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RESUMO 
 
 
Lopes GS. Efeitos do dispositivo temporário de exclusão duodenojejunal 
sobre o esvaziamento gástrico de pacientes obesos e diabéticos tipo 2 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
INTRODUÇÃO: Obesidade é, hoje, considerada uma pandemia, com cerca de 
500 milhões de obesos no mundo, com cerca de 2,8 milhões de mortes por 
ano. A cirurgia de bypass gástrico é um importante tratamento para obesidade, 
porém, não é isenta de riscos. O dispositivo temporário de exclusão duodeno 
jejunal – DTED (EndoBarrier Gastrointestinal Liner® GIDynamics, Inc. 
Lexington, MA), apresenta-se como uma nova forma de tratamento 
endoscópico da obesidade. Apesar dos bons resultados, os mecanismos de 
ação do DTED ainda não foram estudados, podendo as alterações humorais e 
do esvaziamento gástrico promovidas, ser os principais responsáveis pelos 
resultados obtidos. OBJETIVO: Estudar as alterações promovidas pelo DTED 
no esvaziamento gástrico, e a relação destas alterações com os resultados 
clínicos de perda de peso e controle do diabetes tipo 2. MÉTODOS: Vinte e 
cinco obesos e com diabetes tipo 2, que fizeram uso do DTED por período 
mínimo de 16 semanas e máximo de 24 semanas, realizaram teste de 
esvaziamento gástrico cintilográfico, antes, durante a 16ª semana de uso e 
após 4 semanas de retirada do DTED. Foram obtidas medidas de peso e 
hemoglobina glicada. As médias e desvio-padrão de retenção gástricas foram 
obtidas e comparadas entre os três exames realizados, e, após, comparados 
entre os pacientes que obtiveram e os que não obtiveram melhora no 
parâmetro clínico selecionado (perda de peso maior que 10%, e hemoglobina 
glicada menor que 7%). Também se avaliou subjetivamente a sensação de 
saciedade e quantidade de alimento ingerido durante a 16ª semana de uso do 
dispositivo. RESULTADOS: Quando avaliadas médias de retenção, nota-se 
que, na 16ª semana de uso, há maior retenção para a primeira, segunda e 
quarta horas quando comparados ao baseline (1ª h 74 ± 16,3 % p=0,001, 2ª h 
45 ± 25% p<0,001; 4ª 15 ± 15,8% p<0,001). Não há diferença estatística entre 
as retenções na 16ª semanas entre os pacientes que atingiram e os que não 
atingiram o controle do diabetes (p=0,73), entre os que perderam mais de 10% 
de peso e os que não perderam (p=0,275). Durante a 16ª semana de uso, 23 
pacientes (92%) referiram maior sensação de saciedade precoce e maior 
saciação, e todos referiram comer em menor volume de em relação ao período 
prévio à colocação do dispositivo. CONCLUSÕES: O DTED causa lentificação 
no esvaziamento gástrico, reversível após sua retirada, porém esta alteração 
no esvaziamento gástrico, mesmo sendo sintomática, com aumento de 
saciedade e saciação, e com diminuição do volume de alimento ingerido, não 
tem relação com a perda de peso e melhora do diabetes. 
 
Descritores: Esvaziamento gástrico; Endoscopia do sistema digestório; 
Diabetes mellitus tipo 2/cintilografia; Obesidade; Duodeno/cirurgia; 
Cintilografia. 



ABSTRACT 

 

 

Lopes GS. Effects of temporary duodenojejunal exclusion device on Gastric 
Emptying of obese and type 2 diabetic patients [thesis]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
INTRODUCTION: Obesity is now considered a pandemic, with about 500 
million obese worldwide, with about 2.8 million deaths per year. The gastric 
bypass surgery is an important treatment for obesity, however, not without 
risks. The temporary duodenal jejunal exclusion device - DTED (EndoBarrier 
® Gastrointestinal Liner GIDynamics, Inc. Lexington, MA), presents itself as 
a new form of endoscopic treatment of obesity. Despite the good results, the 
mechanisms of action of DTED have not been studied, and the humoral 
changes and changes in gastric emptying promoted by the device maybe are 
the main mechanisms of action of the device. OBJECTIVE: To study the 
changes introduced by DTED in gastric emptying, and the relationship of 
these changes with clinical outcomes of weight loss and control of type 2 
diabetes. METHODS: Twenty five obese patients with type 2 diabetes who 
used the DTED for a minimum of 16 weeks and maximum 24 weeks 
underwent a scintigraphic gastric emptying test, before, during the 16th week 
of treatment and after 4 weeks of withdrawal the DTED. Measurements of 
weight, glycated hemoglobin were obtained. The mean and standard 
deviation of gastric retention were obtained and compared between the three 
tests, and after, compared between patients who were and those who 
showed no improvement in selected clinical parameters (weight loss greater 
than 10%, and lower glycated hemoglobin 7%). Also, a subjective evaluation 
of the feeling of satiety and amount of food ingested during the 16 weeks of 
device use was done. RESULTS: When evaluated average retention , we 
note that in the 16th week of use there is greater retention for the first, 
second and fourth hour compared to baseline (1st h 74 ± 16.3 % p = 0.001, 
2nd h 45 ± 25 % p < 0.001 4th 15.8 ± 15 %, p < 0.001). There is no statistical 
difference among patients who achieved and those who have not reached 
the control of diabetes (p = 0.73) or among those who lost more than 10 % 
by weight and not lost (p = . 0.275) during the 16th week of treatment , 23 
patients (92%) reported greater sense of early satiety and satiation greater, 
and all reported eating less volume of food in relation to the period prior to 
devide placement. CONCLUSIONS: The DTED cause delay in gastric 
emptying, reversible after withdrawal, though this change in gastric emptying, 
even being symptomatic with increased satiety and satiation , decreasing the 
volume of food ingested , has no relation to weight loss and improved 
diabetes. 
 
Descriptors: Gastric emptying; Endoscopy, digestive system; Diabetes 
mellitus, type 2/radionuclide imaging; Obesity; Duodenum/surgery; 
Radionuclide imaging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A obesidade e o sobrepeso, definidos como índice de massa corpórea 

(IMC) entre 25 e 30 kg/m2 para este e maior que 30 kg/m2 para aquele, são, 

hoje, considerados como a quinta causa de morte no mundo, com cerca de 

2,8 milhões de mortes de adultos por ano.1 

Dados mundiais recentes apontam cerca de 1,4 bilhão de adultos 

maiores de 20 anos estão com sobrepeso e, destes, cerca de 300 milhões 

de mulheres e 200 milhões de homens com obesidade.1 No Brasil, dados da 

pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 2011), comparadas à mesma 

pesquisa de 2006, demonstra o aumento da prevalência do sobrepeso de 

42,7% para 48,5%, e da obesidade, de 11,4, para 15,8%. A pesquisa ainda 

demonstra que a incidência do excesso de peso aumenta com a idade, 

atingindo cerca de 30% da população entre 18 e 24 anos, saltando para 

quase 63% na idade entre 35 e 45 anos.2 

Recente metanálise comprova a já conhecida relação do sobrepeso e 

obesidade com outras doenças, também conhecidas como comorbidades. O 

achado mais importante é a associação entre obesidade e a presença de 

Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). Em mulheres com obesidade, o risco 

relativo de desenvolver DMT2 é 12,4, sendo de 3,92 para o sobrepeso. 

Porém, outras doenças também se relacionam com o excesso de peso, 

como neoplasias (colorretal, pâncreas e rim), doenças cardiovasculares 
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(hipertensão, acidente vascular cerebral e coronariopatias) e outras com 

diminuição da qualidade de vida do paciente (apneia do sono e 

orteoartrose).3 Os gastos estimados com o tratamento da obesidade e 

doenças correlatas podem chegar a 57 bilhões de dólares nos Estados 

Unidos, e cerca de 1,5 bilhão de reais no Brasil, destes, 600 milhões 

provenientes de recursos públicos.4,5 

Atualmente, o excesso de peso tem sido caracterizado como 

pandemia, e, assim, muito esforço vem sendo aplicado na tentativa de seu 

tratamento ideal. Basicamente, a obesidade é caracterizada como um 

desbalanço entre a ingesta calórica e o gasto energético, levando ao 

acúmulo lipídico. Baseado nesta prerrogativa, o princípio básico do 

tratamento, e coadjuvante de todos os outros tipos de tratamento da 

obesidade, são as mudanças de estilo de vida, alterações dietéticas e 

exercícios físicos. Porém, apesar de opção para quase todos os pacientes, 

tal abordagem isolada carece de bons resultados em longo prazo.6 A 

terapêutica farmacológica também é opção, porém, dispomos de poucas 

medicações específicas para o tratamento da obesidade, por vezes, 

utilizando-se medicações ansiolíticas associadas a mudanças de estilo de 

vida para se atingir o resultado de perda de peso. 

