


ATENÇÃO:

“Este Livreto e informações aqui contidas, é meramente informativo e não 
constitui, e nem substitui, prescrição de tratamento ou regramento de conduta 
e/ou dieta a ser adotada pelo paciente usuário do Balão Intragástrico Spatz3TM ”.

“O paciente deve seguir orientações do Médico, Nutricionista e Psicólogo 
para o bom êxito do programa de redução de peso e reeducação alimentar”.
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Capítulo 1 Preparação e Colocação do Balão Intragástrico 

Spatz3TM

Esse livreto contém uma visão geral sobre o procedimento de colocação 
do Balão Intragástrico Ajustável Spatz3TM e o que esperar nos dias 
seguintes após a sua inserção. O material lhe ajudará por meio de 
informações a respeito da progressão de sua dieta nas primeiras 
semanas e dicas que irão auxiliá-lo na adaptação do seu novo programa 
de controle de peso. 

Sempre que você sentir que algo está errado, não hesite em procurar o 
seu médico ou a equipe multidisciplinar que fará o seu acompanhamento 
durante os 12 meses de tratamento. 

do seu nutricionista e do seu psicólogo. Visite-os ao longo do tratamento 

Sistema de Balão Intragástrico Ajustável Spatz3TM

O Balão Intragástrico Ajustável Spatz3TM

inserido temporariamente no estômago, sem cirurgia, com o objetivo 
de oferecer a sensação de saciedade prolongada  após  as refeições,
funciona como o “pontapé inicial” da sua perda de peso.
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Detalhes do procedimento 

O Balão Intragástrico Spatz3TM

procedimento endoscópico. Uma vez dentro do estômago, é imediatamente 
preenchido com solução salina e azul de metileno estéreis. Depois de 

O procedimento de colocação pode variar entre 20 a 30 minutos. 

Após a inserção, você irá acordar, mas permanecerá na clínica para 
observação por um período entre uma e duas horas. Depois disso, o 

o qual o conduzirá. 

Nos primeiros dias, possivelmente, você terá alguns efeitos colaterais, 
como náusea, vômito, inchaço, diarreia e cólica, pois seu organismo 
estará se adaptando a presença do balão. Porém. eles poderão ser 
controlados com medicação prescrita pelo seu médico. 

Pré-procedimento

Por favor, converse com ele a respeito de qualquer questão que você 
possa ter, por exemplo, o uso de seus medicamentos de prescrição 
contínua antes do procedimento. Siga sempre as orientações fornecidas 
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IMPORTANTE: Na prevenção de complicações durante o procedimento, 
é imprescindível que você inicie uma dieta líquida 24 horas antes e 
não coma ou beba, sob quaisquer circunstâncias, 12 horas antes da 
colocação do Balão Intragástrico Spatz3TM.

O que fazer no dia do procedimento:

Se você usa lentes de contato, recomenda-se usar óculos; 
Caso você tenha prótese dentária, recomendamos que a remova 
para a realização do procedimento; 
Você receberá do médico responsável pelo seu tratamento uma 
receita de medicamentos para serem usados após a colocação; 
É necessário estar acompanhado, pois após receber alta, seu 
acompanhante o conduzirá. 

Alguns pacientes têm náuseas e vômitos por até 72 horas após a colocação 
do balão. Deixe preparado em casa para depois do procedimento:

• Chás (exceto mate e preto)        • Gelatina                • Água de coco  

• Picolés de frutas sem leite           • Isotônicos              • Água gelada 

• Medicamentos  receitados por seu médico.
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procedimento e informe à clínica o número do seu quarto. Antes de ser 
liberado da clínica, é recomendado que você já tenha providenciado em 
seu quarto tudo o que vai precisar. Seu acompanhante não pode deixá-lo 
sozinho nas primeiras 24 horas.

Adaptando-se ao Sistema Intragástrico Ajustável Spatz3TM

Neste ponto você iniciou um processo que mudará a sua vida. Pois 
bem, nessa jornada, a qual será um preparatório para daqui a 12 Meses 
viver sem o Balão Intragástrico, você deverá realmente se reeducar. 
Se no período julgar que tem sentido uma compulsão por comer, deve 
ligar o seu sinal de alerta e, se julgar necessário, procure o apoio de 

precioso: você mesmo.

Comprometa-se em seguir as recomen-
dações médicas e busque se disciplinar, as 
mudanças vão acontecer antes que você 
perceba. Tudo isso começa agora. Mas tudo 
começa de verdade com você.
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Primeira Etapa: 3 Dias de Repouso

(DIETA LÍQUIDA RESTRITA) 

Com o objetivo de permitir que o seu estômago se adapte ao balão 
ajustável, é recomendável ingerir líquidos gelados. 

