
BALÃO INTRAGÁSTRICO 

COMO É REALIZADO 

PREPARO PARA O PROCEDIMENTO 

QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCEDIMNENTO 

OBSERVAÇÕES 

ORIENTAÇÕES APÓS O PROCEDIMENTO 

 
 
 

 
 
 O balão Intragástrico é uma técnica que consiste na colocação de um balão no interior do 

estômago, tendo o objetivo de causar sensação de saciedade precoce (estômago cheio), fazendo com que 

o paciente se sinta satisfeito mais rapidamente, auxiliando na reeducação alimentar.  

 Este procedimento está indicado para quem tem sobrepeso (a partir do Índice de Massa Corpórea 

– IMC 27) ou obesidade. 

 O balão é apenas um tratamento temporário, geralmente, de seis meses.  

 

 
  
 O Balão Intragástrico é uma prótese de silicone colocada por via endoscópica onde é preenchida 

com 400 a 700 ml de soro fisiológico e azul de metileno estéril, ocupando espaço no estômago e 

reduzindo a capacidade do órgão. O balão pode ser retirado a qualquer momento também por endoscopia, 

caso o paciente não se adapte. O paciente terá alta após o procedimento. 

 

 

 
 Não coma ou beba nada 8 horas antes do procedimento. 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 30 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) 

GASTROVITA LTDA – ME 
CNPJ: 16.586.685/0001-30 

Rua São Pedro, 1970 – Centro 
Teresina – Piauí  
CEP: 64.001-260 

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE PARA O 
BALÃO INTRAGÁSTRICO  