Neste cenário, a cirurgia bariátrica, principalmente a derivação gástrica 

em Y de Roux, vem se consolidando como uma importante ferramenta no 

tratamento do paciente obeso, com ótimos resultados em curto e longo 

prazos, com perda de peso sustentada e melhora das comorbidades, 

causando redução da mortalidade em longo prazo.7 Porém, a terapêutica 
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cirúrgica não é isenta de riscos, sendo relatada morbidade perioperatória de 

até 10% e de longo prazo em torno de 20 a 30%, com mortalidade estimada 

de até 2%.8 Em virtude destas complicações, são discutidas na literatura 

formas de diminuir a morbimortalidade da cirurgia bariátrica. A mudança da 

cirurgia aberta, para a via laparoscópica, foi uma importante evolução, com 

menor infecção de sítio cirúrgico, menor estadia hospitalar e retorno mais 

rápido às atividades habituais.9,10 

Outro fator discutido é a perda de peso pré-operatória. Sua indicação 

visa melhorar as condições cirúrgicas dos pacientes, melhorar as 

comorbidades e facilitar o campo cirúrgico (perda de gordura visceral e 

redução volumétrica do lobo esquerdo do fígado), visando, assim, a menores 

taxas de morbimortalidade e menor tempo cirúrgico, além de um teste pré-

operatório ao paciente para avaliar sua adesão às orientações da equipe. Os 

resultados da literatura são controversos, porém, em sua maioria, apoiam a 

hipótese de perda de peso pré-operatória, sendo indicada, idealmente, perda 

de cerca de 10% do peso do paciente.11-13 

Apesar de a cirurgia ser um método já consagrado, outras formas vêm 

sendo pesquisadas para o tratamento da obesidade. Assim, vêm ganhando 

terreno as modalidades endoscópicas, baseadas nas desejadas 

características de menor invasividade e de menor morbimortalidade. A 

colocação de balão intragástrico é a terapia endoscópica mais utilizada 

atualmente. Geralmente, se utiliza um balão de silicone preenchido com 

líquido, o qual é mantido no estômago por cerca de 6 meses. Os resultados 

demonstram boa tolerabilidade, e perda de peso estimada em cerca de 12% 
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do peso total, porém, sem dados concretos a longo prazo após a retirada do 

dispositivo.14 Já nas técnicas de restrição, dispõe-se de vários dispositivos, 

na maioria, ainda em desenvolvimento e testes, tendo em comum entre eles 

a tentativa de realizar, pela via endoscópica, tunelizações gástricas, 

mimetizando, assim, procedimentos cirúrgicos como a gastrectomia em 

manga ou a banda gástrica. Apesar de serem pouco invasivos, e, em sua 

maioria, procedimentos reversíveis, tais dispositivos não apresentam 

resultados adequados para serem admitidos como formas de tratamento 

primárias para a obesidade, mas podem vir a ser indicadas para pacientes 

com sobrepeso, em que não há indicação cirúrgica, ou como ponte para a 

cirurgia, em que seu uso, prévio à cirurgia, leva à melhora metabólica e 

perda de peso.15-17 

Neste cenário, desenvolveu-se uma técnica totalmente endoscópica, 

visando mimetizar o procedimento cirúrgico de derivação gástrica em Y de 

Roux, que consiste na implantação de um dispositivo metálico no bulbo 

duodenal, acoplado a uma manga de material plástico, derivando, assim, o 

alimento do estômago para o jejuno, evitando o contato proximal com as 

enzimas do suco pancreático e bile. Este dispositivo é conhecido como 

dispositivo temporário de exclusão duodenojejunal – DTED (EndoBarrier 

Gastrointestinal Liner® GIDynamics, Inc. Lexington, MA).14 

Os estudos clínicos iniciais mostraram a eficácia do dispositivo para 

perda de peso, com achado adicional de melhora de perfil glicêmico em 

alguns pacientes,18 sendo este achado confirmado posteriormente, em 

estudo randomizado.19 Foram demonstradas a eficácia e segurança do 
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dispositivo na perda de peso e controle metabólico, em estudos em que foi 

utilizado no pré-operatório de cirurgia bariátrica.20,21 

Em nosso meio, Moura e col.22 demonstraram bons resultados com o 

dispositivo em estudos de seis meses, com perda de 22% de excesso de 

peso, e queda de 1,5 % da hemoglobina glicada. Este mesmo autor publicou 

os resultados com o uso do dispositivo durante um ano23 para tratamento do 

DMT2 em obesos, com melhora expressiva do controle glicêmico dos 

pacientes, obtendo normalização da hemoglobina glicada em 73% dos 

pacientes. Posteriormente,24 pode, ainda, demonstrar que o uso de 

dispositivo, por período mínimo de 20 semanas, acarreta melhora da 

resistência insulínica e diminuição de risco cardiovascular, quando avaliados 

utilizando a relação triglicerídeos/lipoproteína de alta densidade (HDL) como 

marcador. 

Apesar dos bons resultados clínicos obtidos com o dispositivo 

temporário de exclusão duodeno jejunal, seu mecanismo de ação ainda não 

foi totalmente estudado. Tarnoff e cols.25 sugerem o papel preponderante do 

desvio duodeno jejunal obtido pelo dispositivo, para a resposta clínica, 

causando alteração da dinâmica hormonal gastrointestinal, semelhante ao 

observado na cirurgia de bypass gástrico. Este mesmo autor ainda refere 

vários pacientes com náusea e sensação de peso pós-prandial, sintomas 

estes que estariam relacionados à possível alteração no esvaziamento 

gástrico, gerando tais efeitos colaterais. 

A observação dos pacientes em uso do dispositivo em estudos 

posteriores demonstrou que tais pacientes, em sua maioria, apresentavam 
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sintomas de peso e plenitude pós-prandial e maior tempo sem ingestão 

alimentar, significando que o dispositivo também deveria apresentar alguma 

alteração na saciedade e ingestão alimentar, efeitos, talvez, secundários a 

uma alteração própria do dispositivo sobre o esvaziamento gástrico. Sabe-se 

que a distensão do estômago distal, associado à liberação de enterro-

hormônios após o esvaziamento gástrico, levam à saciação e saciedade.26 

Porém, até o momento, não dispomos de estudos que determinem a relação 

do DTED com o esvaziamento gástrico ou controle da ingesta alimentar. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Estudar as alterações do esvaziamento gástrico nos pacientes obesos 

e diabéticos tipo 2, durante e após o uso do dispositivo temporário de 

exclusão duodenojejunal (DTED), e a relação destas alterações com os 

resultados de perda de peso, controle do diabetes, e da ingestão alimentar 

nestes pacientes. 
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3  MÉTODOS 

 

 

3.1  Ética 

 

 

Este estudo foi elaborado e realizado no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), tendo 

sido submetido à avaliação e liberação do comitê de ética em pesquisa do 

(Aprovação pela CAPPesq em 11 de agosto de 2011, como parte do estudo 

0052/07 – Anexo A), que também monitorizou seu andamento e seus 

resultados. Todos os pacientes aceitaram participar do estudo, assinando 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

3.2  Inclusão e exclusão 

 

 

Inclusão 

 Idade ≥ 18 anos e ≤ a 65 anos; 

  IMC ≥ 35 kg/m²; 

 Diabetes tipo 2 com ou sem outras comorbidades; 

 Histórico de insucesso com métodos não cirúrgicos de redução de 

peso; 
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 Ter feito uso do DTED por um período mínimo de 16 semanas; 

 Possuir os dados antropométricos e laboratoriais necessários 

para a análise; 

 TCLE assinado. 

 

Exclusão: 

 Uso de anticoagulantes; 

 Anemia ferropriva; 

 Doença inflamatória intestinal; 

 Litíase de vias biliares; 

 Anomalias congênitas do trato gastrointestinal; 

 Gravidez; 

 Etilismo; 

 Sorologias positivas para Vírus da Imunodieficiência Humana ou 

Hepatite B ou C; 

 Retardo mental; 

 Uso de anti-inflamatórios; 

 Helicobater pylori positivo; 

 Uso de medicamentos para perda de peso; 

 Lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia ou outro distúrbio 

autoimune do tecido conjuntivo; 

 Ser participante de outra investigação clínica em andamento.  
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3.3 Preparo, avaliações programadas e seguimento dos pacientes 

 

 

Os candidatos foram avaliados previamente à colocação do dispositivo, 

com realização de ultrassonografia de abdômen, radiografia de tórax, 

medidas antropométricas (peso, altura e circunferência abdominal), análise 

laboratorial (hemograma, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, perfil 

lipídico e enzimas hepáticas). Também foi realizada endoscopia digestiva 

alta para avaliar a presença de Helicobater pylori por meio de método de 

urease e histológico. 

Os pacientes selecionados foram submetidos à colocação do DTED, 

com programação de uso desse por período máximo de 24 semanas, e 

mínimo de 16 semanas. 

Após a colocação, realizada em ambiente hospitalar, o paciente recebe 

alta no dia seguinte, caso estivesse assintomático e aceitando dieta hídrica. 

Neste dia, é orientado a manter uso de omeprazol na dose de 40 mg duas 

vezes ao dia até o fim do estudo, as drogas hipoglicemiantes eram 

suspensas (glibenclamida) ou diminuídas em 50% (metformina), e recebe 

informações sobre a dieta a seguir, inicialmente, líquida, por cerca de uma 

semana, seguida de dieta pastosa na semana seguinte, e, a partir deste 

ponto, dieta habitual. Tais orientações, além de receitas e orientações 

dietéticas gerais para diabéticos, constavam em caderno entregue aos 

pacientes no dia da alta, porém não eram acompanhados por profissional de 

nutrição, e não havia nenhuma contraindicação alimentar. 
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 Após a colocação do DTED, o paciente era avaliado semanalmente no 

primeiro mês, e, mensalmente, nos meses subsequentes. Nestes retornos, 

exames laboratoriais e medidas antropométricas eram obtidas, e os 

pacientes eram examinados e suas queixas avaliadas, sendo todas as 

informações transferidas ao prontuário da instituição. Os pacientes também 

possuíam o celular da coordenadora do estudo para atendimento em 

qualquer urgência ou necessidade.  

Na décima sexta semana de uso do dispositivo, os pacientes foram 

submetidos à endoscopia controle para avaliar o posicionamento do DTED e 

eventuais alterações assintomáticas.  

A retirada do dispositivo realizou-se nos pacientes que atingiram 24 

semanas de uso do DJBL, ou apresentaram alguma alteração em que foi 

necessária sua retirada antes de completado este período. 