IMPORTANTE: LEMBRE-SE QUE O PERÍODO DE CADA FASE DA 
DIETA PODE VARIAR DE ACORDO COM A TOLERÂNCIA INDIVIDUAL 
DO PACIENTE.

São permitidos nessa fase:

Água
Água de coco 
Picolés de fruta (sem leite) 
Isotônico
Gelatina
Chá (exceto mate e preto)

Você deverá ingerir líquidos, de maneira pausada e contínua, várias 
vezes ao dia (utilizar copos de 25ml ou xícara de café para auxiliar). 

Medicação

Informe-se sobre a medicação necessária com a equipe médica. 

*O período de adaptação inicial pode variar entre três a sete dias, de acordo com o metabolismo de 
cada paciente
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Segunda Etapa: 12 dias de Adaptação

(DIETA LÍQUIDA COMPLETA) 

A meta principal dessa fase da dieta é continuar a adaptação ao balão, 

Sendo permitido nessa fase: 

Leite desnatado e iogurte desnatado; 
Sucos de frutas de baixa caloria (como maçã, uva, amora, 
limão, abacaxi, maracujá); 

carboidratos (batata, mandioquinha, macarrão ou arroz); 
Sucos a base de soja. 

Não se esqueça: 

Beba devagar, tomando pequenos goles; 
Espere entre um e dois minutos entre os goles; 
Não beba mais de 100 ml de uma só vez; 
Espere por, no mínimo, dez minutos 
entre as bebidas;
Sua ingestão total de líquidos 
deve ser superior a dois litros (oito 
copos) por dia; 
RESPEITE SUA TOLERÂNCIA.
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 Sugestão de Dieta Líquida Completa 

Refeição  Quantidade  Alimento  Substituição 
Café da manhã  150ml Leite Desnatado Iogurte desnatado
08:00 batido com fruta
Lanche da 150ml Gelatina diet  Suco de fruta  
manhã
10:00
Almoço  150 ml  Sopa líquida A não adaptação da  
12:00 coada dieta salgada pode

ser substituída por
vitaminas ou sucos 

Lanche da  150 ml  Suco de frutas Gelatina diet
tarde
14:00
Lanche da 150 ml  Iogurte Suco de soja light
tarde  desnatado
16:00    
Jantar 150 ml  Sopa líquida e  A não adaptação da
18:00 coada dieta salgada pode

ser substituída por
vitaminas ou sucos 

Lanche da 1 unidade Picolé de frutas  Pudim diet
noite
20:00 (sem leite)
Ceia  150ml Chá com  Água de coco
22:00  adoçante 

* Ingerir pequenas quantidade de água para acrescentar a quantidade de liquido.
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Terceira Etapa: Alimentação Pastosa - Fase 1 (de 10 a 20 Dias) 

A transição 

Nessa fase, seu corpo já está bem adaptado à presença do Balão. 
Porém, a transição de líquidos para alimentos pastosos deve ser lenta, 
visando evitar possíveis momentos de indisposição. Lembre-se: esse é 
um período em que o primeiro e maior objetivo é que seu estômago 
possa se adaptar por completo ao Sistema Intragástrico Spatz3TM.

Na medida em que você avança nesses estágios, coma devagar e 
mastigue muito bem os alimentos. 

IMPORTANTE: Beba bastante líquido enquanto estiver com o balão, 
sempre respeitando sua tolerância e aceitação. 

Você pode se alimentar em pequenas porções, conforme prescrição 
médica, os seguintes alimentos:

Vitaminas de frutas
Ricota Iight, cottage light
Pudim e gelatina diet
Purê de legumes ou batata
Legumes refogados 

NECESSÁRIO COAR)
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 Sugestão de Dieta Pastosa - Fase 1 

Refeição  Quantidade  Alimento  Substituição 

Café da manhã  200ml Leite Desnatado Iogurte desnatado
07:00 batido com 1/2
  fruta

Lanche da  Frutas amassadas
manhã  150ml Suco de fruta (mamão, banana ou 
10:00 maçã)

Almoço  2 colheres de Purê de legumes 200 ml de sopa 
13:00 sopa ou liquída

queijo fresco     

Lanche da    
tarde 200ml Suco de frutas Gelatina diet
16:00

Jantar A não adaptação da
19:00 200ml Sopa líquida dieta salgada pode

ser substituída por
vitaminas ou sucos 

Ceia  200ml Chá com  Água de coco
22:00  adoçante 
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Quarta Etapa: Alimentação Pastosa - Fase 2 

dieta pastosa em suas refeições. 

Atenção: pare de comer caso sinta algum mal estar. Procure as 
orientações de um nutricionista nessa etapa. 

