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RESUMO
Objetivo: Analisar a influência da equipe multidisciplinar nos resultados do tratamento para obesidade com 
o uso do balão intragástrico. Métodos: Estudo longitudinal e retrospectivo realizado em uma clínica privada 
situada na cidade de Rio do Sul, no período de novembro de 2011 a maio de 2012. Foi realizado com a análise 
de 62 (sessenta e dois) prontuários de pacientes submetidos ao tratamento com balão intragástrico sendo que 2 
(dois) foram excluídos da amostra por apresentarem complicação relacionada à presença do balão intragástrico. 
Os pacientes foram divididos em 2 (dois) grupos. O primeiro grupo teve acompanhamento de uma equipe 
multidisciplinar composta por um nutricionista, um psicólogo e um profissional em educação física e o segundo 
grupo não teve acompanhamento desta equipe. Foi analisada a perda de peso durante o tratamento e após seis 
meses da retirada, bem como a satisfação dos pacientes com o método, além da comparação das variáveis entre os 
dois grupos. Resultados: N = 62 pacientes. Grupo 1 = 20 com equipe multidisciplinar, Grupo 2 = 40 sem equipe 
multidisciplinar, 2 excluídos. Durante o tratamento: Grupo 1, 40% emagreceram até 10 Kg, 25% entre 11 – 15 Kg, 
20% 16 - 20 Kg e 15% acima de 20 Kg; Grupo 2: 70% até 10 Kg, 20% entre 11-15 Kg, 10% 16 - 20%, 0% acima 
de 20 Kg. Após a retirada do balão: Grupo 1: 40% retornaram ao peso anterior, 30% aumentaram parcialmente o 
peso, 25% mantiveram o peso perdido e 5% continuou a perder peso; Grupo 2: 75% retornaram ao peso anterior 
ao tratamento, 20% apresentaram aumento parcial do peso, 5% mantiveram o peso.  Conclusão: Observou-se com 
este estudo que os pacientes submetidos ao balão intragástrico acompanhados por uma equipe multidisciplinar 
obtiveram melhores resultados tanto na redução do peso durante o tratamento quanto na manutenção do peso após 
o tratamento.

Descritores: Obesidade. Balão intra-gástrico. Endoscopia.

SUMMARY
Objective: Analyze the influence of the multidisciplinary team on the results of the treatment for obesity with the 
use of intragastric balloon. Methods: Longitudinal and retrospective study performed in a private clinic in the city 
of Rio do Sul, in the period of November 2011 to may 2012. Was conducted with 62 (sixty-two) patients submitted 
to treatment with intragastric balloon with 2 (two) were excluded from the sample by present complication related 
to the presence of the intragastric balloon. The patients were divided into 2 (two) groups. The first group was 
accompanied by a multidisciplinary team composed of a psychologist, a nutritionist and a professional in physical 
education and the second group did not follow up this team. Was analyzed the weight loss during treatment and 
after six months of withdrawal, as well as patient satisfaction with the method, in addition to the comparison of 
variables between the two groups. Results:N = 62 patients. Group 1 = 20 with multidisciplinary team, Group 2 = 
40 no multi-disciplinary team, 2 deleted. During treatment: Group 1, 40% showed lost weight up to 10 Kg, 25% 
among 11-15 Kg, 20% 16-20 Kg and 15% above 20 Kg; Group 2: 70% up to 10 Kg, 20% between 11-15 Kg, 
10% 16-20%, 0% above 20 Kg. after removal of the balloon: Group 1: 40% returned to the previous weight, 30% 
partially increased the weight, 25% maintained the weight lost and 5% continued to lose weight; Group 2: 75% 
returned to pre-treatment weight, 20% showed partial weight increase, 5% maintained their weight. Conclusion: 
this study showed that the patients submitted to the intragastric balloon accompanied by a multidisciplinary team 
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achieved better results in weight reduction during treatment and weight maintenance after the treatment.
 

Key words: Obesity. Intragastric balloon. Endoscopy.

1 INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença de grande prevalência e vem adquirindo proporções 
epidêmicas alarmantes, constituindo-se num dos principais problemas de saúde pública na 
sociedade moderna1, 2, 3. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até 2015, cerca de 
2,3 bilhões adultos estarão com sobrepeso e mais de 700 milhões serão obesos3. 

É uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo4, 5. E não se pode 
isolar um único fator como causa determinante da obesidade, já que a principal característica 
do distúrbio é multifatorial6, 7,8. 

A obesidade acarreta múltiplas consequências graves para a saúde. Existe uma forte 
associação entre obesidade e desenvolvimento de diabetes mellitus, disfunções pulmonares, 
circulatórios, doenças cardiovasculares, hipertensão, problemas biliares, osteomuscular e 
alguns tipos de câncer 7, 9, 10,11.   

A classificação da obesidade pode ser feita de maneira quantitativa, segundo sua 
massa corpórea, ou qualitativa, de acordo com a distribuição da sua gordura corporal. Na primeira 
classificação, utiliza-se o índice de massa corporal (IMC), o qual foi proposto primeiramente 
por Quetelet em 1835. O IMC é expresso pelo peso, em quilos, dividido pelo quadrado de sua 
altura, em metros, IMC = P/A2. O resultado é obtido em quilogramas por metro quadrado (Kg/
m2). O índice é aceito universalmente como indicador de obesidade. Seu cálculo é simples e 
rápido, porém tem como inconveniente não distinguir massa gorda de massa magra12, 13. 

A OMS define sobrepeso como excesso de peso corpóreo e obesidade como excesso 
de gordura no organismo, levando-se em conta o IMC. Assim, a OMS define sobrepeso quando 
o IMC encontra-se entre 25 e 29,9 kg/m2 e obesidade quando IMC é maior ou igual a 30 kg/m2 
sendo obesidade grau I quando o IMC situa-se 30 e 34,9 kg/m2, obesidade grau II quando o IMC 
está entre 35 e 39,9 kg/m2 e obesidade grau III quando o IMC é maior ou igual a 40 kg/m2 (5). 

O primeiro passo para o tratamento da obesidade, que é a base para todos os passos 
subsequentes, é constituído por uma dieta equilibrada, um estilo de vida menos sedentário, 
exercício físico e modificação comportamental. Se a perda de peso de 5-10% não é alcançada 
dentro de 6 meses, a etapa seguinte é associar medicação3,14. O último passo é a combinação 
com cirurgia bariátrica3, 15,16.

É relevante apontar que a Resolução do Conselho Federal de Medicina número 
1.942/10, estabelece normas seguras para o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, 
definindo indicações, procedimentos e equipe; e, considerando a necessidade de normatização 
do tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, aponta como indicações gerais: pacientes com 
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IMC acima de 40Kg/m2 ou maior que 35 Kg/m2 com doenças associadas; idade maior de 18 
anos; idosos e jovens entre 16 e 18 anos (ponderar entre custo/benefício); tratamento clínico 
há 2 anos não eficaz; ausência de álcool ou drogas ilícitas; ausência de quadros psicóticos, 
demências moderadas ou graves; compreensão do paciente e da família; risco cirúrgico deverá 
ser compatível com o procedimento; ausência de doenças endócrinas de tratamento clínico; 
equipe multidisciplinar capacitada para o manejo desse paciente17. 

O tratamento cirúrgico da obesidade deve ser multidisciplinar e são sugeridos os 
seguintes profissionais: médicos, nutricionistas e psicólogos3, 18, 19, 20, 21. É importante avaliar 
as expectativas do paciente antes do tratamento, motivação para a perda de peso, tentativas 
anteriores de perda de peso, apoio esperado da família e dos amigos, compreensão dos riscos e 
benefícios, disponibilidade de tempo e discutir as preferências do paciente em relação à dieta e 
atividade física3.

As cirurgias para o tratamento da obesidade podem ser classificadas, didaticamente, 
em três categorias: disabsortivas, restritivas, mistas ( disabsortivos + restritivos) 15, 16, 22.

O balão intragástrico (BIG) é um método restritivo temporário que permite modesta 
perda de peso em pacientes obesos mórbidos23 e foi utilizado pela primeira vez em 1982 por 
Nieben et al23,24,25. Os primeiros trabalhos foram feitos por Grau e Schneiderman em 1986-1989 
20,26. De 1998 a 2000 vários trabalhos europeus foram realizados, constatando a eficácia do 
BIG27, 28, 29. Em 2000, iniciaram-se os primeiros trabalhos no Brasil20, 21.