Após cerca de 4 semanas da retirada, os pacientes retornavam para as 

últimas análises laboratoriais e antropométricas (Anexo C), finalizando o 

estudo, sendo, então, encaminhados aos ambulatórios de cirurgia da 

obesidade e endocrinologia para continuidade do acompanhamento. 

 

 

3.4 Descrição do dispositivo 

 

 

O Dispositivo Temporário de Exclusão Duodenojejunal (EndoBarrier 

Gastrointestinal Liner® GIDynamics, Inc. Lexington, MA) (Figura 1), é um 
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dispositivo concebido para ser implantado e retirado de forma totalmente 

endoscópica, mimetizando o fisiologia da cirurgia de bypass gástrico. É 

composto por duas estruturas distintas, unidas. A primeira (Figura 2) 

consiste em um anel de nitinol, semelhante a uma coroa, com cerca de três 

centímetros de comprimento, que fixa o dispositivo ao bulbo duodenal por 

meio de diminutas farpas (Figura 3), mantendo-o distendido (âncora) e 

permeável em seu centro, em que se acopla uma conduto de polímero 

plástico flexível, em forma de manga, com cerca de 60 centímetros de 

comprimento, que reveste o duodeno e porção inicial do jejuno. 

 

 

Figura 1 - Dispositivo Temporário de Exclusão Duodenojejunal (EndoBarrier 
Gastrointestinal Liner® GIDynamics, Inc. Lexington, MA). 
 
 



3 Métodos 16 

 
Figura 2 - Sistema de fixação. 

 
Figura 3 - Detalhe da farpa de fixação. 
 

 

Desta forma, o alimento que começou sua digestão no estômago, ao 

passar pelo piloro, flui através da manga, evitando, assim, o contato com as 

secreções bilipancreáticas, sendo que o processo de digestão continua 

apenas no jejuno. 

A âncora e a manga se encontram compactados em uma pequena 

cápsula, que é introduzida pela boca do paciente (sob anestesia geral), por 

meio de um sistema de implantação acoplado a esta cápsula, em que sob 

visão endoscópica (Figura 4) e controle radioscópico, o dispositivo é liberado 

e acoplado no bulbo duodenal, com posterior abertura da manga, e 

confirmação de sua potência e total distensão com solução radiopaca 

(Figura 5). Após a liberação, o sistema de implantação é retirado e o 

dispositivo é reavaliado para determinar seu posicionamento correto (Figura 

6).  
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Figura 4 - Introdução do DTED compactado por meio de auxílio de fio guia, e início de 
extensão da manga. 

 

 
Figura 5 - Manga do DTED totalmente estendida e liberação da âncora com fixação do 
dispositivo ao bulbo. 
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A retirada é realizada por endoscopia com sedação consciente, com 

controle radioscópico. Um sistema de retirada próprio (Figura 7) promove o 

colapso da âncora, com sua retirada por meio do estômago e esôfago, 

protegidos por um “cap” na ponta do endoscópio (Figuras 8 e 9). 

 

 
Figura 6 - DTED fixo e bem locado em bulbo duodenal. 

 

 

 
Figura 7 - Kit de retirada com “cap” e grasper. 
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Figura 8 - Colapso da âncora do DTED, acoplada ao “cap” do endoscópio. 

 
 
 

 
Figura 9 - Tração do conjunto DTED/endoscópio com sua retirada pela boca. 
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O dispositivo, seu sistema de implantação e retirada são patenteados e 

de propriedade da GIDynamics, Inc. Lexington, MA. 

 

 

3.5  Esvaziamento gástrico 

 

 

Para avaliar a motilidade gástrica, foi utilizado o exame de 

Esvaziamento Gástrico Cintilográfico com Enxofre coloidal 99m- Tc (EGC). 

Todos os exames foram realizados pelo setor de Medicina Nuclear do 

Instituto de Radiologia do HCFMUSP. 

Para a realização do EGC, inicialmente, é preparada a refeição 

radiomarcada. Para tal, utiliza-se o tecnécio radioativo (Tc-99m), recebido 

semanalmente em gerador de molibdênio-tecnécio, oriundo do Instituto de 

Pesquisa Energéticas e Nucleares de São Paulo (IPEN-USP). Este deve ser 

eluído para uma solução salina por meio do fluxo desta por uma coluna de 

molibdênio presente no gerador (Figura 10). Após eluição da solução salina 

contendo o isótopo, utiliza-se uma atividade de 0,5 a 1 mCi para marcação 

de coloide (estanho ou enxofre coloidal, neste estudo, foi utilizado o 

enxofre), formando o radiotraçador 99mTc-coloide (Figura 11), que irá, 

posteriormente, permitir que a substância radioativa se ligue ao alimento. 
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Figura 10 - Gerador com coluna de 
molibidênio. 

 
Figura 11 - Radiotraçador 99mTc-coloide 
antes da diluição com solução marcada. 

 

  

O 99mTc-coloide é adicionado ao conteúdo de duas claras de ovos, e 

cozidos com essas, sendo que, então, após a cocção, a mistura é 

adicionada a uma fatia de pão de forma. Uma segunda fatia de pão de 

forma, coberta com 20 gramas de geleia e um copo de água de 120 ml, 

completam, assim, uma refeição com cerca de 255 calorias com baixa carga 

de gordura. 

No dia do exame, os pacientes devem realizar jejum de 8 horas, sendo 

o EGC realizado no período da manhã. Ao iniciar o exame, são orientados a 

ingerir a refeição descrita, alternado a ingestão do pão com clara e o pão 

com geleia, devendo ingerir um mínimo de 50% total do volume (de 

preferência, a parte total contendo radiação), em tempo menor que 10 
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minutos. Durante a realização do exame, os pacientes são mantidos em 

jejum, e liberados após o término. 

Terminada a refeição, o paciente é, imediatamente, encaminhado para 

a primeira avaliação (tempo 0), por meio de leitura em gama câmara, com 

dois detectores (E.CAM 180, Siemens, Knoxville, TN, USA) na posição 

ortostática, nas incidência anterior e posterior, com o detector focalizado no 

abdômen superior, por um minuto. Estas duas primeiras imagens são 

utilizadas para determinar um esboço chamado de “Região de Interesse” 

(RI), em que o computador determina o local com concentração do isótopo, 

no caso, o estômago, criando um mapa que será utilizado como molde para 

as análises nos tempos subsequentes, e, assim, poder identificar o material 

esvaziado da RI. 

Após a primeira análise no tempo zero, mais três leituras, com 1, 2 e 4 

horas após a ingestão da refeição marcada, serão realizadas, seguindo a 

mesma técnica para a primeira leitura. 

O total de fótons captados pela câmara gera uma imagem, que, 

quando comparada pelo computador, determina o porcentual do material 

fora da RI, indicando, posteriormente, o restante dentro do estômago. As 

quatro leituras realizadas para cada exame determinam um gráfico, que é 

secundariamente avaliado pelo computador, determinando uma curva onde 

é possível, em cada momento dentro das quatro horas de exame, identificar 

a porcentagem de material fora da RI (esvaziado), e, também, o tempo 

necessário para esvaziar metade do total ingerido (T½).  
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A RI, as imagens de captação com 0,1, 2 e 4 horas, as curvas de 

esvaziamento e a T½ são compilados em um filme radiológico, e são 

enviados junto com o resultado do exame (figura 12). Este é expresso em 

porcentagem do alimento retido no estômago, sendo considerados como 

normais (percentil 95%), retenção de 30 a 90% na primeira hora, menor que 

60% na segunda hora e menor que 10% na quarta hora (Figuras 13, 14 e 

15). 

 

 
Figura 12 - Laudo do EGC A: Leitura no tempo zero B: leitura na primeira hora C: Leitura na 
segunda hora D: leitura da quarta hora E: gráfico do esvaziamento gástrico ao longo das 
quatro horas F: tempo total de exame e final do exame G: RI. 
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Figura 13 - Exame de EGC demonstrando: A- Retenção com 1 hora de exame 78% B - 
Retenção com 2 horas de exame 47% C - Retenção ao final do exame (quarta hora) 0%. 
Resultado EGC Normal. 
 

 
Figura 14 - Exame de EGC demonstrando: A- Retenção com 1 hora de exame 89%. B - 
Retenção com 2 horas de exame 6%. C - Retenção ao final do exame (quarta hora) 16%. 
Resultado EGC Lentificado. 
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Figura 15 - Exame de EGC demonstrando: A- Retenção com 1 hora de exame 49%. B - 
Retenção com 2 horas de exame 2%. C - Retenção ao final do exame (quarta hora) 0%. 
Resultado EGC Acelerado. 

 

 

3.6  Pacientes  

 

 

Setenta e nove pacientes foram triados, no período de agosto de 2008 

a novembro de 2008, sendo que 25 realizaram os três exames de EGC, 

todas as medidas laboratoriais e antropométricas necessárias, cumprindo o 

restante dos critérios de inclusão, sendo, então, incluídos neste trabalho. 

Um sumário das características dos pacientes incluídos para este 

estudo pode ser obtida na Tabela 1, e, de forma mais completa, no Anexo B. 
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Tabela 1 - Características do pacientes incluídos no estudo. 

CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES INCLUÍDOS 

IDADE 46,7 ± 10,5 anos 
SEXO masculino                                 – 5 

feminino                                    - 20 
COR DA PELE DECLARADA branca                                      - 19 

negra                                         -  6 
TEMPO DE DIABETES 6,6 ± 5,2 anos 
COMORBIDADES hipertensão                               - 10 

dislipidemia                               -  3 
hipertensão + dislipidemia        - 11 
nenhuma                                    - 1 

 

 

3.7  Programação dos exames 

 

 

Os pacientes incluídos neste trabalho preencheram os critérios de 

inclusão, e fizeram uso do DTED por um período mínimo de 16 semanas, 

em que foram submetidos à realização de três EGC, em três momentos 

distintos. O primeiro, antes da implantação do dispositivo (denominado 

basal), para determinar seu status pré-procedimento. O segundo exame, 

realizado durante a 16ª semana de uso do dispositivo (denominado 16ª 

semana) e o terceiro exame, realizado após quatro semanas de retirada do 

dispositivo (denominado 4ª semana pós).  
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3.8  Avaliação dos desfechos 

 

 

Para avaliar a ação do dispositivo sobre o esvaziamento gástrico, 

foram obtidas as médias e os desvios-padrão dos valores de retenção 

gástrica para cada período de cada exame cintilográfico (em porcentagem 

de retenção), posteriormente comparados entre os três exames realizados 

em tempos distintos, identificando-se diferenças estatisticamente 

significativas nas médias de retenção gástrica, detectando-se, assim, 

possíveis alterações causadas pelo dispositivo. 

Para estudar a relação das alterações do esvaziamento gástrico, com a 

resposta clínico laboratorial, foram escolhidos dois parâmetros: sucesso na 

perda de peso e controle do diabetes. 

O sucesso na perda peso foi definida como perda de 10% ou mais do 

peso inicial na visita de quatro semanas após a retirada do dispositivo (fim 

do estudo). 

Foram considerados como tendo atingido o controle do diabetes 

aqueles que, na visita de fim do estudo, apresentavam hemoglobina glicada 

igual ou menor que 7%.  

Para a análise da correlação entre as alterações do EGC e a perda de 

peso, as médias de retenção gástrica nos períodos de cada exame foram 

comparadas entre os três exames realizados, determinando se há diferença 

significativa estatisticamente nas médias de retenção entre os exames (em 

porcentagem), para o grupo de pacientes que obteve sucesso na perda de 
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peso, e para o grupo que não obteve sucesso na perda de peso 

isoladamente.  Posteriormente, compararam-se as médias de retenção entre 

cada um dos três exames realizados entre o grupo que atingiu a perda de 

peso contra o grupo que não obteve a perda de peso. 

De forma semelhante, obteve-se a mesma avaliação para os critérios 

de controle de diabetes. 

Também foi realizada uma avaliação subjetiva da sensação de 

saciedade e quantidade de alimento ingerido, a qual era realizada na décima 

sexta semana de uso do dispositivo por meio de duas perguntas: A: “Qual 

sua sensação de plenitude (saciedade) pós-alimentar?”; com opção de três 

respostas (menor, maior ou a mesma de antes do uso do dispositivo), B: 

“Você está comendo menos que antes do estudo?”; com duas opções de 

resposta (sim ou não). 

 

 

3.9  Estatística 

 

 

Análise descritiva: 

As análises descritivas para os dados quantitativos foram realizadas 

apresentando as médias acompanhadas dos respectivos desvios-padrão. Os 

pressupostos da distribuição normal em cada grupo e a homogeneidade das 

variâncias entre os grupos foram avaliados, respectivamente, com o teste de 

Shapiro-Wilk e com o teste de Levine. 
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Análise inferencial: 

As variáveis quantitativas dependentes, em que foram analisados três 

fatores (perda de peso e controle do diabetes), foi utilizada ANOVA de três 

fatores com medidas repetidas para dois fatores. Quando foi necessário 

realizar comparações múltiplas de médias, utilizou-se do teste de Bonferroni. 

Foi considerado uma probabilidade de erro do tipo I (α) de 0,05 em 

todas as análises inferenciais. 

As análises estatísticas descritivas e inferenciais foram executadas 

com o software SPSS versão 13 (SPSS 13.0 for Windows). 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Análise geral da retenção gástrica 

 

 

Todos os vinte e cinco pacientes realizaram os três exames 

cintilográficos (Anexo D), com ingestão de 100% do alimento radiomarcado 

com tempo ingestão inferior a 10 minutos, conforme orientação protocolar. 

Não houve intercorrências antes ou durante a realização do exame. 

Na avaliação inicial (basal), vinte e três pacientes (88 %) apresentavam 

esvaziamento gástrico normal e dois, esvaziamento gástrico acelerado nas 

leituras após 4 horas de ingestão. 

No exame após 16 semanas de uso do DTED, 12 pacientes 

apresentaram lentificação do esvaziamento gástrico (48%), e o restante não 

apresentou alterações, quando avaliados pelos valores de normalidade 

(esvaziamento maior que 90% na quarta hora), não havendo nenhum 

paciente que tenha apresentado aceleração do esvaziamento neste exame. 

No exame final, após 4 semanas de retirada do dispositivo, foi 

observado que três pacientes apresentavam EGC com lentificação, dos 

quais dois já demonstravam lentificação no exame 16ª semana, e um 

apresentava exames normais no basal e 16ª semana. Os demais 10 

pacientes com lentificação do exame na 16ª semana normalizaram o 
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esvaziamento gástrico. Um paciente apresentou aceleração no exame pós-

retirada de DTED, com as duas análises anteriores normais.  

Analisando as retenções gástricas por momento, observamos uma 

diferença significativa (p < 0,001) quanto à retenção entre os três exames 

(basal, 16ª semana e 4ª semana pós) para a primeira hora do exame 

(Gráfico 1). O teste de comparações múltiplas de Bonferroni mostrou que há 

maior retenção nas avaliações do exame 16ª semana (74 ± 16,3 % p=0,001) 

e exame 4ª semana pós (67 ± 17% p<0,001) em relação ao exame basal, 

porém, não havendo diferença entre os dois primeiros (p=0,065) (Tabela 2). 

 

Gráfico 1 – Comparação da retenção na primeira hora entre os três exames com desvio-
padrão da média. 
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Tabela 2 - Post hoc, comparações múltiplas de Bonferroni para os resultados da primeira 
hora para os diferentes exames. 

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS p  

BASAL X 16ªSEMANA < 0,001 

BASAL X 4SEMANAPÓS < 0,001 

16ªSEMANA X 4ªSEMANAPÓS 0,065 

 

Na segunda hora de avaliação, também foi encontrada diferença 

significativa entre os três momentos (p < 0,001), e nota-se que, no exame 

16ª semana, há maior retenção gástrica quando comparados ao basal (45 ± 

25% p<0,001) e ao exame 4ª semana pós (31 ± 23,7 % p=0,017), sendo 

que, neste, também há maior retenção que no exame basal (15 ± 23,8% 

p=0,001) (Tabela 3). 

 

Gráfico 2 – Comparação da retenção na segunda hora entre os três exames com desvio-
padrão da média. 
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Tabela 3 - Post hoc, comparações múltiplas de Bonferroni para os resultados da segunda 
hora para os diferentes exames. 

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS p 

BASAL X 16ªSEMANA < 0,001 

BASAL X 4ªSEMANAPÓS 0,001 

16ªSEMANA X 4ªSEMANAPÓS 0,017 

 
 

Para a quarta hora do exame, novamente, foi encontrada diferença 

significativa entre os três momentos (p < 0,001) (Gráfico 3). Há maior 

retenção no exame de 16ª semana (15 ± 15,8% p<0,001), em relação ao 

basal (2 ± 2% p<0,001), também maior que no exame de 4ª semana pós 

(4% ± 5,9% p=0,001), sendo que, para este momento final do exame, não há 

mais diferença entre o basal e o exame 4ª semana pós (p=0,57 - Tabela 4). 

 
Gráfico 3 - Comparação da retenção na quarta hora entre os três exames com desvio-
padrão da média. 
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Tabela 4 - Post hoc, comparações múltiplas de Bonferroni para os resultados da segunda 
hora para os diferentes exames. 

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS p 

BASAL X 16ªSEMANA < 0,001 

BASAL X 4ªSEMANAPÓS 0,057 

16ªSEMANA X 4ªSEMANAPÓS 0,001 

 

Quando avaliados na 16ª semana de uso, 23 pacientes referiram ter 

saciedade precoce maior, e todos referiram estar comendo menos (menor 

volume) que antes do uso do DTED. 

Também pode-se provar que os resultados comparativos dos 

esvaziamentos gástricos obtidos não se devem a diferenças entre os 

pacientes dentro de cada período de análise realizada (Anexos E e F). 

 

 

4.2  Análise da retenção gástrica versus perda de peso. 

 

 

Dos vinte e cinco pacientes analisados, 17 pacientes apresentaram 

perda de peso superior a 10% de seu peso inicial, com uma perda de peso 

média de 14,4 ± 8,8 kg (Anexo C).  

Analisando as curvas de retenção dos pacientes que obtiveram perda 

de peso de 10%, contra os que não obtiveram (gráficos 4, 5 e 6), pode-se 

concluir que não há diferença significativa na retenção gástrica entre os dois 

grupos, quando analisados os exames basal (p=0,649), 16ª semana 

(p=0,275) e 4ª semana pós (p=0,313). 
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Gráfico 4 - Comparação dos exames basais entre os pacientes que perderam versus os 
que não perderam 10% de peso, com erro médio e erro em cada momento (hora) do 
exame. 

 
 
 
 
Gráfico 5 - Comparação dos exames da 16ª semana entre os pacientes que perderam 
versus os que não perderam 10% de peso, com erro médio e erro em cada momento (hora) 
do exame. 
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Gráfico 6 - Comparação dos exames da 4ª semana pós entre os pacientes que perderam 
versus os que não perderam 10% de peso, com erro médio e erro em cada momento (hora) 
do exame. 
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Dezenove pacientes (76%) atingiram controle do diabetes, com queda 

média da hemoglobina glicada de 7,42 ± 1,22 para 6,0 ± 0,43 (Anexo C).  

Comparando as curvas de retenção gástrica dos pacientes que 
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nota-se que não há diferença estatística entre os dois grupos, tanto no basal 
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Gráfico 7- Comparação dos exames basais entre os pacientes que atingiram versus os que 
não atingiram o controle do diabetes, com erro médio e erro em cada momento (hora) do 
exame. 