Como preparar a alimentação pastosa: 

1. Corte os alimentos em pequenos pedaços; 

sem gordura ou molho sem gordura); 

4. Triturar até a consistência de 
purê;

5. Coar; 

6. Tempere utilizando ervas 
naturais (evite os condimentados).
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 Sugestão de Dieta Pastosa - Fase 2

Refeição  Quantidade  Alimento  Substituição 

Café da manhã  250ml Mingau de aveia Iogurte light
07:00 Purê de frutas

Vitamina de frutas
   
Lanche da 250ml Suco de fruta Purê de frutas
manhã
10:00

13:00 de sopa Vegetais cozidos  Purê de batata
Purê de batata     

Lanche da  Iogurte light
tarde 250 ml Purê de frutas Vitamina de frutas
16:00 Pudim light  

Jantar 250ml Sopa de carne  Vitaminas de frutas  
19:00  Verduras  ou iogurte light

Ceia  250ml Chá com  Vitamina
22:00  adoçante 
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Quinta Etapa: Introdução da Alimentação Sólida (de 15 à 30 Dias) 

Agora você retornará a alimentação sólida. Não se esqueça de comer 
devagar e mastigar bastante. Escolha alimentos com baixo teor de 
gordura e calorias. Nessa etapa é importantíssimo que você tenha a 

Esteja atento à sensação de saciedade extrema ou de mal-estar. Estes 
são sinais de que você deve diminuir ou parar de comer completamente. 

Dica: Faça uso da regra 20/20 quando comer. O alimento deve ser 
mastigado pelo menos 20 vezes e uma refeição deve levar 20 minutos 
ou mais para ser consumida.
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 Sugestão de Dieta Sólida Inicial (30 dias)

Refeição  Alimento  Substituição

Café da manhã  Leite desnatado 
07:00 com café Iogurte light com frutas e

+ uma fruta cereais
 amassada

Lanche da manhã Suco de fruta Purê de frutas
10:00

Almoço Peixe grelhado Frango, legumes cozidos,
13:00 Vegetais cozidos  arroz integral

Purê de batata     

Lanche da tarde Frutas Iogurte light
16:00 ou pudim dist

   

Jantar Peixe ou frango 
19:00 grelhados Sopa de legumes

ou omelete ou
queijo fresco
+ legumes cozidos

Ceia Leite desnatado
22:00 achocolatado light Chá com adoçante 
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Sexta Etapa: Alimentação regular

Nessa etapa do tratamento você começará a introduzir uma dieta regular 
ao seu tratamento, adaptando a sua rotina diária a uma alimentação 
saudável.

Tire eventuais dúvidas de sua dieta com seu nutricionista. Consulte a 
equipe da clínica a respeito de seu Balão Intragástrico Spatz3TM.

Dicas adicionais: 

1. Introduza os alimentos sólidos. um de cada vez; 

2. Experimente alimentos crus, sempre mastigando bastante; 

3. Evite frutos do mar com casca, pães, massas e todos os outros amidos 
(farinha, farofa, etc). Tais alimentos. em especial o camarão, podem se 

4. Beba bastante água e evite ingerir líquidos e comer ao mesmo tempo. 
Tome, pelo menos, um copo de água meia hora antes de cada refeição 
e dois copos meia hora após cada refeição, para evitar o acúmulo de 
resíduos no balão; 

5. Diminua o uso de manteiga, margarina, maionese, óleo, molho de 
carne, creme de leite integral, geleia normal, gelatina normal, mel e 
açúcar;
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Capítulo 2 Sua vida com o Balão Intragástrico Ajustável Spatz3TM

Orientação de uma equipe multídisciplinar 

Objetivando a continuação de uma nova e saudável atitude, 
desenvolvemos esse guia. Nele você encontrará dicas para equilibrar 

o auxiliará no desenvolvimento de hábitos que serão importantes para 
manter o peso depois que o Balão Intragástrico Spatz3TM for retirado.
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Disciplina e Controle

Passada a fase de adaptação, nesse momento você já começa a mudar 
sua perspectiva em relação aos alimentos. E o mais importante é que 
você mantenha os novos hábitos alimentares, estabelecendo também 
uma rotina razoável de exercícios, os quais irão ajudá-lo a ter sucesso 
mesmo após a remoção do Balão Intragástrico Ajustável Spatz3TM.

Dica: Mantenha seu equilíbrio emocional afastando a ansiedade.

O Balão Intragástrico Ajustável Spatz3TM. É o “pontapé inicial” que você 
precisa, mas os hábitos que você formar nesses próximos meses serão 
seus principais recursos para controle de peso e manutenção da sua 
saúde e qualidade de vida.