O conceito do balão foi desenvolvido pela observação dos efeitos causados 
naturalmente pelo bezoar (impactação de material estranho no interior do trato digestivo, 
originado a partir da ingestão de diversas substâncias, incluindo cabelos ou pêlos, fibras 
vegetais e outros) na perda de peso. A presença do bezoar determina emagrecimento, e a sua 
remoção permite a recuperação do peso inicial. O BIG foi desenvolvido com a incorporação do 
aspecto positivo da perda de peso determinado pelo bezoar, com adaptação da sua fisiologia e 
anatomia23. 

Mathus Vliegen em 2002 estabeleceu o modo de ação do BIG, dividindo-o em três 
mecanismos que inclui ação mecânica levando a diminuição da capacidade gástrica, dificuldade 
da passagem do alimento entre o balão e as paredes gástricas e o esvaziamento gástrico lento 
explicando o aparecimento da saciedade precoce; ação hormonal levando a alteração na secreção 
de hormônios/neuropeptídeos gastrintestinal provocando retardo no esvaziamento e reduzindo 
o apetite; ação neurológica sendo explicada pelo peso e o volume do balão que atingem, via 
estimulação vagal, o núcleo paraventricular do trato solitário, reduzindo o apetite30.

O BIG foi desenhado para ser colocado de forma fechada no estômago por meio de 
endoscopia digestiva alta e ser posteriormente expandido pela injeção de solução fisiológica. 
Adquirindo forma esférica, atua como um bezoar artificial, sendo desenhado para flutuar 
livremente dentro do estômago, o que permite, durante a sua colocação, um ajuste volumétrico 
adequado para cada paciente23, 31, 32. 

Este dispositivo está indicado nos doentes com obesidade mórbida (IMC maior ou 
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igual 40 Kg/m2) no período pré operatório tendo como objetivo obter alguma redução de peso 
que diminua os riscos da intervenção e facilite o procedimento cirúrgico. Nos doentes com IMC 
entre 35 e 39,9Kg/m2 o balão poderá estar indicado se existirem doenças associadas, refratárias 
ao tratamento clínico, mas que apresentem contraindicações para o tratamento cirúrgico. Já 
nos doentes com IMC menor que 35Kg/m2 com falha de tratamento clínico bem orientado (por 
período superior à três anos) com presença ou risco de doenças associadas ou efeitos colaterais 
às medicações utilizadas o BIG também está indicado28, 30. O balão é posicionado no interior 
da cavidade gástrica por endoscopia e acarreta redução da capacidade do reservatório gástrico, 
causando sensação prematura de saciedade com subsequente menor consumo alimentar 33.

Segundo Puttini, o balão intragástrico não tem o intuito de substituir o tratamento 
clínico ou cirúrgico. É uma alternativa para os pacientes que necessitam de perda de peso pré-
operatória ou para aqueles que tenham tido fracassos com tratamentos prévios; os resultados 
favoráveis decorrem de indicações adequadas5. 

A técnica tem contraindicações absolutas como hérnias de hiato volumosas, 
anormalidades na faringe e esôfago, varizes esofágicas, uso de drogas anti-inflamatórias ou 
anticoagulantes, gravidez e transtornos psiquiátricos. As contraindicações relativas incluem 
esofagite, ulceração e lesões agudas da mucosa gástrica17, 23, 34. Além disso, pode apresentar 
algumas complicações como intolerância ao balão, com vômitos incoercíveis; úlceras e erosões 
gástricas; esvaziamento espontâneo do balão; obstrução intestinal por migração do balão; 
perfuração gástrica; infecção fúngica em torno do balão17. 

1.1 OBJETIVO
  
O objetivo desta pesquisa é analisar a influência da equipe multidisciplinar nos 

resultados do tratamento para obesidade com o uso do balão intragástrico. 

2 MÉTODO

Realizou-se um estudo longitudinal e retrospectivo, em uma clínica privada 
situada na cidade de Rio do Sul, no período de novembro de 2011 a maio de 2012. O estudo 
foi desenvolvido com 62 (sessenta e dois) pacientes submetidos ao tratamento com balão 
intragástrico. 