 
 

 

Gráfico 8 - Comparação dos exames da 16ª semana entre os pacientes que atingiram 
versus os que não atingiram o controle do diabetes, com erro médio e erro em cada 
momento (hora) do exame. 
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Gráfico 9 - Comparação dos exames da 4ª semana pós entre os pacientes que atingiram 
versus os que não atingiram o controle do diabetes, com erro médio e erro em cada 
momento (hora) do exame. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

A função motora do estômago, mais precisamente, o esvaziamento 

gástrico, possui grande interesse clínico, visto que suas alterações levam a 

uma gama de condições clínicas conhecidas, variando de vômitos, sensação 

de plenitude e peso pós-prandial, e desconforto epigástrico quando o 

esvaziamento é diminuído, até “dumping”, quando este é acelerado. 

Existem várias formas de avaliação do esvaziamento gástrico. Em 

décadas anteriores, dispunha-se apenas das avaliações radiográficas do 

esvaziamento, utilizando-se radiografias ou avaliações fluoroscópicas com 

bário ou marcações radiopacas, sendo este método de extrema dificuldade 

de interpretação. Mais modernamente, alguns métodos se destacam, porém, 

vários não são disponíveis facilmente, por vezes, se restringindo a serviço 

de pesquisas. Destes, dispomos da avaliação por cápsula, em que um probe 

deglutido (SmarttPill - VA Boston Healthcare System, MA, USA) avalia, em 

tempo real, o ph e a pressão intragástrica, transmitindo os dados via rádio 

para um receptor, em que a mudança de ph abrupto do estômago para o 

duodeno determina o tempo de esvaziamento gástrico. Tal cápsula também 

possui a chance de avaliar o trânsito em outros segmentos, como o delgado 

e cólon.27 

Outra forma de avaliação é por meio do teste expiratório com o isótopo 

não radioativo carbono 13, ligado a um veículo alimentar. O alimento 

marcado é digerido, prontamente absorvido no delgado e o carbono 13 é 
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eliminado pela respiração, sendo, então, detectado, determinando, assim, o 

tempo de esvaziamento gástrico, já que a fase gástrica deste exame é o 

determinante do tempo total. Apesar de não aplicar radiação e poder ser 

realizado em uma estrutura simples, ainda carece de estudo e 

normatizações.28 A ultrassonografia, aliada ao Doppler, e, principalmente, 

com reconstrução 3D também pode ser utilizada para avaliar o 

esvaziamento, na medida em que pode medir o fluxo pilórico, as mudanças 

de forma do estômago e as taxas de esvaziamento, porém sua aplicação é 

extremamente restrita, usada apenas para protocolos de pesquisa.28 Outra 

técnica recente é o uso da ressonância magnética, em que, após a dieta 

predominantemente líquida, pode-se determinar a vazão do estômago, e, 

ainda, estudar a motricidade de sua parede. Porém, o alto custo do 

equipamento, o tempo necessário dentro desse e o alto custo do exame 

restringem seu uso.28 

Sendo assim, atualmente, se considera a cintilografia como “padrão-

ouro” para a avaliação do esvaziamento gástrico. Porém, os vários 

protocolos de realização do exame, várias formas de interpretação e 

determinação dos resultados causavam dificuldade para a utilização dos 

exames no contexto clínico, e a comparação de resultados entre vários 

estudos.29 Tougas et al.,30 em estudo multicêntrico, propôs a avaliação do 

esvaziamento por meio de cintilografia, com uma dieta pobre em gorduras, 

composta por um mexido de ovos, em pão com geleia e água, marcada com 

isótopo radioativo, ingeridos por pacientes sadios, sendo submetidos à 

análise em câmara, respectivamente, após 1, 2 e 4 horas da ingestão. 
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Demonstrou que os valores obtidos nos vários centros envolvidos são 

reprodutíveis, propondo, assim, valores de normalidade para o exame. Este 

estudo multicêntrico acabou se tornando a base do consenso atual para 

realização do esvaziamento gástrico cintilográfico,29 que recomenda a dieta 

padrão de dois ovos cozidos com o marcador radioativo, duas fatias de pão, 

30 gramas de geleia de morango e 120 ml de água, preparados 

imediatamente antes do início do exame, por um período máximo de 10 

minutos. Drogas anticolinérgicas, opioides e drogas que causam alteração 

da motilidade gástrica devem ser descontinuadas. As análises devem ser 

realizadas com 0, 1, 2 e 4 horas após a ingestão, com resultados expressos 

pela quantidade retida em cada ponto do exame (1 hora: 37 – 90%, 2 horas: 

30 – 60 % e 4 horas 0 -10%).29 

O exame, em nossa instituição, seguiu com rigor as propostas do 

protocolo, utilizando a mesma dieta em todos os exames, preparados pela 

mesma pessoa no mesmo laboratório, impedindo, assim, qualquer viés 

durante a realização desses. Todos os pacientes ingeriram a dieta marcada 

em tempo menor que o proposto pelo consenso. Não houve nenhum caso 

de náusea ou vômito pós-prandias e todos puderam realizar o exame 

completo, com a análise de até 4 horas. Estes fatos permitem a 

comparabilidade dos exames nos três momentos propostos neste estudo. 

Sabe-se que o diabetes mellitus é, frequentemente, relacionado com 

alterações da motilidade e sensibilidade gástrica. A principal alteração da 

motilidade encontrada nestes pacientes é a gastroparesia, definida como um 

distúrbio crônico do estômago, caracterizada pelo retardo no esvaziamento 
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gástrico, na ausência de obstrução. Seu diagnóstico é realizado pelo achado 

de sintomas de plenitude pós-prandial, náusea e vômitos, associados ao 

achado de retardo no esvaziamento gástrico, já que muitos pacientes 

apresentam alterações do esvaziamento gástrico, sem experimentar 

nenhuma alteração clínica.31 Na literatura, sua incidência varia de 28 a 65% 

dos pacientes com diabetes, em cerca de 30% dos pacientes com diabetes 

tipo 2.32 Destacam-se, para tamanha variabilidade de incidência, os métodos 

utilizados para o diagnóstico da lentificação do esvaziamento gástrico, e bias 

na seleção de pacientes, já que os exames diagnósticos mais sofisticados 

são indicados para uma minoria dos pacientes. Novamente, o “padrão-ouro” 

para o diagnóstico da gastroparesia é a cintilografia, com análise de 1, 2 e 4 

horas. Uma retenção de 10% ou mais na quarta hora é diagnóstica de 

gastroparesia, com alguns autores sugerindo uma graduação de gravidade 

conforme o achado cintilográfico: Grau 1 (leve): 11 a 20 % de retenção, Grau 

2 (moderado): 21 a 35%, Grau 3 (grave): 36 a 50% de retenção e Grau 4 

(muito grave), com retenção maior que 50% na quarta hora.33 

As causas para gastroparesia ainda não são totalmente esclarecidas, 

atribuindo-se a origem da alteração do esvaziamento gástrico a duas 

hipóteses principais: o ambiente hiperglicêmico e os efeitos secundários a 

alterações neurológicas (neuropatia autonômica e disfunção miopática).34 

Sabe-se que a hiperglicemia é um dos fatores que podem alterar o 

esvaziamento gástrico, reduzindo-o, com intuito de diminuir o aporte calórico 

a ser absorvido, visando, assim, diminuir a hiperglicemia pós-prandial. 

Porém, pouco se sabe sobre o efeito crônico da hiperglicemia sobre o 
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esvaziamento gástrico, tendo a literatura dados conflitantes sobre o 

assunto.32,35 Já a neuropatia, presente em quase todos os diabéticos após 

algum tempo de doença, variando desde alterações subclínicas até 

alterações de condução nervosa autonômica com riscos a vida,36 é tida 

como outra provável causa para a alteração de esvaziamento gástrico, ainda 

que não totalmente provada. Por fim, a miopatia gastrointestinal, e 

alterações das estruturas nervosas dos plexos entéricos, secundários ao 

diabetes de longa duração, podem também contribuir como causa da 

gastroparesia.34 

Em nosso estudo, foram incluídos pacientes jovens (média de 46 

anos), também com tempo de duração de diabetes curto (6 anos), o que 

pode justificar não encontrarmos nenhum caso de gastroparesia na análise 

basal do EGC destes pacientes. Porém, durante o uso do DTED, tivemos 12 

pacientes (48%) que apresentaram retenção maior que 10% na quarta hora 

do exame de EGC, compatível com o diagnóstico de gastroparesia, sendo 

que, globalmente, pudemos observar uma retenção média de 15 ± 15% no 

exame de 16 semanas, um achado que aponta que o uso do DTED pode 

levar a um estado semelhante à gastroparesia leve a moderada (Grau 1 a 2). 

Importante salientar que, destes 12 pacientes, 10 apresentaram 

normalização do tempo de esvaziamento gástrico após a retirada do DTED. 

