NOTA: GP – grupo plicatura gástrica; DP – desvio-padrão.
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PÊNDICE 19 – TESTE DE INSUFLAÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO NO
21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO: GRUPO GV

Animal

Pressão de ruptura (mmHg)

RATO 3GV

129.6

RATO 6GV

135.4

RATO 9GV

127.8

RATO 12GV

133.2

RATO 15GV

128.7

RATO 18GV

119.8

RATO 21GV

117.6

RATO 24GV

116.23

RATO 26GV

114.2

RATO 28GV

109.5

Média

123.20

DP±

8.82

NOTA: GV – grupo gastrectomia vertical; DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 20 – AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA PELO ÍNDICE DE
HISTOLÓGICO DE INFLAMAÇÃO NO 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO:
GRUPO CONTROLE

Parâmetro

Neutrófilos

Edema

Congestão

MONO

GRAN

FIBROSE

SOMA

RATO 1C

0

0

0

2

0

1

3

RATO 4C

0

0

0

2

0

1

3

RATO 7C

0

1

0

3

0

0

4

RATO 10C

0

0

0

2

0

0

2

RATO 13C

0

0

1

2

0

0

3

RATO 16C

0

0

1

2

0

0

3

RATO 19C

-1

2

0

3

0

0

4

RATO 22C

0

1

0

2

1

0

4

Média

-0.125

0.5

0.25

2.25

0.125

0.25

3.25

DP±

0.35

0.75

0.46

0.46

0.35

0.46

0.70

Animal

NOTA: C – grupo controle; MONO – monoformonucleares; GRAN – granulócitos; DP – desviopadrão.
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APÊNDICE 21 – AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA PELO ÍNDICE DE
HISTOLÓGICO DE INFLAMAÇÃO NO 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO:
GRUPO GP

Animal
RATO 2GP

Neutrófilos

Edema

Congestão

MONO

GRAN

FIBROSE

SOMA

0

0

0

2

0

1

3

RATO 5GP

0

0

0

2

0

1

3

RATO 8GP

0

1

-3

1

1

0

0

RATO 11GP

-1

1

-3

3

0

0

0

RATO 14GP

0

2

-3

2

0

0

1

RATO 17GP

-2

2

2

1

1

1

5

RATO 20GP

-1

0

1

2

0

1

3

RATO 23GP

-1

0

1

3

0

0

3

RATO 25GP

-1

0

0

3

0

0

2

RATO 27GP

0

1

0

2

1

0

4

Média
DP±

-0.6
0.69

0.7
0.82

-0.5
1.84

2.1
0.73

0.3
0.48

0.4
0.51

2.4
1.64

NOTA: GP – grupo plicatura gástrica; MONO – monoformonucleares; GRAN – granulócitos;
DP – desvio-padrão.
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APÊNDICE 22 – AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA PELO ÍNDICE DE
HISTOLÓGICO DE INFLAMAÇÃO NO 21º DIA DE PÓS-OPERATÓRIO:
GRUPO GV

Animal
RATO 3GV

Neutrófilos

Edema

Congestão

MONO

GRAN

FIBROSE

SOMA

-3

-2

-1

2

0

1

-3

RATO 6GV

-3

-2

-1

2

0

1

-3

RATO 9GV

0

1

-3

1

1

1

1

RATO 12GV

-1

1

-3

3

0

1

1

RATO 15GV

0

0

-3

2

0

1

0

RATO 18GV

-2

2

2

1

1

1

5

RATO 21GV

-1

0

1

2

1

0

3

RATO 24GV

-1

0

1

2

1

0

3

RATO 26GV

-1

0

0

2

0

0

1

RATO 28GV

0

1

0

2

1

0

4

Média
DP±

-1.2
1.13

0.1
1.28

-0.7
1.82

1.9
0.56

0.5
0.52

0.6
0.51

1.2
2.69

NOTA: GV – grupo gastrectomia vertical; MONO – monoformonucleares; GRAN – granulócitos;
DP – desvio-padrão.
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