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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

O balão intragástrico (BIG) tem sido utilizado como alternativa segura para o tratamento da obesidade em alguns 
pacientes. 

Avaliar a eficácia e segurança do BIG em pacientes com obesidade graus II e III.

MÉTODOS

De setembro de 2007 a outubro de 2009, 98 pacientes com obesidade graus II (IMC 35-39.9) e III (IMC ≥ 40) foram tratados 
com BIG. O balão foi colocado e retirado, através de exame endoscópico, e os pacientes foram acompanhados por um 
grupo de mutidisciplinar por um período de 5 a 7 meses (figuras 1 e 4).  
Para verificar se existiu perda significativa no peso ou IMC do pré para pós-balão, foi aplicado o teste t de Student pareado e 
para comparação da perda de peso relativa (%) entre os graus de obesidade, foi realizada a Análise de Variância “one-way”. 
O critério de determinação de significância foi o nível de 5%. A análise estatística foi processada pelo software estatístico 
SAS® System.

Figura 1: Balão Intragástrico 
posicionado no fundo gástrico, 
observado pela manobra ‘‘J’’, 

antes da insuflação.

Figura 2: 
posicionado no fundo gástrico, 
observado pela manobra ‘‘J’’, 

depois da insuflação.

Balão Intragástrico 

Figura 3: Deflação do balão por 
um  cateter especialmente 

desenvolvido contendo uma 
agulha ‘‘tipo escorpião’’.

Figura 4: Captura e retirada do 
balão intragástrico por uma 

alça de polipectomia.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

96 pacientes completaram o estudo. 2 pacientes foram 
excluídos por deflação espontânea do balão. A idade 
média dos pacientes foi 41 anos e a maioria era do sexo 
feminino (64%).
O peso médio inicial foi 114 Kg (variação 90-171) e o peso 
médio final foi 101 Kg (62.6-151). Houve perda 
significativa de peso no final do tratamento, em média, de 
13 Kg (11.4% do peso inicial) (p= 0.0001). Ao compararmos 
os grupos de pacientes com obesidade graus 2 e 3, vimos 
que não há diferença significativa na perda de peso 
relativa (p=0.079) (tabela 1).  
Não houve complicações ou falha na retirada do balão. 

O BIG é seguro e eficaz como tratamento da obesidade. 
Não observamos diferença na perda de peso, 
independente do grau de obesidade. Houve dois casos de 
deflação espontânea do balão, mas sem obstrução 
intestinal.
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IMC (Kg/m²) n

de 35 a 39 56

40

Média

10,4

12,7

EP

0,9

1,1

Mediana

9,3

11,5

Mínimo

2,1

- 0,8

Máximo

33,6

32,1
0,079

p valor

> 40

EP: erro padrão Tabela 1
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