A função primordial do estômago é agir como reservatório de alimento 

deglutido, promovendo a quebra mecânica e química do mesmo, propiciando 

o esvaziamento de partículas menores ao duodeno (quimo), em taxa 

controlada. Ao penetrar no estômago, o alimento promove a distensão 



5 Discussão 46 

desse, causando seu relaxamento reflexo, levando, assim, à acomodação de 

grandes volumes, com pouco aumento de pressão.37 

A atividade motora do estômago é, basicamente, autogerada, em que 

um ritmo elétrico básico, intrínseco do músculo liso (ondas lentas), gera 

ondas de mistura, contrações fracas da musculatura, em um ritmo lento, de 

cerca de 3 ondas por minuto, na chamada “lag fase”, predominantemente no 

corpo gástrico. Por vezes, estas ondas lentas ganham maior potencial 

elétrico (ondas em espícula), desencadeando ondas peristálticas mais fortes 

no antro, fazendo com que o alimento seja impulsionado contra o piloro, que 

permite a passagem de poucos mililitros de alimento, causando, assim, o 

esvaziamento gástrico (“linear fase”), e maior mistura do conteúdo gástrico 

remanescente, facilitando a digestão.38 

Vários são os fatores que influenciam nesta taxa de esvaziamento 

gástrico, sendo a principal, a capacidade de digestão e absorção do quimo 

que é esvaziado para o duodeno. Assim, o controle do esvaziamento 

gástrico é realizado, principalmente, por meio de sinais neurológicos e 

hormonais do duodeno e intestino delgado. O controle neurológico é 

realizado, primariamente, pelo duodeno, diretamente pelo sistema 

mioentérico entre estômago e duodeno, ou pelas fibras simpáticas 

inibidoras. Tais reflexos inibitórios duodenais são causados pela distensão 

duodenal, irritação de sua parede e alterações químicas do quimo esvaziado 

(osmolaridade e ph).38 

O trato gastrointestinal é o maior órgão endócrino do organismo, com 

cerca de 30 substâncias com efeitos sobre o controle da digestão e ingestão 



5 Discussão 47 

alimentar. Vários deles afetam a motilidade gastrointestinal, porém quatro 

deles exercem função maior sobre o controle do esvaziamento gástrico. A 

grelina, como agente exacerbatório, a colicistocinina (CCK), o peptídio 

glucagon símile I (GLP I) e o peptídeo tirosina tirosina (PYY) como agentes 

inibitórios.39,40 A grelina, hormônio produzido pelo corpo gástrico, é um 

poderoso secretagogo do hormônio do crescimento, atuando de forma 

positiva no balanço energético humano, levando à ingestão alimentar, a 

acúmulo de energia, a aumento da secreção e à motilidade gástrica.41 A 

CCK, um hormônio produzido pelo duodeno e jejuno, em resposta à 

chegada de nutrientes, principalmente gordura nestes segmentos, leva à 

estimulação da secreção pancreática exócrina, contração da vesícula biliar e 

diminuição do esvaziamento gástrico.42 O GLP1, que também é produzido 

pelo intestino delgado, pelas células L, em resposta à chegada de nutrientes 

locais, tem ação insulinotrópica e bloqueadora do glucagon (efeitos que a 

classificam como uma incretina) e causa marcante diminuição do 

esvaziamento gástrico.42,43 Por fim, o PYY, que assim como o GLP1 é 

produzido pelas células L, porém, mais predominantemente, em íleo e cólon, 

atuando como sinalizador periférico de saciedade, e, também, reduzindo a 

motilidade gastrointestinal, levando a aumento do tempo orocecal e 

lentificação do esvaziamento.40 

Tarnoff e cols.44 foram os primeiros a publicar a experiência com o 

DTED em modelos porcinos, em que pode observar a viabilidade do 

procedimento de colocação e retirada, e segurança em manter o dispositivo 

em animais vivos, especulando como prováveis mecanismos, alterações no 
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esvaziamento gástrico, no mecanismo de saciedade, chegada de nutrientes 

não digeridos em intestino distal e rearranjo hormonal intestinal. Em todos os 

trabalhos subsequentes, em que os resultados de uso de DTED foram 

ficando mais aceitáveis e reprodutivos, discute-se que a concepção do 

dispositivo, visando mimetizar a fisiologia pós-bypass gástrico, em que a 

exclusão duodenal e do jejuno inicial seria o mecanismo mais provável de 

ação do dispositivo para perda de peso e controle de diabetes. 

Também observaram em coorte de 25 pacientes que fizeram uso do 

DTED durante 12 semanas que os sintomas de dor abdominal, náusea e 

vômito eram mais comuns nas primeiras duas semanas de uso do 

dispositivo, e, após passado este período, tais sintomas eram resultado de 

excessos alimentares dos pacientes.25 Tal sintomatologia poderia ser 

explicada por uma alteração no esvaziamento gástrico, de causa mecânica 

direta ou hormonal indireta causada pelo dispositivo, podendo a alteração no 

esvaziamento gástrico gerar saciedade precoce e prolongada, e, assim, ser 

um dos mecanismos de ação do dispositivo.  

Sabe-se que, após a fase gástrica da digestão, o produto esvaziado 

para o duodeno, o quimo, tem consistência de sólida a semilíquida, com 

partículas de tamanho médio de 2mm.38 Sendo assim, a simples presença 

do DJBL não representa obstáculo à progressão do quimo, não alterando, 

assim, o esvaziamento gástrico. 

Ao final da década de 80, De Ponti e cols.45 puderam demonstrar, em 

cães, que a distensão duodenal, causada por insuflação de balão, leva à 

marcante relaxamento gástrico, rapidamente, e que pode ser repetida de 
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forma inesgotável, com retorno ao tônus basal do estômago após cessado a 

distensão duodenal. Tal achado se mostrou ser regulado por uma via 

nervosa, não colinérgica, não adrenérgica, sendo categorizado como mais 

um dos reflexos enterogástricos. Azpiroz e cols.,46 alguns anos após, 

puderam demonstrar o mesmo reflexo em humanos, sendo que seus 

estudos determinaram que a distensão duodenal também causa 

relaxamento gástrico, e que a distensão proximal do duodeno, 

marcadamente já junção duodenopilórica, é o fator mais importante para o 

relaxamento gástrico. 

Assim, ao avaliarmos a anatomia do DTED, temos que a âncora, atua 

como prótese autoexpansível, que, após ser liberada no bulbo, se expande 

de 2,5 até cerca de 5 cm,47 causando uma distensão constante do bulbo 

(Figura 16), aliado à presença das farpas, que causam irritação da parede 

duodenal (Figura 17), dois fatores que levam à importante sinalização 

duodeno gástrica (reflexo), causando a lentificação do esvaziamento 

gástrico.  
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Figura 16 - Duodeno distendido pelo DTED: visão endoscópica e ao exame radiológico. 

 

 
Figura 17 - Aspecto imediato do bulbo duodenal pós-retirada do DTED. 

 

Escalona e cols.,48 em estudo utilizando modelo de DTED modificado, 

em que, além do dispositivo habitual, há uma membrana fixa à parte distal 

da âncora, com um orifício de 4mm, com a intenção de dificultar a passagem 

do alimento semidigerido pelo duodeno, causando, assim, retardo do 

esvaziamento gástrico, e, por consequência, aumento da saciedade, e 

diminuição da fome e consumo de alimentos. O esvaziamento gástrico foi 
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avaliado utilizando-se a mesma técnica do presente trabalho, em 10 

pacientes, que utilizaram o dispositivo modificado por doze semanas, sendo 

realizadas avaliações do esvaziamento antes da colocação do dispositivo, 

não se encontrando nenhuma alteração, e, novamente, com 4 e 12 semanas 

de uso do dispositivo, em que pode demonstrar diminuição do esvaziamento 

gástrico na quarta hora para cerca de 72 ± 6% e 84 ± 5%, respectivamente. 

Também relatou saciedade maior durante o uso do dispositivo em todos os 

pacientes, do que antes da colocação desse. Em nosso estudo, observamos 

valores parecidos de retenção gástrica, indicando que, mesmo sem uso do 

restritor de fluxo, a simples presença do DTED causa a alteração no 

esvaziamento gástrico. 

O quimo desviado do duodeno e jejuno inicial atinge o intestino ainda 

sem estar totalmente digerido, levando, assim, à liberação de CCK, GLP1 e 

PYY. A CCK, liberada principalmente por estímulo da gordura ingerida, atua 

localmente, nos neurônios vagais, causando diminuição da motilidade local, 

e, com o aumento de sua secreção, há estimulação das fibras vagais, 

levando à diminuição da motilidade e ao esvaziamento gastrointestinal. O 

GLP-1, liberado pelo jejuno, em resposta à chegada de gorduras e, 

principalmente, de carboidratos, atua sobre o estômago, causando o 

relaxamento do estômago proximal, diminuição da secreção gástrica, 

aumento do tônus do piloro e diminuição da motilidade gástrica.49,50 O início 

da secreção do PYY é em cerca de 15 minutos após a ingestão alimentar, 

antes mesmo da chegada de nutrientes ao delgado, atingindo um máximo 

cerca de 60 minutos após a ingestão, e mantendo ação por até seis horas.51 
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A secreção, porém, está aumentada quando há maior aporte de nutrientes, 

principalmente gordura e proteínas, no íleo, causando lentificação do 

esvaziamento gástrico, via nervo vago Com tais ações sobre o estômago, o 

GLP-1 e o PYY, são hormônios que controlam a motilidade gastrointestinal, 

no modelo proposto como “freio ileal”, onde as funções proximais (motilidade 

gástrica, secreção biliopancreática) estão sob controle de fatores distais 

(jejunoileais), regulando, assim, a absorção de nutrientes, e sua 

ingestão.52,53 

A distensão gástrica é um dos sinalizadores, via nervo vago, da 

saciação e saciedade, por meio de centros superiores, levando ao controle 

da ingesta alimentar.54 Este controle também é influenciado pela ação do 

GLP-1, da CCK e do PYY sobre o esvaziamento gástrico, e, por meio de 

sinalização direta do intestino ao cérebro, por receptores específicos. 

Pudemos verificar esta alteração do padrão de saciedade em nossos 

pacientes, em que quase todos relataram, durante o uso do DTED, um 

marcante aumento na saciedade pós-alimentar, sensação que se prolongava 

após a refeição, associada à diminuição do volume alimentar ingerido e da 

sensação de fome. Este mecanismo de distensão gástrica, notavelmente do 

antro gástrico, também foi explorado por Lopasso et al.,55 em que, com o 

uso de  balão intragástrico modificado (balão antral semiestacionário) (SAB – 

JP Indústria Farmacêutica, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil), em forma de 

pera, ancorado ao antro através de um prolongamento transpilórico, que 

causa constante distensão local, e do duodeno proximal, gerando, assim, 

uma resposta fisiológica de saciedade por meio de mecanoceptores da 
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parede do estômago distal e duodeno, permitindo à coorte estudada uma 

aceitação facilitada de dieta restritiva. 