Todos os pacientes foram submetidos a uma endoscopia digestiva alta (EDA) 
sob sedação endovenosa (propofol 2mg/Kg) com o paciente em decúbito lateral para excluir 
quaisquer anormalidades que possam impedir a implementação deste tratamento. O BIG foi 
inflado sob visão direta com solução salina e azul de metileno, com um volume que variou 
de 400-800 ml, dependendo do peso do paciente e do tamanho do estômago35. Os pacientes 
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permaneciam, após a colocação do BIG, em jejum por uma hora, recebendo, por via endovenosa 
um inibidor de bomba de prótons, um antiespasmódico e um antiemético 20,21. 

Após 6 (seis) meses21, uma nova EDA foi realizada para remoção do BIG sob 
sedação consciente ou inconsciente e os pacientes foram acompanhados por mais 6 meses.

Esses pacientes foram divididos em 2 (dois) grupos sendo que, o primeiro grupo teve 
acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e o segundo grupo não teve acompanhamento 
desta equipe. 

Todos os pacientes submetidos ao tratamento na referida clínica são submetidos a 
um questionário após o término do tratamento, ou seja, após a retirada do balão. Além disso, 
é realizado contato telefônico, como rotina da clínica, 6 (seis) meses após a retirada do balão. 
Todos esses dados fazem parte do prontuário dos pacientes.  

Até o mês de fevereiro de 2012 os pacientes submetidos a tratamento com balão 
intragástrico não eram acompanhados por equipe multidisciplinar, apenas recebiam orientações 
gerais do tratamento e sobre dieta pelo médico assistente. A partir de março de 2012 a clínica 
adotou o uso de equipe multidisciplinar para avaliação inicial e acompanhamento dos pacientes 
durante o tratamento. Esta equipe é composta por psicólogo, nutricionista e um profissional de 
educação física. 

Foi analisada a perda de peso durante o tratamento e após seis meses da retirada, 
além da comparação das variáveis entre os dois grupos. 

As variáveis pesquisadas foram: gênero, idade, IMC, perda de peso e satisfação 
com tratamento. 

3 RESULTADOS

Foram revisados os prontuários de 62 (sessenta e dois) pacientes no período de 
novembro de 2011 a maio de 2012. Destes, foram excluídos 2 (dois) pacientes que apresentaram 
efeito colateral ao balão logo na primeira semana de uso. Dos 60 restantes, 13 (21,66%) era do 
sexo masculino e 47 (78,33%) do sexo feminino. A média etária dos pacientes estudados foi 
de 43 anos (19 – 65 anos) e do IMC médio foi de 35,4 Kg/m2 (25,9 – 41,6 Kg/m2), sendo que, 
6 (10%) pacientes apresentaram sobrepeso, 22 (36,6%) obesidade grau I, 27 (45%) obesidade 
grau II e 5 (8,3%) obesidade grau III.

Dos 60 pacientes avaliados, 20 (33,3%) tiveram acompanhamento com equipe 
multidisciplinar (Grupo 1) e 40 (66,6%) não tiveram ( Grupo 2).  Estes dados estão expostos 
no gráfico 1.
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Gráfico 1 – Número de pacientes com e sem acompanhamento de equipe multidisciplinar .

Fonte: acervo do autor.

Dos 20 pacientes acompanhados por equipe multidisciplinar (Grupo 1), 8(40%) 
perderam até 10 kg, 5(25%) perderam de 11-15Kg, 4(20%) perderam de 16 – 20Kg e 3(15%) 
perderam acima de 20 Kg. Após a retirada do BIG, 8(40%) dos pacientes retornaram ao 
peso atual, 6(30%) tiveram aumento do peso, 5(25%) mantiveram seu peso perdido e 1(5%) 
continuou a perder peso.

Gráfico 2 – Peso perdido durante o uso do BIG dos pacientes acompanhados por equipe 
multidisciplinar (GRUPO 1).

Fonte: acervo do autor
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Gráfico 3- Peso perdido depois da retirada do BIG dos pacientes acompanhados por equi-
pe multidisciplinar (GRUPO 1).

Fonte: acervo do autor

Dos 40 pacientes sem acompanhamento por equipe multidisciplinar (Grupo 2), 
28(70%) perderam até 10 kg, 8(20%) perderam de 11-15Kg, 4(10%) perderam de 16 – 20Kg 
e não houve perda de peso acima de 20 Kg nesse grupo de pacientes. Após a retirada do BIG, 
30(75%) dos pacientes retornaram ao peso atual, 8(20%) tiveram aumento do peso, 2(5%) 
mantiveram seu peso perdido.

