
ENDOSUTURA GÁSTRICA 

COMO É REALIZADO 

PREPARO PARA O PROCEDIMENTO 

QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCEDIMNENTO 

OBSERVAÇÕES 

ORIENTAÇÕES APÓS O PROCEDIMENTO 

 
 
 

 
 
 Endosutura Gástrica também conhecida como Gastroplastia Endoscópica Redutora é um 

procedimento por endoscopia em que um aparelho é introduzido no estômago e realizado uma sutura 

endoscópica produzindo pregas internas na parede do órgão, reduzindo o espaço disponível para o 

armazenamento de alimentos. Dessa forma, consegue-se a saciedade com pouco alimento fazendo com 

que o paciente perca peso. 
 Este procedimento está indicado para pessoas obesas com IMC (Índice de Massa Corpórea) entre 

30kg/m2 e 40kg/m2, ou acima de 40kg/m2, que não queiram se submeter aos métodos tradicionais 

(cirurgias bariátricas –sleeve, by-pass gástrico..)  

 

 
  
 É introduzido de um tubo flexível pela boca, assim como acontece em um exame comum de 

endoscopia, mas com anestesia geral. Com ampla visão do estômago, o endoscopista realiza suturas no 

órgão, reduzindo seu volume, deixando-o em forma tubular. 

 

 

 
 Não coma ou beba nada 8 horas antes do exame. Para procedimentos marcados no período da 

manhã (entre 7:00 e 12:00 horas jejum a partir das 22:00 horas do dia anterior).  

 Comparecer ao Hospital às 7:00 h. 

 

 
 

 É um procedimento rápido, dura em média 60 minutos. 
 

 
 

 Tomar medicações de uso diário normalmente. 

 Paciente com hipertensão arterial em tratamento deve tomar a medicação às 5 horas da manhã 

com meio copo de água. 

 Se fizer uso de hipoglicemiante (remédio para diabetes), não deverá tomá-lo no dia do exame. 

 Paciente em uso de antiagregante plaquetário (clopidogrel, AAS) e dicumarínicos (marevan) 

deverão procurar seu médico assistente para suspendê-los 8 dias antes do exame. 

 
 

 Não deverá dirigir após o procedimento ou realizar tarefas que necessitem de atenção, pois seus 

reflexos estarão diminuídos. 

 Não ingerir bebidas alcoólicas por 24 horas. 

 Vir acompanhado por um adulto (OBRIGATÓRIO). 
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