Portanto, a presença da distensão duodenal contínua, aliada ao bypass 

duodenal, com chegada de nutriente semidigeridos ao jejuno, levando à 

liberação hormonal local e sistêmica, demonstra um possível mecanismo 

duplo para as alterações do esvaziamento gástrico observadas. Tais 

alterações hormonais, consequentes ao bypass duodenal, são as mais 

prováveis explicações para o sucesso do DTED no controle do diabetes 

observado, podendo ser esta a explicação da não relação entre a melhora 

laboratorial do diabetes e alterações mais significativas do esvaziamento 

gástrico. 

A fisiologia do esvaziamento gástrico tem sido alvo de novas propostas 

terapêuticas para perda de peso, de maneira menos invasiva e com 

resultados que possam se aproximar aos da cirurgia.  

Dentre estas novas terapêuticas, encontramos a estimulação elétrica 

gástrica (gastroestimulação). Estudos demonstram, que por meio de 

geradores (marcapasso) externos ligados ao vago, estômago e nervos 

esplâncnicos, é possível alterar a cinética gástrica, e, assim, também, 

sensações de fome e saciedade. Em revisão recente,56 cita-se que cerca de 

500 pacientes já foram tratados pela técnica de gastroestimulação, com 

resultados que podem chegar a uma perda de até 40% do excesso de peso. 

Há vários tipos de estimulação gástrica, que diferem pela frequência e 

amplitude do pulso aplicado, porém, quando utilizados para o tratamento da 

obesidade, implicam na propriedade de o estimulo interromper a propagação 
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normal das ondas geradoras das contrações gástricas, que, na fase linear, 

levam ao esvaziamento gástrico. Assim, a gastroestimulação leva à 

diminuição do esvaziamento gástrico, sensação de saciedade e diminuição 

da fome, causando a perda de peso.56 

Outra opção de técnica minimamente invasiva, de controle do 

esvaziamento gástrico é com o uso de Toxina Botulínica. Produzida pela 

bactéria Clostridium botulinum, essa substância que inibe de forma poderosa 

e prolongada a atividade do músculo, tanto estriado, como liso, por meio de 

sua ação anticolinérgica. O racional de seu uso, é que a aplicação da toxina 

por via endoscópica, no antro, levaria à menor contratilidade muscular, com 

consequente diminuição do esvaziamento gástrico, saciedade e diminuição 

da ingesta alimentar, levando à perda de peso. Nos estudos clínicos 

realizados,57 os resultados são conflitantes, com apenas 1 estudo58 

apresentando perda de peso com uso da toxina. Porém, tais estudos não 

são comparáveis, devido às diferenças de dosagem, ao local de aplicação e 

ao tipo de estudo do esvaziamento gástrico. 

Neste trabalho, pudemos mostrar que o DTED causa lentificação do 

esvaziamento gástrico, com consequente sensação de plenitude gástrica, 

diminuição da fome e menor ingesta alimentar na maioria dos pacientes 

avaliados, sendo que, globalmente, houve perda de peso média de 14,4 ± 

8,8 Kg, porém, não pudemos demonstrar que houve relação entre maior 

perda de peso e maior alteração do esvaziamento gástrico. 

Por fim, recente metanálise avalia os efeitos do uso de bloqueadores 

de bomba de prótons (IBP) sobre o esvaziamento gástrico, em indivíduos 
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sadios.59 Apesar da disparidade de métodos utilizados, a metanálise divide 

os resultados pelo tipo de refeição utilizado para cada análise. Para 

refeições sólidas, há uma consistente tendência à redução do esvaziamento 

gástrico quando do uso de IBP. Porém, dos dez trabalhos avaliados, em que 

se demonstrou haver lentificação do esvaziamento gástrico após o uso de 

IBP, apenas um, Tougas e cols.,60 com a mesma metodologia de avaliação 

do esvaziamento gástrico utilizada neste trabalho, compararam dois grupos 

de 20 pacientes, um em uso de 20 mg de omeprazol duas vezes ao dia, e 

outro utilizando omeprazol na mesma dosagem, associado a tegaserode. 

Pode averiguar, na cintilografia, após 2 semanas, maior retenção gástrica no 

grupo utilizando apenas omeprazol, para a primeira e segunda hora de 

exame (10.7 ± 2.9% (p < 0.002) e 9.3 ± 4.0% (p < 0.04), mas sem diferença 

na quarta hora. Tais alterações observadas no esvaziamento gástrico não 

foram acompanhadas de alterações clínicas. Nossos pacientes fizeram uso 

de omeprazol na dose de 40 mg duas vezes ao dia, desde o dia da 

colocação, até 4 semanas após a retirada, o que pode responder pela 

lentificação do esvaziamento gástrico nas primeiras duas horas do exame 4ª 

semana pós, quando comparados ao exame 16ª semana. 

Este é o único estudo sobre esvaziamento gástrico durante o uso do 

DTED. Apesar de demonstrar sua capacidade de efetivamente agir sobre a 

função motora gástrica, não pudemos associar, neste estudo, essa alteração 

aos resultados clínicos. Provavelmente, esta dificuldade reflete uma amostra 

pequena de pacientes, associado ao mecanismo duplo de ação do DTED, 

diminuindo o esvaziamento gástrico, e alterando a dinâmica hormonal do 
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eixo gastropancreático, que não podem ser dissociados, já que não houve 

um grupo controle apenas com a âncora do DTED, o que eliminaria, assim, o 

componente de exclusão duodenal. Um ponto negativo deste estudo é seu 

caráter especulativo sobre as alterações hormonais e suas ações sobre o 

esvaziamento gástrico, já que não realizamos medições dos hormônios 

envolvidos. 

Porém, este estudo aplica mais um método não invasivo, passível de 

alterar a dinâmica gastrointestinal, sendo mais um ponto de apoio para 

futuras pesquisas na área, e novos produtos para melhor tratamento da 

obesidade. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

O Dispositivo Temporário de Exclusão Duodenojejunal causa 

lentificação do esvaziamento gástrico durante seu uso, com normalização 

após quatro semanas de sua retirada, sendo esta lentificação clinicamente 

traduzida pela menor ingesta alimentar e maior sensação de saciedade 

precoce. 

Não há relação entre as alterações do esvaziamento gástrico, 

observadas durante o uso do Dispositivo Temporário de Exclusão 

Duodenojejunal, com a perda de peso ou controle do diabetes dos pacientes 

submetidos ao seu uso. 
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ANEXO A – Cartas de Aprovação 
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ANEXO B – Características Epidemiológicas dos Pacientes. 

 
Tabela 5- Dados gerais dos pacientes incluídos no estudo. 

PACIENTE SEXO 
IDADE 
(anos) 

COR DA PELE 
DECLARADA 

TEMPO DE 
DIABETES 

(anos) 
COMORBIDADES 

001 Feminino 53 Branca 8 hipertensão 
dislipidemia 

002 Feminino 42 Branca 3 hipertensão 
 

003 Feminino 33 branca 4 Dislipidemia 
004 Feminino 42 negra 6 hipertensão 

dislipidemia 
006 Feminino 55 negra 4 hipertensão 

dislipidemia 
010 Feminino 55 branca 2 hipertensão 

dislipidemia 
011 feminino 49 branca 5 hipertensão 

dislipidemia 
013 feminino 55 branca 18 Hipertensão 
014 masculino 30 branca 1 Dislipidemia 
015 feminino 30 negra 5 hipertensão 

dislipidemia 
apneia do sono 

016 feminino 52 branca 10 Dislipidemia 
017 feminino 62 branca 5 Hipertensão 
019 masculino 50 negra 8 Hipertensão 
022 masculino 51 branca 6 hipertensão 

dislipidemia 
023 feminino 51 branca 1 Hipertensão 
025 masculino 49 branca 1 Hipertensão 
026 feminino 57 branca 10 Nenhuma 
028 feminino 51 negra 16 Hipertensão 
030 feminino 52 branca 20 hipertensão 

dislipidemia 
031 feminino 52 branca 6 hipertensão 

dislipidemia 
032 feminino 54 negra 3 hipertensão 

dislipidemia 
038 feminino 29 branca 5 Hipertensão 
039 feminino 40 branca 5 hipertensão 

dislipidemia 
044 masculino 21 branca 1 Hipertensão 
050 feminino 53 branca 12 Hipertensão 
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ANEXO C – Dados Antropométricos e Resultados Laboratoriais. 

 
Tabela 6 - Resultados antropométricos e laboratoriais dos pacientes incluídos. 

PACIENTES 

DADOS 

BASAL 4ª SEMANA PÓS RETIRADA 

PESO (KG) Hb1Ac (%) PESO (KG) Hb1Ac (%) 

001 107,3 7,7 94,9 6,6 

002 118 10,2 112 6,9 

003 108 6,5 93,6 6,0 

004 130,2 7,4 119,1 6,3 

006 101,9 9,5 84,6 7,2 

010 103,7 8,6 93,2 6,5 

011 124,3 6,4 88,9 6,1 

013 83,1 7,4 72,2 5,9 

014 201,6 6,5 179,4 6,2 

015 147 7 124,6 5,7 

016 89,9 9,2 71,3 7,3 

017 116,9 7,9 91,1 5,5 

019 116,8 7,5 112,4 7,4 

022 132,3 6,5 110,6 6,0 

023 104,5 10,6 87,1 6,1 

025 145,4 7,8 124 5,6 

026 94 6,2 86,6 5,8 

028 89,2 6,0 71,8 5,6 

030 117,8 7,6 101,8 5,4 

031 106 10,2 94,7 9,5 

032 94,6 7 91,1 6,7 

038 121,6 6,2 126,3 5,9 

039 133,4 10 124,1 8,7 

044 144,6 7,5 117,3 5,3 

050 91,5 7,8 85,9 8,0 
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ANEXO D – Resultados dos Exames de Esvaziamento Gástrico. 