Você não está sozinho nessa

Durante todo o tratamento você passará por consultas regulares com o 
seu nutricionista e o seu psicólogo, ou seja, com toda a equipe de apoio. 
Estes irão esclarecer as perguntas que você possa ter ao longo do seu 
tratamento.
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Dicas de sucesso:

Cada refeição deve ter uma porção de três grupos de alimentos;
Cada lanche deve ter uma porção de dois grupos de alimentos;
Não elimine um grupo alimentar completamente. Encontre um 
equilíbrio pela ingestão de alimentos para experimentar;
Coma pelo menos um legume verde escuro e uma laranja a cada 
dia;
Selecione opções alternativas de baixo teor de gordura e calorias.
Mesmo em um restaurante, pergunte sobre as opções mais 
saudáveis;
Observe atentamente o tamanho das porções;
Consuma proteína entre duas e três vezes no dia;
Opte por carnes magras;

para permanecer saudável e com energia e/ou não está se 

a sua dieta;

Grupos de alimentos:

Analise as tabelas de informações nutricionais disponíveis nos alimentos 
pré-embalados para ajudá-lo a tomar decisões acertadas. Fique atento 
não apenas a contagem de calorias, mas também ao tamanho da 
porção usada como referência no rótulo. Seu nutricionista estabeleceu 
uma quantidade de calorias diárias para você. A leitura dos rótulos das 
embalagens ajudará a ter certeza de que você está dentro do que foi 
estabelecido.



20

Água, chá descafeinado, café descafeinado, 
bebidas sem açúcar, chá de ervas e chá  Refrigerantes em
gelado dietético geral, bebidas

Ajustável Spatz3TM podem reagir de maneira  bebidas alcóolicas, 

Leite desnatado Leite integral, milk-
Leite Iogurte light shake, chocolate em  

pó, iogurte natural,
nata, creme.

Carnes,  Frango, peru, peixe, vitela, cordeiro  Frituras, salsichas,
derivados do  Consumir Grelhada, assada ou cozida linguiças, mortadela, 
leite, ovo e Queijos frescos, ovos e feijão carne bovina
feijão  e bacon

Legumes Todos, com exceção de abóbora, ervilha, 
milho e cenoura, cujas quantidades são 

 limitadas.

Grãos e  Biscoitos de trigo, torradas e pães integrais,  Roscas, pão de

panquecas,   
croissants, pipoca

Doces, sorvetes,
picolé, açúcar

Sobremesas Frutas, goma de mascar diet, gelatina diet,  branco, mel, iogurte
mini bolos e tortas light. congelado,   

  confeitados.

Frutas Todas, incluindo sucos não adoçados.

  Sugestão                           Aconselhados Evita

por Grupos
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Fibras: inclua sempre em seu cardápio

Visando assegurar a regularidade do intestino e reduzir os níveis de 

sugestões:

Dê preferência às frutas ao invés de sucos;
Pão integral no seu sanduíche, pão sírio, roscas e torradas;
Lentilha, cevada, feijão e ervilhas são bastante indicados, 
sejam cozidos ou em sopas;
Nozes torradas, sementes de gergelim, girassol, entre outras. 
caem muito bem na salada;

ser gradativo. Lembre-se sempre de ingerir bastante água durante todo 
o seu tratamento. em especial nesse momento, buscando prevenir a 
prisão de ventre e eventuais desconfortos intestinais.
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Capítulo 3 Reajuste do Balão Intragástrico Spatz3TM

Normalmente, no sexto mês após o início do seu tratamento, 
possivelmente a sua prótese passará por um reajuste. Na maioria das 

adaptou ao balão e, algumas vezes, começa a “burlar” o tratamento. 
Em conjunto com seu médico, você decidirá os novos rumos do seu 

Spatz3TM será 

reduzido.

Esse é um procedimento ambulatorial simples e demanda, na maioria 
dos casos, o tempo de uma endoscopia.

Pré-procedimento

Dieta líquida nos três dias que antecedem o reajuste e jejum absoluto 
nas 12 horas anteriores ao procedimento.

de adaptação, que implica em seguir novamente os passos descritos 
nos capítulos anteriores deste guia. De maneira menos intensa, pois seu 
organismo já se encontra adaptado à presença do balão.

O reajuste do Balão Intragástrico Spatz3TM é muito importante, pois visa 
garantir o emagrecimento gradual e progressivo do paciente.
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Capítulo 4 Retirada do Balão Intragástrico Spatz3TM

Procedimento de retirada

Em data acordada com seu médico, você deverá retirar o Balão 
Intragástrico Spatz3TM

informações sobre a dieta e os cuidados antecedentes ao procedimento.

Só depende de você 

Agora você é uma pessoa nova. Durante todo esse período seu corpo 
e sua mente passaram por expressivas transformações, mantenha-se 
comprometido com essa nova perspectiva de vida.

Obrigado por nos deixar ajudar neste processo. 

Equipe Balão Intragástrico Ajustável Spatz3TM!



(62) 3642-9442
www.topmedbrasil.com.br