Gráfico 4 – Peso perdido durante o uso do BIG nos pacientes sem acompanhamento de 
equipe multidisciplinar (GRUPO 2).

• Peso perdido durante o uso de BIG

70%

20%

10%
0 -10KG

11-15KG

16-20KG

Fonte: acervo do autor
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Gráfico 5 - Peso perdido depois da retirada do BIG nos pacientes sem acompanhamento 
de equipe multidisciplinar (GRUPO 2).

Fonte: acervo do autor

Gráfico 6 – Gráfico comparativo de perda de peso durante o uso do BIG.

Fonte: acervo do autor
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Gráfico 7 – Gráfico comparativo de perda de peso após a retirada do BIG.

Fonte: acervo do autor

Os 2 (dois) grupos de pacientes foram questionados quanto ao grau de satisfação 
na colocação do BIG e se colocariam BIG novamente. No grupo (Grupo 1) acompanhado de 
equipe multidisciplinar, 11 (55%) responderam que não colocariam o BIG, 3(15%) ficaram na 
dúvida e 6(30%) responderam que sim. No grupo (Grupo 2) sem acompanhamento de equipe 
multidisciplinar, 30 (75%) responderam que não colocariam o BIG, 5(12,5%) responderam que 
sim e 5(12,5%) ficaram na dúvida.

Ao questionar os pacientes o porquê eles acham que o tratamento não funcionou 
25(51%) responderam criticando ao método (acharam que iriam obter uma redução maior no 
peso, iriam perder o apetite), 22(45%) criticaram a si próprios (não tiveram disciplina na dieta, 
não aderiram a equipe mesmo sendo orientados, não tiveram apoio esperado da família e dos 
amigos) e 2 (4%) criticaram o médico dizendo que foram informados que iriam perder uma 
quantidade média de peso e que isso não aconteceu.  
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Gráfico 8 – Gráfico comparativo de satisfação do BIG.

Fonte: acervo do autor

4 DISCUSSÃO

O perfil epidemiológico encontrado nesta pesquisa identificou uma prevalência 
do sexo feminino (78,33%) sobre o masculino (21,66%), estes dados epidemiológicos estão 
de acordo com a literatura que relata que as mulheres apresentam uma incidência maior de 
sobrepeso e obesidade que os homens, o que em parte pode ser explicado pela maior porcentagem 
de gordura nas mulheres sendo ao redor de 25% a 30% maior que dos homens. A maioria das 
mulheres adultas desenvolve o excesso de peso após a puberdade. Esse ganho de peso pode ser 
desencadeado por vários fatores: gravidez; contraceptivos orais e menopausa10. 

Não foi encontrada nenhuma correlação estatística entre a quantidade de peso 
perdido e a idade do paciente. 

No presente trabalho, apresentou-se em relação aos efeitos colaterais do BIG, a 
exclusão de dois pacientes que apresentaram náuseas e vômitos nos primeiros dias após 
a colocação levando à remoção do BIG precocemente. Estudos revelaram que 70-80% dos 
pacientes apresentaram náuseas e vômitos durante a primeira semana de aplicação do balão19, 

21, 36, 37, 38. 
O balão intragástrico determina uma sensação de saciedade precoce, diminuindo a 

capacidade do reservatório gástrico e, com isso, o consumo de alimentos levando à redução do 
peso6, 23, 31, 32. A pesquisa demonstrou que no que se referiu ao peso perdido durante o uso do BIG 
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nos pacientes sem acompanhamento de equipe multidisciplinar (Grupo 2), dos 40 pacientes, 
28(70%) perderam até 10 kg, 8(20%) perderam de 11-15Kg, 4(10%) perderam de 16 – 20Kg 
e não houve perda de peso acima de 20 Kg nesse grupo de pacientes sendo a alteração de 
peso (IMC) média de +/- 14,4 Kg/m2, já no grupo acompanhados por equipe multidisciplinar 
(Grupo 1), dos 20 pacientes acompanhados por equipe multidisciplinar, 8(40%) perderam até 
10 kg, 5(25%) perderam de 11-15Kg, 4(20%) perderam de 16 – 20Kg e 3(15%) perderam 
acima de 20 Kg sendo a alteração de peso (IMC) média de +/- 16,8 Kg/m2. De acordo com 
a literatura, a perda média estimada de peso dos pacientes com BIG varia entre 14 e 19 kg27, 

30, 39, 40, sendo que uma redução de 5-10% do peso já pode ser suficiente para a modificação 
favorável, da diminuição da gordura no fígado41, da circunferência da cintura, pressão arterial,  
níveis de glicose, triglicerídeos e colesterol. Isso se aplica a indivíduos com 
um IMC de até 40, e foi confirmada por muitos estudos. Em níveis de IMC superior a 40, uma 
perda de peso de 20-25% é recomendada, embora sem muita evidência3.