 

Tabela 7 - Resultados do exames de Esvaziamento Gástrico Cintilográfico de todos os 
pacientes inclusos, em porcentagem de material retido. 

PACIENTE 
001 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 51% 25% 5% 
16ª semana 100% 86% 38% 

4ª semana pós 100% 76% 2% 

PACIENTE 
002 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 15% 1% 0% 
16ª semana 82% 61% 28% 

4ª semana pós 62% 29% 3% 

PACIENTE 
003 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 71% 31% 1% 
16ª semana 93% 85% 16% 

4ª semana pós 85% 27% 0% 

PACIENTE 
004 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 53% 2% 0% 
16ª semana 73% 15% 0% 

4ª semana pós 74% 22% 1% 

PACIENTE 
006 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 36% 12% 1% 
16ª semana 70% 44% 15% 

4ª semana pós 42% 19% 2% 

PACIENTE 
010 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 41% 15% 2% 
16ª semana 60% 30% 4% 

4ª semana pós 69% 39% 4% 

PACIENTE 
011 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 39% 14% 1% 
16ª semana 84% 69% 46% 

4ª semana pós 65% 37% 5% 

PACIENTE 
013 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 37% 6% 0% 
16ª semana 62% 29% 2% 

4ª semana pós 63% 1% 0% 

PACIENTE 
014 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 42% 20% 4% 
16ª semana 63% 27% 2% 

4ª semana pós 67% 19% 0% 

PACIENTE 
015 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 45% 34% 8% 
16ª semana 82% 51% 10% 

4ª semana pós 91% 76% 19% 
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PACIENTE 
016 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 44% 0% 0% 
16ª semana 81% 63% 40% 

4ª semana pós 68% 1% 0% 

PACIENTE 
017 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 43% 17% 2% 
16ª semana 57% 31% 8% 

4ª semana pós 87% 59% 1% 

PACIENTE 
019 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 28% 6% 0% 
16ª semana 41% 21% 3% 

4ª semana pós 46% 19% 2% 

PACIENTE 
022 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 33% 11% 1% 
16ª semana 40% 1% 0% 

4ª semana pós 47% 5% 0% 

PACIENTE 
023 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 80% 36% 2% 
16ª semana 86% 77% 33% 

4ª semana pós 74% 66% 8% 

PACIENTE 
025 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 35% 9% 1% 
16ª semana 49% 15% 1% 

4ª semana pós 40% 2% 0% 

PACIENTE 
026 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 67% 7% 3% 
16ª semana 94% 61% 7% 

4ª semana pós 58% 19% 0% 

PACIENTE 
028 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 68% 22% 0% 
16ª semana 77% 46% 6% 

4ª semana pós 36% 1% 0% 

PACIENTE 
030 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 41% 15% 2% 
16ª semana 82% 66% 38% 

4ª semana pós 73% 38% 3% 

PACIENTE 
031 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 60% 23% 1% 
16ª semana 73% 55% 24% 

4ª semana pós 87% 53% 8% 

PACIENTE 
032 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 47% 19% 3% 
16ª semana 64% 1% 0% 

4ª semana pós 62% 29% 4% 
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PACIENTE 
038 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 51% 15% 1% 
16ª semana 81% 53% 13% 

4ª semana pós 49% 13% 2% 

PACIENTE 
039 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 67% 31% 3% 
16ª semana 96% 51% 7% 

4ª semana pós 64% 14% 0% 

PACIENTE 
044 

EXAME TEMPO DO EXAME 
 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 6% 0% 0% 
16ª semana 84% 68% 44% 

4ª semana pós 86% 63% 22% 

PACIENTE 
050 

EXAME TEMPO DO EXAME 

 1ª hora 2ª hora 4ª hora 

Basal 48% 4% 0% 

16ª semana 64% 17% 0% 

4ª semana pós 75% 51% 14% 
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ANEXO E – Análises Complementares 1. 

 

Vários fatores podem influenciar o EGC, sendo alguns dos mais 

importantes, a idade , sexo, raça, e no presente estudo , o tempo de 

diagnóstico de DM 2 do paciente (ou tempo de evolução da doença). 

Visando diminuir a influência destes fatores no resultado geral do grupo 

estudado, foi realizada uma analise do EGC, para cada uma das variáveis 

que podem interferir no resultado do EGC, para garantir maior 

homogeneidade do grupo estudado. 

Foi realizada uma avaliação do EGC  no exame basal  destes 

pacientes para as seguintes variáveis  

 

A: Idade 

Para a idade, dividimos os pacientes em idade inferior (10 pacientes), e 

igual ou maior que cinquenta anos (15 pacientes). Pode-se observar no 

gráfico 10, que as curvas do ECG, para as três medidas realizadas (1, 2 e 4 

horas), não demonstram diferença estatisticamente significativa em todo o 

exame (p=,695). 
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Gráfico 10 - Comparação entre os exames basais para os pacientes com idade inferior 
versus idade superior a 50 anos, com erro padrão geral e por momento do exame. 

 

 

B: Sexo 

A grupo é composto de 20 pacientes do sexo feminino, e apenas 5 do 

sexo masculino. Ao analisarmo as curvas do EGC  basal para esta variável, 

percebesse que há diferença estatística entre as curvas de retenção (p 

0,02), sendo que esta diferença estatística se apresenta apenas na análise 

de 1hora (retenção de 50,2% para os pacientes do sexo feminino contra  

28,8% do sexo masculino , com p=0,009), sendo que nas análise de 2 e 4h, 

não há diferença estatística entre os grupos(p= 0,18 e 0,57 respectivamente 

– Grafico 11). 
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Gráfico 11 - Comparação entre os exames basais dos pacientes do sexo masculino versus 
sexo feminino, com erro padrão geral e por momento do exame. 

 

 

C: TEMPO DE DM2 

As alterações do esvaziamento gástrico, em geral, se iniciam após 

cerca de 10 anos de evolução da doença. Analisamos a diferença do TEG 

basal dos pacientes com tempo de diagnóstico de DM2 menor ou igual a dez 

anos (6 pacientes) daqueles com mais de dez anos de DM2 (19 pacientes).  

A avaliação das curvas de retenção do exame basal, demonstra que 

não há diferença estatística entre os dois subgrupos, nas três fases do 

exames (p=0,85)do, conforme demonstrado pelo Gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Comparação entre os exames basais dos pacientes com mais de 10 versus 
menos de 10 anos de DM2, com erro padrão geral e pro momento do exame. 

 

 

D: COR DA PELE DECLARADA 

Dezenove pacientes se declaram brancos (68%), e seis declaram ser 

negros. Podemos observar no gráfico 13, que não há diferença entre as 

curvas de esvaziamento gástrico para o exame basal entre os pacientes 

declarados brancos ou negros (p=0,085). 

 

Gráfico 13 - Comparação entre os exames basais dos pacientes com relação a cor de pele 
declarada, com erro padrão geral e por momento do exame. 
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ANEXO F - Análises Complementares 2. 

 

Para determinar que as diferenças encontradas no exame durante a 

16ª semana de uso do DTED, não foram devido a diferenças entre os 

pacientes, que possam acentuar ainda mais o esvaziamento gástrico, foram 

realizadas as análise das curvas de retenção para o exame de EGC  

16ªsemana, dividindo-se o grupo estudado, em dois subgrupos, para as 

variáveis de idade, sexo, tempo de diagnóstico de DM2 e cor da pele 

declarada, a semelhança da análise realizada no Anexo E. 

 

A: IDADE 

Com 10 pacientes com idade inferior a 50 anos, e 15 com idade 

superior, percebe-se pelo Gráfico 14, que esta variável não interfere nos 

resultados, já que não há diferença estatisticamente significativa entre os 

dois grupos (p=0,78). 

Gráfico 14 - Comparação entre os exames da 16ªsemana para os pacientes com idade 
inferior versus idade superior a 50 anos, com erro padrão geral e por momento do exame. 
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B: SEXO 

A predominância de pacientes do sexo feminino (20 pacientes contra 5 

do sexo masculino), determina diferença estatística nas curvas de retenção 

para o exame de 16 semanas (p=0,04), porém esta diferença apenas se 

expressa apenas na análise de 1 hora ( 78% do subgrupo de sexo feminino 

contra 55,4 do sexo masculino com p=0,03) , sendo que para duas e quatro 

horas de análise, não há diferença estatística (p=0,06 e p=0,40 

respectivamente), conforme Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 - Comparação entre os exames da 16ª semana dos pacientes do sexo 
masculino versus sexo feminino, com erro padrão geral e por momento do exame. 
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o gráfico 16, onde se observa que não há diferença estatística entre os dois 

subgrupos (p=0,78).  
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Gráfico 16 - Comparação entre os exames da 16ªsemana dos pacientes com mais de 10 
versus menos de 10 anos de DM2, com erro padrão geral e pro momento do exame. 

 

 

D: COR DA PELE DECLARADA 

Dezenove pacientes se declaram brancos (68%), e seis declaram ser 

negros, não havendo diferença estatística entre as curvas de esvaziamento 

para os dois grupos, como se observa no gráfico 17 (p=0,10).  

 

Gráfico 17 - Comparação entre os exames da 16ªsemana dos pacientes com relação a cor 
de pele declarada, com erro padrão geral e por momento do exame. 
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