Essa perda de peso estimada na literatura foi alcançada em ambos os grupos mais 
acentuada, porém, no Grupo 1. A literatura mostra que a combinação de atividade física com 
restrição calórica traz resultados melhores do que atividade ou dieta isolada. Além disso, o 
exercício é um preditor de manutenção de peso3.

A equipe multidisciplinar deve ser vista, portanto, como um grupo de profissionais 
de áreas diversas incluindo além do médico, um nutricionista, um psicólogo e um fisioterapeuta, 
trabalhando em harmonia de ações e objetivos, visando avaliar, orientar e seguir os pacientes no 
pós-operatório das cirurgias restritivas; dividindo tarefas, zelando pela proteção da boa relação 
com o paciente e contribuindo na conquista e manutenção dos bons resultados, como também 
na resolução das situações de complicações ou insucessos 19, 36, 39, 42. 

Após 6 meses da retirada do BIG, no Grupo 1, 8(40%) dos pacientes retornaram 
ao peso atual, 6(30%) tiveram aumento do peso, 5(25%) mantiveram seu peso perdido e 1(5%) 
continuou a perder peso. Já no grupo 2, 30(75%) dos pacientes retornaram ao peso atual, 
8(20%) tiveram aumento do peso, 2(5%) mantiveram seu peso perdido. Ou seja, de acordo com 
a pesquisa, somente 5% dos pacientes do grupo 2 mantiveram seu peso perdido em oposição à 
30% dos pacientes do grupo 1 reforçando a importância do tratamento conjunto com a equipe 
multidisciplinar no tratamento da perda de peso. 

Alguns fatores preditivos para a manutenção da perda de peso inclui uma dieta 
enriquecida em fibras e proteínas com baixo teor de gordura, altos níveis de atividade física, um 
longo contato médico-paciente, comparecimento freqüente/ regular em um programa de perda 
de peso, crença do paciente que o peso corporal pode ser controlado, fatores de proteção contra 
a recuperação do peso: gastando cerca de 2500kcal/semana, por meio de: atividade moderada 
por aproximadamente 80 min/dia (caminhada rápida) ou atividade vigorosa por 35 min / dia 
(corrida) 3.

A vigente pesquisa não revelou bons resultados em longo prazo. A falha em manter 
a perda de peso é um problema comum. O corpo tem vários mecanismos para modificar o 
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balanço de energia para restabelecer o peso corporal inicial. A perda de peso induz uma redução 
no gasto de energia dificultando a manutenção da perda de peso3. 

Em uma meta-análise na Espanha, os autores revisaram a literatura de forma 
sistemática e conjunta de 15 artigos e 3.608 pacientes para estimar a eficácia e a segurança dos 
BIGs.  Eles concluíram que o uso do BIG, dentro de um programa multidisciplinar de controle 
de peso, é um tratamento a curto prazo eficaz para perder peso, mas ainda não é possível verificar 
a sua capacidade de manter a perda de peso durante um longo período de tempo. Exige uma 
grande motivação e mudança de estilo de vida para alcançar em longo prazo perda de peso43. 

Em concordância ao questionário de satisfação, o índice de aprovação do grupo 2 
foi de 12,5% em oposição ao grupo 1 que foi de 30%. Os resultados do tratamento com BIG 
parecem terem sido afetados por uma expectativa maior dos pacientes em relação ao método 
principalmente no grupo 2 ocasionando menor perda e permanência do peso perdido após a 
retirada do BIG em oposição ao grupo que teve acompanhamento com equipe multidisciplinar. 

5 CONCLUSÃO

 Com a análise dos resultados da presente pesquisa, observou-se que os pacientes 
submetidos ao Balão Intragástrico acompanhados por uma equipe multidisciplinar obtiveram 
melhores resultados tanto na redução do peso durante o tratamento quanto na manutenção do 
peso após o tratamento.
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